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A m4gyar népnek az évszázados elnyomás aloü felvabadulasával , az új m,lyar ilIa,

-isus l"r,.]átreuei Dirhuzamosan vetle Í<czdelér az u1. demokrarikrrr magyar llad,ercg

."q;irkulÁa, tbbcn a nehéz, á1.1ozato". de az utokor ri,zLeleict i\ k-ivalto tcvekenl,cg-
bLn'a karonaj közlekedesi :zoltsalat jelcntds §zerepel vallalr,

A felszabadító vörös hadseieg oldalán a röviJ idó alatr szervezett közlekedési csa-

Datok re§zt vettek a közlekedési Eátózat helyreáütásában, és így közvetve a fasizmus

ieleni gyózelem kirnÁában. Az újjaepires iÖó,zlkában az orrz€ rerületen tzimta]an

híd, vi'úti objektum, út és vasúívonal helyreaütása jelezte a közlekedési csapatok

munkájának eredményességét.
A szolgálat a touábbi ldó,znkokban is hozzájárult munkájával a néphadsere€, fel-

adatainak eÖdményes megoldásálroz, a szö!etse8i kölelezettségek teljesiteséhez, A kor-

szerú, átgon<lolt és'megalipozott tevékenyseg hirasakent - ha kisebb cöresekkel is - de

folyamatosan fejlódótt a szolgálat.
A katonai Lorl"k.dé,i szolgáIatnak megalakulasa ota kiemelt feladata volt - és

itlenleg is az - a karonai sz;lLlJ5Ök lervclese,izen eze,e, a r egrehajtas hatekony irán1 r-

i;rr, li,lentci, íeladatokar oldott meg e\ erólesllré\cket tell a \/a]]ir,r5ok terv\/eru\é8e-

nek. "gazdasagossagának es hatekon'ysfuának fokozására, a költségek csökkentésóre,

Á szálíúsok terén végzett munkának és a fejlódés főbb nozzanataiz, hasznosít-

ható tapasztalatait tekintjük át a következókben.

Szállítáli teúklry:iK az 1945-1948-a[ éxehbc.

A felszabadulást követóen a helyreállítási muokák mellett az új, demokretikus had-

seres felallitásával párhuzamosan jeléntkeztek a katonai száütási igények is, Gépjármíí-

á,[oáannval a hadiereq úgyszolván nem lendelkezett, így a szállítások a helyreáIlított

!a§uton áítentek, A ui.r,i'ert követően hosszú idcig megőrizte fő szállitási ágazat sze

repét.
Ebben az ir:lőszakban a hadsereg katonai szállítási igénye sajátosan alal-ult és csök-

keno roIc. lelcntósebb csaprtsza]Lta.-loqr, dprü5 tt el majLrs'között volt. amikorl ó,

cs l m;u-i ar pvalophadolztjllvok hadmüveleti lLrüle(íe valo vasúti szallttasa röncnt
D"b."..n"' é, "jár.Űerény teisegeből Budapest-Székesfehérvár-C€lldömólk-Sopron
vasütvonalon, Ézt követóen növikedtek a katonai nűszakj-épltő, tűzszerész alakulatok

és a közlekedés új;áépítésével kapcsolatos szállítások.

A katonai szíútÁoknáI többizörós volt a szén és egyéb tüzelóalyag, az újjáépítési

ivap. vaIaminr a lakossaq elJáLásaval kapcsolatos szallirá:, A n€ymennyi)esu Jny€
,iIIÍ;t oolpári irjnviri,.ai rörtént, Je az uii.repiresi, szén- es rüzelóany4 szállitmanyok

, ../c5üt l,\ Lseícsci va5.1rbizlo"iro kltonai órsé8ek \c8(7tek.

A ketonai szállít-ísi, órzési és kísérési feladatok központi katonai közlekedési szer-
yezct létrehoz^sát tette szúksi€essé. A katonai vasúti, közúti és vízszállításokkal, a
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vasútbiztosítá§§al, illewe a vasúti száütmányok kísérésével kapcsolatos központi,
minisztériumi szintű tervezó, szewező és a végrehajtást iráoyító munkág valamint a

közlekedési szakany4g biztosítást 194). máfcius 1-től a Honvédelmi Minisztérium
Múszaki és Szállltöi o"§zta.Iya végezte. Az osztáty úgyköfét az elózó hadseregbeo kialakí-

tott rendszer szerint végezie, felihasználva a korábbi szabályozásokat, §zállítási és katona-

dijszabási okmányokat.

