
Tollózós o hozzósrólósokból

Sand,or Laszló sz,izailos, MN 2284 közlekedési szolgőLatJőllök

A diszpécserszo19ólot helye, szerepe
o szóllítisok hotékonysó9o íokozósóbon

.. , Hadtestünknél - az MN 2284 és alárendelt csapatainál - a szer-

vezetikorszerűsítésótaelteltidőszakbizonyítottaadiszpécserrendszerú
.rarriia" Jr"txop".ségét. E szállitási rendszer a száltitások gazdaságos vég_

""i":ia"at "gY"Og"" 

"t".r,""""i- és információs rendszerbe foglaltan való-

"ii:"' -ue ai' en'ergiatakarókos szá]lítási ágazatok komplex alkalmazá-

sával , , -

, . , A 1aktanya diszpécserszolgálat a működési terűleten,]eVő lakta-

ny"r,uaiop srllliia.ui tervezésében. szelvezésében, iíányításában és vég-

;;;;l;;;;;";; ]atanya PK, HTPH, intézkedése szerint látja el leladatát,

A l"ii;;y" diszpócscrszolgálatok létrejóttével egy kézbe k_erü]t az el]á-

i,l.i. ti""árrale.i és csapaisziillitások irányítás3, Ez a rendszer lehetővé

i"ii" u .r,ilti'a.i ágazatok szélesebb körú {elha§ználását, célszerű meg-

váÜsztasit, Itt e kitételnól javaslom és célszerúnek tartanám a személy-

,"airita.nt szelve?a,sét is a diszpécser hatáskörébe vonni, igy gyakorla-

titag egy iaktanyábiln minden menetleVé] és inlormáció személy- és anyag_

szállítá§ egy kézb€n ósszpontosulna,

Hadtestíinkni.I a diszpécserszolgóIdt az ollibbiak szerint épiil fel:

1, Hadte§t kijzl szolg.:

- hrll KSZF,.

- hdt, száll, főti.,

- hd1. diszpócse..

2. Dandár s2á]]. szolg,:

- dd, SZSZF.-ök,

- sor diszpécscrek,

3. Ezred diszpécser§zolgá]at - e, diszpecseiek, valamint az ello, ez-

red,nél - ezred diszpécser és két fő gk, szá),l, z, diszpécser,

1gy a szál}ítások gazdaságo§, tervszerű végrehajtásának_ szerveZésére

a" Nl-# ZZa+ vonatkoz"ásában 2 fő hadtest§zintú szolgálatfónök és 1db
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íő diszpécser. dandár é§ ezred szinten 6 fó szolgálatfónök, 5 fő tiszthe-
]yettes éS 6 fő sorkatona diszpécser, összesen 20 fó hivatott.. .

. , , Nlaga§abbegység-. egy§égdiszpécser felkészültségének döntő jelen-
tósége van a szállítások ko ordiná]ás ában, gazdaságosabbá tételében. , .

.. , vé]eményem sZerint döntó jaVulást hozhat a szolgálati szemé-
lyek, sZállittatók gazdaságos szá]litásra va]ó törekvésébenl §zakmai te-
vékenységükben, hozzáállásukban az egyéni érdekeltségi rendszer be-
vezetése. mejyról szó eSett az 19B7. évi Szállitási Tanács értekez]etén.

. .. Sajnos hatnak. különósen az anyagi szolgálaton kivül esó fegy-
vernemi szolgáIatiág-főnökök. parancsnokok esetében. hogy a di§zpécsert
,.menetievólíró'' automatának tekintik és parancsban..rendelik e]" a szál-
litást,,.

.,, Negativ befolyásoló tényezó, mikor a PK. HTPH., illetve parancs-
nok mega]apozatlanul száilitóeszközöket rendel ki. megkerü,lve a disz-
pécsers zo lgálat ot. igy nem adva lehetőséget a gazdaságos §záIlítások szer-
vezé§ére, Továbbá gondot okoz a központi javító. ellátó raktárbázisok
Vonatkozásáben, hogy a csapatoktól gépjárműr.eket rendelnek be egyik
napró1 a másikra. ielboritva ez2eI minden teIvszerűséget, va]amint az
elö]járó fegyvel.nemi szo]gálatiág_főnökök ritka esetben gondoskodnak
a szálljtási fe!adatok elrendelesekor a szlilrseges szál]ltmányszám biztosi-
tásáró] ,,,

