
A Magyar Néphadsereg Katonai Szállítási Főigazgatóság 
szerepéről és főbb feladatairól 

S á r k ö z i Is t v á n ezredes 

A hadseregben végbemenő változások, a korszerű technika nagy
tömegű megjelenése és a felemelt kiképzési harckészültségi követelmé
nyek nagymértékben megnövelték az anyag szükségleteket, a csapatok 
kiképzési bázisokra való mozgását, tehát a szállítási tevékenységeket. 

A népgazdaságban is nagy fejlődés következett be a közlekedés 
minden szállítási ágazatában. Megnőtt az egyes szállítási ágazatok (gép
kocsi, csővezeték stb.) szerepe és jelentősége. Kialakult a gazdaságos 
szállítási foladatok megoldása érdekében a szállítási ágazatok komplex 
felhasználásának igénye. 

A hadseregben és a polgári közlekedésben bekövetkezett változások 
megkövetelték, hogy az MN közlekedési szolgálata is igazodjon a had
sereg és a polgári közlekedés korszerűsítéséhez. Az MN közlekedési szol
gálatban az elmúlt évtől kezdődően megkezdtük CT?. ,,egységes közlekedési 
szolgálat" szervezeti feltételeinek kialakítását, ahol a gazdaságos szállí
tási feladatok megvalósítása érdekében, figye1é'mbe véve a közlekedési 
hálózat (vasútvonalak, közutak, vízi utak, csövezetékek, repülőterek) 
lehetőségeit is, komplexen terveziik meg az összes szállítási ágazatok (vasút, 
~(~pkocd, vízi, csővezeték, légi) felhasználását és igénybevételét. Az egy
séges közlekedési szolgálat működési feltételeinek megteremtése érdeké
ben létrejött a Központi Katonai Szállításvezetőség (KKSZV) helyett az 
MN Katonai Szállítási Főigazgatóság (MN KSZFJ). 

Az J}IN Katonai Szállítási Főigazgatóság tevékenységének fő területei 

1. Katonai szállítások tervezése, irányítása, ellenőrzése és a központi 
diszpécser tevékenység ellátása. 

2. A közlekedési hálózat biztosítási kérdéseinek és a nehéz technika 
mozgatásának szervezése, egyeztetése az illetékes polgári közlekedési 
&zervekkel. 

3. A közl<Jkedési szolgálat technikai és ,anyagi eszközein<lk beszerzése, 
elosztása, javitása. 
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Az MN Katonai Szállítási Főigazgatóság feladatköre jóval meghaladja 
a korábbi Központi Katonai Szállításvezetőség feladatát. Az utóbbi csak 
a katonai vasúti szállítások szervezésével, illetve ehhez kapcsolódó fel
adatokkal foglalkozott. Ezzel szemben a Katonai Szállítási Főigazgatóság 
a szállítá[;ok komplex tervezését az összes szállítási ágazatok (vasúti, köz
űti, vízi. légí, csővezetékes) bevonásával hajtja végre. Ez lehetőséget ad 
arra, hogy a szállítás végrehajtására a leggazdaságosabb, illetve legelő
nyüsebb szállítási ágazatokat lehessen kiválasztani, sőt mód van a szál
lítási foJyamatok több szállítási ágazat (vasút, vízi, gépkocsi) bevonásá
val történő kombinált megszervezésére is. Pl.: a Budapestről Baja-Szek
szárd-Pécs útvonalon szállítandó anyagot - amennyiben az több vagont 
teszi ki -, nem vasúton, :hanem vízi úton, uszályon a Dunán szállítjuk. 
Az uszályról, illetve a dunai állomásról gépkocsikkal szállítjuk az anya
gokat a célállomásokra. 

A HTuI-szervek és seregte<;tek szállítási igényeit az MN Katonai Szál
litási 1' .. úigazgatóság, az MN Közlekedési Szállítási Főnökség útján kapja 
meg, s ezek alapján az alárendelt Katonai Szállítési Igazgatóságokon 
keresztül biztosítja a szállítások végrehajtását. 

Az MN Szállítási Főigazgatóság a hozzá beérkezett szállítási igények 
alapján figyelembe véve a szállításokra a legmegfelelőbb szállítási ága
zatokat, megtervezi a szállításokat. A tervezésnek megfelelően az illeté
kes polgári, illetve kijelölt katonai szervektől igényli a szállításokhoz 
szükséges szállítási eszközöket. Ezt követően közli az igénylőkkel, hogy 
mikor. milyen eszközzel, rendszabályokkal és költségekkel kerül sor a 
szállításokra. A szállítás alatt kapcsolatot tart a szállítókkal és figyelem:. 
mel kiséd a szállításokat. Szállítási zavarok esetén intézkedik a szállítási 
akadályok elhárítására. (Ennek folyamatát az 1. sz. melléklet szemlét
teti.) 

A csapatok (e., ho.) és intézetek (raktárak, szervek) szállítási igényei
ket a területileg illetékes 1-6 Katonai Szállítási Igazgatóságoknak je
lentik be. (Ezek te-rületi elhelyezkedését a 2. sz. melléklet tartalmazza.) 

A Katonai Szállítási Igazgatóságok a helyi polgári szállító szervek 
(MA V, VOLAN, MAHART stb.) útján biztosítják a szállítások végrehaj
tását. Amennyiben a szállítások megszervezése hatáskörüket meghaladja, 
a szállítá~i igényeket továbbítják az MN Katonai Szállítási Főigazgatóság, 
illetve az MN Közlekedési Szállítási Főnökségre. 

A szállítások szervezési és biztosítási feladatain kívül még a közleke
dési hálózat biztosítási kérdéseivel, mint új területtel is foglalkozik a 
Katonai Szállítási Főígazgatóság. Béke időszakban ilyen feladatok lehet
nek pl.: a harckocsik által járható útszakaszok kiépítése, átkelőhelyek
hez, harckészültségi körletekhez utak biztosítása stb. Szállítási ügyekben 
hatáskörén belül együttműködik a HM-szerveknél működő szállítási 
felelősökkel, a seregtestek közlekedési szállítási szerveivel és a polgári 
közlekedés területein a KPM. MAV, VOLAN, MAHART, MALÉV közép
irányító szerveivel, illetve szükség szerint az ezekhez tartozó szállítási 
szervezetekkel. 

(Az 1-2. számú melfékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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