A HM vezetó szer mell€tt létfehozásía kerültek a területi és végrehajtó szervek,

így a vasúti belépó és étkeztetó állomások, a honvéd pályaudvar parancsnokságok és a

vasútbiztosító egységek,

Az 194r. március l,től 1948 végéig tEedó idószakban a katonai szállítási igénylé-

seket a HM Múszaki és Szállítási osiialynak hildték meg, 7 nappal a tervezett szá,llítási

idószak elórt. Az oszrály a MÁV Lllet.kés szen ejnéI. Lllewe karonai osztá]yánal érvén) e-

sicerre az igenyleseket. 5 napos idószakonkent.

A katonai csapat- és anyagszállítások ,Hitelezett katonai fuvarlevél' igéflybevételé-

vel törtéotek és i Katonaáílizab,ás szerint központilag kerültek elszámolásra,

Az otszáB pazJa,ági hehzeter finelembe véve a HM Múszaki és Szallitasi Oszraly
uezetése megÉüÜnbözóren hgyelmei'fordirott a rasúti kocsik igénybeveteJere- a gazda,

ságosság és iakarékosság érvényesítésére. Á vasúti kocsik lehetó legrövidebb idóre tör-

téiő elíonása érdekébe"n t94ó,'április elsejevel bevezetesre kerütt a .,kocsiallásp_énz bír,

s.ip", A karonai .zallitmjnvok kij e" berakasi ideje 5,o öra volt, Lzen tul kocsiállÁpénz
fiitése kötelezó letr, tlóirás lert a katonai igenybevételnél a vasúti ko.,ik J.5 ndpo\

kocsifordulója és az előértesités.

I948,bag a hadsereg kiépítésének es íejlesztésenek előtérbe kerülésevel fokozato,

san növekedtek a katonaí száliitasi rgenyek, Ez es egyéb köztekedési szakfeladatok szük-

sepessé retrék az öná]Ió karonai köz]ekedesi szolgáJat letrehozását. Lq48, auglszfus l-
jeíel megkezdre munkájat z HVK önálló Karonai Közlekedési oszuily és alárendelrse-

gében a-Vasúwonal Parancsnoks@ok, amelyek a MÁV igazgatos4goknal műkódtek,

Az 1948-1956-u hek szállítiti teuéke ]sége.

1947 yégén,1948 elején történelmi jelentóségű íordulat következett be hazánk és

népünk tórté-netében. Keidetét vette a szocializmu§ épitése. Ezzel együtt napifendí€

keijlt a szocialista fejlődés védelmének megszervezésé, a §zocialista néphadsereg ki-

építése,

A hadsereg fejlesztése meghatározó hatással volt a katonai szállítá§okra- A hadse-

reg létszámánaÉ nóvekedése, iharci, és technikai eszközök beérkezése, a csapatokhoz

vűó e|jutt^tása, a gyakorlati ászervezések és átcsopoítosítá§ok, a táborozások, a gyakor-

latok, a katonai léiésítmények építése jelentós személyi, harci és rechnikzi eszkóz, vd,a-

minL anvagi szállitásokar k'avetélt. E megnövekederr kaLonai szál]-rtasi íeladatok megol-
.llsara az ádip alkalmazorr katonai közle"kedési es "zjütási 

rendszer már nem volr alla]-

mas, Az új hásereg kiepitese, íelszerelése, kiképzése és felkészítése szovjet segítséggel

tönént, Ísv kezeníákvcinek lárszott a szovier kátonai közlekedé,j és szállitási rendszer

átvérele, "aíncly eredményesen oldona meg íeladatár a II. világháboruban és az azt

követó idöszÁban. Ezt'a kialakitor szerve7et is indnkolta,

A katonai közlekedés és szállítás szoviet elveken alapuló új elméletén€k átvétele

1948-ban kezdődött és 19)6 végérg - alapvetóen változatlanul - ez a rendszer múkö,
dött, Kialakitásában , megszíIárdítlsában és eredményes munkájában jelentós segítséget

adtak a szovjet tanácsadók.