, . , A pótkocsis szá]litásokhoz kedvezőbb a sZál]ittatók hozzáá]lása,
Azcnban akadál1,ozó tónyező a pótkccsik. a vontatásl,a alkalmas grrpjár
művek gyenge múszaki ál]apota. a gépkocsivezetók kiképzettsegi szintje.
különösen a vá]tások idószakában. A pótkocsis szál]itásokra bevonható
pótkocslk darabszáma is szűk keresztmetszet alárendelt csapataink egy
részéné1- A szűkös raktáIhelyzet miatt nagyon sok pótkocsi kiesik a szál-
litás rendszerébó]. ugyanis IaktáIként használják azokat . , .

. , , A diszpócserrendszerú szállitások a hadtest alárende]tségébe tar-
tozó csapatokná] kézze] iogható eredményeket hoztak, E szá]]itási rend-
szer ]esZabályozottnak tekinthet(i megfe]e]ó módon az ét.vényben levaj
utasitások, intózkedések. palancsok a]apján- velemónyem szerint az elő-
relépés lehetőségét nem a nagy jelentóségú és mindent elsöprő gondolatok
hoznak, hanem a .endel,kezésúnkle álló szabályozók érte]emszerű és al-
kotó módon való a]kalmaz/rsa , , .

Bognar Géza őrnaga, MN 7203 közleked,ési szolgóIq,tíőnök

Az onyogmozgotós és rokodósgépesítés helyzete,
o közlekedési sroktechniko üzemben tortóso, jovítóso,
szóllítósi, roktóíozósi íelodotokbon voló olkolmozóso

... Az angagmozgató- és rakod,ógép \elldtottsóg, Q gépi rakodós íeL-
tételei:

- az alakulatoknál lecsö}ckent az a létszám, mely korábban az anyag-
mozgatási felad,atokra igénybevehetó volt;
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- felgyorsult a kiképzés, csökkent a kiképzési idó, a katonaállományt
cgyre ritkábban lehet elvonni a kiképzé§i es fenntaítási feladatokból;

- megnövekedtek az anyagi készletek, a háborús szállitási láncban
nem átl rendeikezésre annyi idó, hogy hagyományos módon (kézi anyag-
mozgatássa1) oldjuk meg az anyagok rakodását;

- m€nőtt azon anyagok mennyisége, melyek rakodása a nagy üi-
meg miatt kézi erőve] már nem biztosítható (pl, egyes technikai eszkö-
zók, fódarabok, egységrakományok stb,) . , .

. , . Rakodásgépesítés legfontosabb célja kell hogy legyen a csapatok
alaprendeltetéséból adódó ezirányú célfeladatainak való,,megfelelés a
harcmezón és a békeellátás rendszerében"...

A napi gyakorlati é]et azt bizonyítja, hogy az MN 7203 aláIendelt
csapatainál az A}IKgZ időszakában az átlagos napi rakodási íe]adat nem
éri e1 a 300 t-át, ezé.t kimondható, hogy a meglevő eszközeink megfele]ó
átrendezés után elégségesnek bizonyulnak.

Ha viszont azt tekintjük alaptételnek. hogy magasabb harckészült-
ségbe he]yezés során. mintegy B*10 óra alatt kel] felmá]házni a mozgó-
keszletek túlnyomó többségét, akkor a jelenlegi gépi ellátottság aggoda-
lomra adhat okot,

. . . Az anyagmozgató és T okodógépek üzembelltartáslinak, jaDitósdnak
biztosítása:

7. A rerldszerben, Lepö eszközök áI|apota, üzemeltetésűk rend,szeíe,
kezelő személy zet bizto sítottság a :

A csapatok használatában levó anyagmozgató gépek áIlaga rendszer-
beá]lításuk óta a természetes elhasználódás. esetenként a rende]tetéstő]
eltéró használat éi, kiszotgáLás elmulasztásának köVetkeztében ]eromlott.
Dzt az á]lapotot jól túkrózi az 19B?, éVben az átszervezés kapcsán átcso-
portosításra tervezett és került anyagmozgató gépekrő] ielvett jegyzó-
könyvek sora, va]amint Kapoly helyórségbe beszállitott eszközök látvá-
nya. Sajnos a gyakorlati élet azt bizonyitja, hogy azok a gépek územké-
pesek, melyek munkája közvetlen, vagy közvetett módon befolyásolják
a pc,8jmű. szo}g. (raktár) tevékenységét, Azok a gépek és eszközök, me-
lyek ilyen összefüggésben nincsenek (pl, UN-053, elektr, emeló- és szá]l,
talgoncák) á]talában a telephely, vagy raktár sarkában ta]álhatók.