A szállitási rendszer béke működési rendje a háborús renden alapult és mindcn
rendszabállyal, intézkedéssel a háborus felkészítést szolgá.lta. Emellett jeilemzóje volt
ebben az idószakban a katonai szállítási rendszernek az crós centralizáció, ami a magl ar
közlekedési rendszer korlátozott lehetóségeiből és a n4gy volumenú lépgazdasiLgj sz 11-

tásokból adódott,

Á követelményeknek megfelelóen kialakitott önálló katonai közlekedési szolgálat
ebben az időszakban aiapvetóen a vasúti és vízi szállítások tervezését, szervezését és irá-
nyítá§át vé8ezte. Emellett hatáskörébe tattoztak a közhasználatú közúti jármúvekkei
tórténó száIlítások, amelyek a katonadíjszabás díjtételei szerint lettek igénybe véve. Az
MN állományába tartozó szállitó 1épjilmúvek szállításainak irányítása, feliigyelete nem
tartozott a szolgálathoz, hanem a hadtápszolgálat feladatkörébe.

Az idószakban a fő szállítiLst ágazat a varúi szá]lítás volt, amely a száűtísok
80-8)0/0 át tette ki. Ezen tötént döntó méfvben a csapatok, a haditechnikai és anyagi
eszközök szállítása, mint alapvetó szlüttási igazaton. Emellett mintegy 3o,/0,ot tett ki a
vízi sz litás. Ezt cgé§zitette ki a kózúti száJlítás mintegy 15-200/b-ban, ameiy részarány az
1950-es óvek végefelé növekedett a vasúti szál]ítások terhére.

A katonai vasúti száütások gyakorlati módszerei - az clméleti fejlődés és megszi
lárdulás mellett - évról évre íokozatosan fejlódtek, A csapatok és a katonai kózlekedési
szervezetek a kképzések és gyakorlatok során egyre n4gyobb tapasztalatokat szereztek a

szállítások tervczésében, §zervezésében és végrehajtásában.

A katonai vasúti és vízi szállítások végrehajtása a kormány által a Honvéde]rni
Minisztérium részére jóvlthagyott havi keretterven belüI, a_szerint történt. A kefetterv
alapján a HVK közlekedési ö. osztály megadta a Közlekedési Minisztériumnak a köz-
ponti tervezésú szállítások vasútigazgatósfuonkként felbontott tervét, a magasabbegysé

8ek által tervezett szállítások végrehajtására szo]8áló vasúti kocsi mennyiség feltrinteté-
sével, A vasútigazgatóságoknál levó közlekedési katonai szervezetcknek joguk volt a

hozzájuk utalt csápatok, iotézetek lgénylése alapján, a részükre kiutalt és felhaszná]ásra
engcdélyezett vasúti kocsimennyiség kereten belül területi tefvezésű katonai §zállitáso-
kat végrehajtani. A vasúti katonai szállítások központosított jellege elsósorban az orrzag
kis számú vasúti kocsilából adódott, Az úiáépítés, az il:ar, a mezőgazdaság ós a fegyve-
res erók szállítási igényét összehangolt, központosított vasúti kocsi elosztással lehetett
kielógíteni,

Külön kormányrendelenel végrehajtott katonai tömcgszáűtások esetén a vasút,
igazgató a Közlekedési Minisztériumtól, a Vasútigazgatósági Katonai Szállításvezetóség
(VKSZV) a HVK Katonai Közlekedési ö. osztálytól kapott palancsot a szállítá§okrr,

Az idószakban a katonai vasúti és vízi száütások a tervezést tekjntve ÉözlJanti és
tTihri szintűek voItak. A közpottti lctllzili llatonai .rüllítá,rakat aHVK Katonai Kózleke,
dési ö. osztály tervezte, a magasabbegységek és csapatok, feglvernemi parancsnoksá-
gok, HM csoportfónökségci és intézetei igénylése, valamint a vezérkari fónök utasítása
alaplán. F,z idószakban a magasabbegységck, csapatok, parancsnoki törzsek, harceszkö,
zök, fegyverek ós lószerek szállítása - a tengely mennyiségétól fliggetlenül csak köz
ponti terv alapján történhetett.

A fuLi)hti ttl"lzl:lí :zill|tá:aleat a VKSZV k tervcztók, a teniletükön elhelyezett
m4gasabbegységek, egységek törzseinek rgénylésc alapján, a részükre kiutalt és felhasz-
nálásra engedélyezett vasúti kocsimennyiség (hajótér, tonna) kerctón belüL
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A Katonai vasúti és vízi szíllítások új rendjét és szab/lyait az 19rl-ben kiadott

,.Katonai Szállítási Utasítá§" tartalmazta,

Az utasítás kiadásával - amely szovjet katonai közlckedési utasítísok felhasznáIásá,

val készült - a szállítások rendje egl,éftelmúen me8határozásm került. Gondot jelentett,

hogy a vasúti kocsipark csak részben íelelt me8 a katonai-technikai eszközök száliítására

Harckocsik száűtásáta alkalmas vasúti kocsik száma a.lacsony volt. Megállapítást nyert,

lrogy a katonai rakszerek hiányosak, a katonák a vasírti kocsik platóján fehidtek, a

vasiiti hírrendszer gyakorlatilag hasznáIhatatlan volt. Így 1949 közepén intézkedés tör-

tént a harckocsik szálűtására alkalmas vasúti kocsik tervezésére és gyártására, 19)1,ben

intézkedtek 2000 db, 19i2 évben 3000 db ,,G" legénységi vasúti kocsi berendezés elké

szítésére, A kökséget a KPM fedezte, mintegy 1' millió Ft összegbeo,

A katooai szállitások végrehajtását 1953 ószérg központilag a HVK Katonai Köz,
lekedési ö. osztály, a KPM katonai osztályaival együttesen irányította, 1913. november

1-ével bevezetésre került a VKSZV ügyeletes tiszti diszpécser és VKP úgyeletes tiszti

szolgálat. Ezzel létrejött a katonai szállítás okatiányítő 24 ótás katonai közlekedési szol
gálati rendszet,

N4gyobb volumenú csapatszállítások esetón rendszeresen felállításra kerültek a,,ll
l.r bau.Aókör*t" parancsnokságok és mozgó vasútállomás katonai parancsnokságok,

amelyek múködésűkkel jelentósen hozzájárultak a katonai szállítások szakszerú, bizton-
tjgo, cs gazda,4gos l cgrelrajtÁahou.

Az idószakban a hadsereg fejlesztés, felkészítés, ennek során a gallrktak íi a
lrikipzlyh na1yszlínú csapatszállításokkal jának. igy az 1911_ szeptembef 8-28 közótti
gyakorlatokon 161 katonavonat közlekedett 6477 yalútL kocsi felhasználásával.

A gyakorlatok és kiképzések szállításai mellett jelentósek voltak a táborokba tóf-
ténó odi- és visszaszál]ítások, valamint a katonai objeknrmok épitésével, létesítésével

kaPcsolatos any49szállítások,

Mindezek hatására 1951. évtól a vasúti száűtások jeleotósen nóttek. I9r0-I9>4
közötti években a csapatszállítások közel ]r0/0,a az évenként ismédódó táborozásokkal,
díszszemlékkel és bevonulási leszerelési vasúti szállításokkal volt kapcsolatos.

A csapatszállítmányokon felül évente 40-50 anylg.voí:-a;t szállítmány volt. Ezzel

évente ósszesen minte8y 3r0-4r0 katonavonat közlekedett, A katonavonatok súlya és

hossza azonban oem minden esetben éíte el az 1200 tonnát, illetve a 600 m,t, mivel
ezek a vonatok zömmel kézifékezéssel közlekedtek,

Az idószakban a gépkocsiszállítások tervezése, szervezése, trárryitása nem a közle,
kedési szolgálat hatáskörébe taltozott. A katonai közlekedési szolgálat csak a közhasz-
nálatú gépjárművek lgénybevételével végrehajtott közúti száütásokat tervezte és az

éwényes katonadíjszabás d,apláo frzette a fuvarköltségeket.

Az évenkénti katonai szállítási költség 40-50 m forintot t€tt ki. A költségc,k k-
egyenlítése a szállitási rendszer szigoru központosított jellegéból adódóan, azzd, őssz,
hangban központil4g történt, 19r4-i8 szállítási költségkeret nem volt meghatározva.

I9rraőI a szoIgáIat évi hitelkerete már taltalmazta a száütási kölségkereteket is, amivel
gazdákodott. Ezt a munkát a szállítások tervezése, szervezése és végrehajtása kapcsán a

hatékonysfura ós takarékosságra való törel:vés jellemczte. Mindezek ellenére a szó szo-

ros értelmében vett gazdálkodási és költségvetési tevékenységról az időszakban lem
lehet beszélni.



Szállitlisal az 1956-1980-as h,ekbe

Az ellenforradalom leverését követően a hadsereg újjászervezésének idószakában a
közlekedési szolgálat íokozatosan megszilárdult. A konszo]idációva.l páfhuzamosan a
szolgálatra olyan követelmény hárult, hogy a hadsereg fejlesztéséből és az új elvekból
adódó íeladatoknak megfeleljen.

A hadsereg minóségi fejlesztése, a korszerú technikai eszközök tömeges megjele-
nése, a korszerú szervezetek megkövetelték a katonai közlekedés elméletének fejleszté-
sét mind békében, mind haditevékenységek esetén. Mindinkább téft követelt m€ának
a közlekedés munkájában a komplexitás, a különbözó közlekedési ágazatok összefo-
gása, összehangolása. A motorizáció rohamos ütemú fejlódése hatást gyakorolt a kato-
nai közlekedés munkájfua is. Jelentóségének megfeleló feladattá vált a gépkocsiszállítí-
sok, a gépkocsiszáütó szervezetek kialakítása.

A népgazdaságot ért kiilönbözó hatások folyományaként és a közlekedési szolgála-
ton belül is mindinkább szükségessé vált a gazdilkodás, a gazduágossági szemlélet, az
új célszerűbb megoldások keresése.

A közlekedés elméletének, rendszerének fejlesztése korszerúsítését, az egyes tlgaza,
tok közötti arányeltolódásokat követelte meg, Szükségessé vált a vasútcentrikrrs közle-
kedési szolgá.lat átal <tása a közlekedés minden ágát átíogő szeíyezetté.

Fontos feladatként jelentkezett a száütási feladatok zökkenőmentes yégreh4tí§á-

val a száütási rendszer korszerúsítése. Ennek eredményeként jelentós íejlődésen ment
kereszül az időszakban a száüiási rendszer, hilönösen a gépkocsiszáütás. A száütások
hatékonyságának, tervszerúségének és gazdaságosságának fokozására az anyagsz!űtá-
soknáJ diszpécser irányítású száIlítási rendszer került bevezetésre, amely már az elsó
években jó eredményeket mutatott a csapatoknál és a központi szerveknél egyaránt.

A szIállítási tevékenység korszeósödésével új formák, módszerek (konténeres szá-I-
lítás, egységcsom4g stb.) jelentkeztek szoros egységben a rakodógépesítéssel , az anyag-
mozgatással. Az elméleti és gyakorlati fejlódést, előrelépést elósegitendó folyamatosan
jelentek meg a vasúti és gépkocsiszíllításokat , a szilütásí költséggazdálkodást, a rako-
dásgépesítést és any4gmozgatást szabilyozó intézkedések, szakuta§ítá§ok.

Az idószakban a száütások az MN-ben alapvetóen vasúton és gépkocsin történ-
tek. A technikai fejlódéssel az utóbbi szerepe jelentósen növekedett, bár a vasúti száütás
mindvégig n4gyobb atányban részesedett. Igazol1il< ezt a kővetkezó adatok, mely sze
:jnt az ídőszak második íelében az MN össz-száütásainak 6r-70ó/a-a vzrlílú, 28*33a/a-a

kőzúú, t,>a/o-a víi és 0,)o/o,a légi száütással került végrehajtásra, Megállapítható, hogy a
korábbi idószakhoz viszonyíwa az MN vasúti szállításainak az aránya 10-15o/rkal csök,
kent és ugyanakkor a közúti száütások aránya ilyen értékben növekedett. Az elózó idó-
szakhoz viszonyíwa új elemként megjelent a katonai anyagok légi úton való száütása. A
vizl szűttsok aránya összességében változadan maradt.

A katonai vasúti sz]íllítá§ok rendjét a változott követelrnényeknek megfeleiően az
1970. évben kiadott Katonai Szállítlási Utasítás I. rész (vasúú szlállítlís) szolgálati könyv
tartálínazta. Ennek értelmében a vasutak üzembea tartőja aMagyar Néphadsereg vasúti
száütási rgényeit a közlekedési katonai szervezetektól havi tájékoztatő, illetv€ ötnapos
kocsimegrendelések útján kapta meg.

A katonai vasúü szlállítísok a továbbiakban is központi és területi tervezésúekre
oszlottak, A központi tefvezést az MNHF ö. közlekedési és szíllítási osztály (utódja
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MN Kózlekedési Szolgáiatfónöksóg) közveden irányításával az MN Kózponti Katonai
, SzáütásvezaősQ (utódja MN Katonai Száütási Fő$azgatósig), a terúleti katonaí

vasúti száűtások tervezését a Vasútigazgatósági Katonai száűtásvezetóségek (utódja
MN Katonai Szlűtásí Igazgltőslq) végezték.

" A katonai vasúti száütások megszervezését és végrehajtását a katonai közlekedési
és a vasúti szefvek együtte§en végezték. A Központi Katonai Sziűtts,tezetőség az
otszág egész vasúthalózatán a MÁV Vezerigazgarós€ Katomi Szállítási és Szervezési
szakosztályával egyűttmúködve teljes felelósséggel valósíthatta meg a katonai szállítások
me8tervezé§ét, megszervezéséq a végrehajtás irányítá§át é§ ellenőrzését. A vasútigazga-
tósági katonai száűtásvezetóségek működési területiikön o M,tiV Vasútigazgatós4gi
Kztonai Száütá§i é§ Szeíyezési oszt^Lyáy^l egyetórtésben szervezték a katonaj, száIlitlsok
végrehajtását és ellenórzését, A vasútáIlomás katonai parancsnokok az elöljáróiktól
kapott feladatok és a be- és kirakások terve szerint vasútállomásaikon, vonalszakaszai-
kon a vasútállomás vezetókkel egyűtt végezték a katonai csapat- és alyagszállitmányok

l be- és kirakásának és tolábbitásíiak tráíyitísát, a katolu vÁ,6ti valiiaók hetyes ;eg,
rehajtásának ellenórzését.

A hatvanas évek második íelében erófeszítések történtek az MN gazdaságtalan
szállítá§ai megszüotetésére. Az 19ó5. )aíLnár 30-en kiadott utöítással olyan rendszabá-
lyok kerültek meghatuozásta, mely szerint a katonai vasúti csapatszállítások 100 km, a
lánctalpas jármúvek 3(l km, aayagsztilttások 

'0 
km alatti távolságra vasúti száütással

nem kerülhettek végrehajtásra, A rövid távú katonai szállítások közútra tefelődtek,
mivel a közúti szállítások gazdaságosabbnak bizonyultak. Az utasítás rendszabályainak

' betanásával javult a katonai vasúti szállítások gazdutgossága, csökkentek a szűtasi
költségek, de ugyanakko! növekedett a közúti mozgásokkal az üzemalyag-felhasznalas.
Mégis a fenti uta§ítá§§al életbe léptetett katonai szlűtási rendszabályok összességében

. h"lyesnek bizonyultak. A katonai vasúti szí]lításra felhasznált kocsik mennyisége csök,
kent é§ í8y a vasút jobban ki tudta elégíteni a népgazdaslági fuvarigényeket,

A katonai vasúti szállítások hatékonyságának növelését szolgálta u az utz-:,itis h-
adása is, mely elrendelte a szálJítsi költségekkel való gazdálkodás bevezetését. Ennek
értelmében 1966, 1amár 1-tól az MN katonai szervezetei csak a részükIe meghatározott
és kiadott költ§é8kereten belül tervezhettek, igényelhettek és hajthattak végre vasúti,
kőzhaszlátlatí közúti és vízi szá.llítáaokat, Ezen intézkedés és a gazdálkodási szemlélet-
változás eredményeként elkezdődött és a hetvenes évek végére általánossá vált a katonai
szállítások gazdálkodá§on a.lapuló korszerú kombinált módszere.

A harceszközök és katonai any4gok vasúti kocsikon való elhelyezésekor a bizton,
ság elsódlegessége mellett íó cél volt a vasúti kocsik gazdaságos és ésszerú kihasználása,
a be, és kirakási idó, valamint a kocsifordulóidó csökkentése. Ezen célok megvalósulá,
sával növekedett a katonai száLllítások hatékonysága és gazdaságossága. A hetvenes évek
közepén kiépített közlekedési diszpécser szolgálati rendszer (központi, területi és sereg,
test diszpécser szolgá.latok) se8ítette a katonai száIiítások hatékonyságág a közlekedési
ágak komplex felhuznllását, a kombinált szállítísi módszer kitefiedt alkalínazását.

A katonai szá.llítá§ok mennyiségét elsósorban a kiképzési és harckészültségi felada,
tok, esetenként átdiszlokállás végrehajtása határozta meg. Az MN katonai kózlekedési
szol8álat évente 

'25-645 
csaPatszlűtminy és 40-45 anyagvonatot kitevó anyagsztűtis

. tervezését és ,tQreha|ltását végezte. Az e\őző időszakhoz - amint látható - ez a szám
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jelentósen nőtt. Fontos tényező, hogy a korábbi évekhez viszonyíwa a kocsikihaszlás
2plo-kal javuh.

. A harvanls évek közepelg a Magyar Néphadsereg gépkocsiszálütási rendle helyilcg
sz^bdyozoít folyamatokon alapult. Gyakorlitil4g , ciapaiok a kilométerkiszabat Éerei
tén belül önállóan, szükségleteiknek megfelelóen terveziék és hajtották végre saját szál-
litó gópi]áfmúveikkel a gépkocsi §zállíLísokat. A tapasztalatok bizonyítoitlk, hogy a
helyi szabályozáson alapuló gépkocsi szállítási rendszer a fejlódés követéIményeit öúa-
gában mia nem tudta maradéktalanul kielégiteni. A Magyar Néphasereg sziogén az
any4gi eszközök kelló idóben, mennyiségbeo és minőségben, valamint gazdaságosan
történó eljuttatása a helyileg szabályozott gépkocsi száJlítással nem minden esetben volt
biztositható. A szállító gépkocsik kihasznáItsfua alacsony fokú volt, egyes szállítási fel-
adatok tulzott mérvú eró, eszköz ráforditással kefűltek végfehajtásra,tzen problémák
az any4gi szerveknel és a gépkocsiszállító kötelékeknél károsan befolyásolták a munka
tefv§zefúsé8ét és tulzott mértékű költségnövekedést okoztak,

A hagyományos, a helyi szabáyozáson alapuló katonai gépkocsiszá]Iítás a hatvanas
évek közepére tulhaladottá vált. A gépkocsiszáütás terén olyan rendszert kellett beve,
zetni, meIy fő kérdéseiben MN szinten szabályozott, részleteiben Pedi8 teíet bizto§ít a
helyi szóályozásnak. Ezt súfgette 

^z 
a tény is, hogy a szolgálat hatáiköfébe került a gép-

kocsiszállítrás is. A katonai gépkocsiszáűtás gyors íejlesztését indokolta a gépkocsisiái-
tás sajátos volta, más közlekedési ágakkal szembeni specifiLr_rs elónyei, valaÁint a rövid
távolságri vasúti any4gi száűtások közútra való terelése. Ezek a sajátosságok közvetlen,
v4gy közvetett formában gazdaságossági és egyéb elónyóket eredményeitek. Így bizo,
nyos any4gi eszközöknek a gyártól, a központi raktáraktóI a felhasználó csapatokig tör-
ténó leegyszerűsített gyors fuvarozása, a több§zöri átraká§i költség- és idóÁegtakaítás,
a kíveszély csökkenés, az any4gi eszközök tódtési lehetósége a kaionai gépkoisiszáJlítás
fejleszté§ét súfgette. A Magyar Néphadsereget érintó íokoátosan növekvő ellátási szál,
litá§ok ]ebonyoLtásában a hagyomanyos vasúti és vízi köz]ekedés mellett egyre nagyobb
feladator vallalt a közúú kozÉkedes, mivel ezt igényelte a béke ettatb szittíőnaaűU te1-
lódése és a korszerű hadmúvelet sikere.

. A Éetvenes évek közepére kialakult az új , MN szinten szabá.lyozott diszécser irá-
nyítású - katonai gépkocsiszállítási rendszer. Ezen új gépkocsiszáütási rendszer fokoza-
tos.lépések eredményeként jött létre. Elsó lépésként intézkedés történt a gazdaságtalan
száűtások megszüntetése és a katonai gépkocsiszállítások új MN szinten szabály-ozott
rendszerének_kidolgozása érdekében. Á gépkocsiszálütások elónyei, a takarekos gazdál,
kodás kóvetelményei hatásaként bevezetésre került a szlálütó köielékeknél - elsó útem-
ben a közponüadtáp gépkocsiszállító egységnél - a teljesítményelszámolási kötele,
zettsé8.

. _ Az új szállítási rendszerel szoros összhangban az idószak végén jó tapasztalatok
halmozódtak fel a konténeles kiszállításoknál. Ezzel a módszerrel ŰÚent a csapatok-
nak a berendelése a központi rakárakban történó vételezésekre, Egyben jelentói kilo,
méter és üzemany4g-, továbbá tvlkit ető- és munkaidő megtakaűtás kóvetkezett be,

A száütásokat nagyban segítette az any€mozgató eszközök alkalrn aai§a, a milhá-
zás rendjének kialakítása, az egysegcsom4golási eljáiások bevezetése. A kialakíton rako-
dási, máIházási és csom€olási feltételek megtefemté§e képezte a}a§át azilzemi és sziű-
tási tEesítmények, a szálütások hatékonysága növel<edésének,
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A gépkocsiszállítasok MN szinten szab yozott rendszere - emellett, hogy növe
ketltek az üzemi és szállítási teljesítmények - lehetóvé tette kevesebb gépkocsival a
korábbiaknál több anyd eszköZ idóbeni elszáüítá§át és a lflilónböZó feladatok zökke
nómentes végrehajtását.

X

A vizsgálódások alapján megállapitható, hogy a katonai szállitási tevékenységet a
tárgyalt idószakban két nagy szakaszra lehet osztani. Az első a hadsereg fejlesztésének
megiodulásától sziLrútható, amikor alapvetóen a központi tervezéses és irányitási rend
szer érvényesült. Ebben az idószakban a gazdálkodás, a mérlegelés nem volt jellemzó és
a takarékoskodás sem volt alapvetó cél.

A következő szakasz a hatvanas évek közepétól számíüató, amikor új szemlélet
kezdett kibontakozni és amely íolyamatosan eljuttatott a szállítási tevékenységben az új
módszerek kialakítá§ához, a gazdas€osság érvényesítéséhez, Az elórelépéshez fontos
volt az a felismerés, hogy nem elegendó csak a száll1tási módszerek korszerúsítése. Elen,
gedhetedcn, hogy a kiképzési, ellátási munka is fejlódjön és jó alapokat adjon a korszerú
száütási tevékenységhez. Ennek az idószaknak az eredményei, tapasztalatai alapozták
meg azt, hogy jelenleg hatékony szállítási rendszer működik és teszik lehetővé, hogy
további korszerűsítési munka történhessen a kiképzést irányító és ellátó szervekkel szo,
ros összhangban.

A két szakasz száliításai jellemzóinek összevetóse azt is mutatja, hogy a szigoru
közpooti uta^sitásos fendszel nem adott lehetóséget a száütások terén a hatékonyabb
módszerek keresésére, a gazdaságosság fokozására,. Ez csak a tírsadalmi életben, a nép-
gazdas€ban és a hadseregben meghonosodott új szcmlélet után valósulhatott mcg, A
bekövetkezett változások, a techoikai fejlódés, a motorizáció kszélesedése lökést adott
a száütások hatékonyabb végzésének. Ez kiilónóscn a gépkocsiszállítások terén volt
ószlclhetó.

Fontos tónyezőként kell értékelni a katonai száütások korszerűsitésénél a népgaz-
dasági szállító vállalatok helyzetét, felkészüitségót, technikai állapotát és az azoknái tór-
tént fejleszléseket,

A töttéoeti áttekintés vé8só következtetésként egyértelmúen bizonyítja a katonai
száIiítási tevíkcnység íontoss4gát, jelcntóségót a néphadsereg életében, feladatai végre-
hajtásában. Lát\ató az egyes idószakokban a ídllődés, az clórelépés, v€y esetenként a
megtotpanás, Az évek során a katonai szállítás áldozatos muokát vógzctt. HazziJárúlt a
hadsereg alapvetó feladatainak végrehajtásához, Miod hatékonyabb módszereket alkal-
mazva mérhetó pénz és anyagi cszköz megtakaítá§okat ért el, A munka során jól hasz,
oositotta a felhalmozott taPasztalatokat és ez jó aIaP a további fejlódéshez, a még haté,
konyabb szállítási rendszer kialakitásához,

(A ,fln,ávtt.ytgl mqí/llilbatóÉ 1lí MN Hlrlráp 'l'udanáttyo: Taúaáu ú az MN
KSZlLségn,)
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