Az anyagmozgató és rakodógépek územo]tetésének szabályai még nem
teljeskörűen ker,úlnek alkalmazásra alaku]atainknáil. A gyakorlatban bi-
zonyitható, hogy a,,Haü üzemóraj]apot" még kiá}]itják, de vezetésük nem
ioiyamatosan naprakész, a havi igénybevételi tervvel pedig elvétve ta-
lá]kozunk.

Az anyagmozgató és rakodógépek Szabályos üzembentaltásának leg-
alapvetóbb feltéte]e a szakképzett kezelőszemélyzet biztosítása, Erre két-
féle megoldris van. Az egyik é§ ritkább ]ehetőség a po]€ári életbóI be-
vonult keze]ői igazolvánnyal rendelkező sorállományú katona beosztása
ilyen munkakőrbe. A másik mego]dás, az MN KSZF-ség által szervezett
különböző anyagmozgató és rakodógép-keze]ői és -szerelói tanfolyamra
történó beiskolázással történő szakképzett kezeló biztosítása, Ezt a tan-
folyamrendszerű kiképzés nyújtotta 1ehetőséget sajnos egyes alakulatok-
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nál nem k€llő számban használják ki, Így fordu,lhat eló az a tény - nem
keüó előrelátásra utal -, hogy a le§zerelást követóen a szakképzett ke-
zelóutánpótlás nincs bizto§ítva, ezáütai a szóáIyos üzemeltetés feltételei
sem adotta'k. Ezen hiányos§igok fel§zámolására az alárendelt csapataink-
nál többnyire a helyszíni eüenórzést követóen kerül sor. Az mindenki
eiőtt egyérielmű, hogy €y tehergépkoc§i a telephelyet csak menetlevél-
lel hagyhatja el (még javításbautalás esetén is), ugyanakkor a rakodö
gép szabálytalan (okmájny és szakképzett kezeló hiánya) üzemelteté§€
,,te!mÉszet€§ j eIenség".

2. A jLpítősbdadós teíD ezése, l eltételei, Dégrehajtósuk tapaszto,Latai :

Az anyagmozgató és rakodógépek javítás,i rendszerében és javításának
módjában változások történtek és történnek. A2 eddigi közép- és nagy-
javítást végző népgazda§ági javító vállalatok mellett felállt, illetve felállí-
tásra kerülnek az MN anyagmozgató és rakodógép javító közép-, illetve
nagyjavító műhelydk (MN KÖAR TáboríaJva, MN 8866 Kapoly és Török-
bálint), amelyek középjavítást és nagyjavitást hajtanak végre, ugyanak-
kor felá lításra kerül egy mozgő szzefyízelő, javító csoport. A katonai
szervezeteknél megl<ezdődött a közlekedési szaktechnikai eszközök csa-
patszintű technikai kiszolgálása és kisjavitása a fegyvelzeti és technikai
javitómühelyek keretein belü,l, . .

.., Eddigi tapasztalataink azt bizonyitják, hogy kedvező hatást váI-
tott ki az a tény, hogy a közép- és nagyjavítások költségét az MN KSZFI-
ságfedezi,._

... Összességében megállapitható, hogy a néphadseregben a mog]evó
hiányosságok ellenére - je]entó§ elóIelépést órtűnk el az anyagmozgatás
korszerúsítése terén és 1étrejöttek azok a szervezeti keretek, elméleti és
technikai alapok, amelyek biztositják a további fejlesztés feltételeit,. ,

Bagdó,cs Gaula ezIedes, MN 6862 paTancsnok

Az ellótó ezred szóllítósi íelodqtoi, o végrehojtós
fejlődése, íeszültsége oz ÁHKSZ időszokóbon

, .. Az ello. ezredünk a hdt. anyagellátási és szállítási rendszerében
a csapatok fegyvernemi anyagokkal való ellátásában (ezek központi rak-
tárakból való vételezésében, táxolá§ában, elosztásában, kiadásában), va-
lamint az ehhez kapcsolódó és más hdt. érdokú szá],lítások Végrehajtásá-
ban vesz részt.

Ehhez rend,elkezé sre áLl :

- a hdt. raktárak rendszeresitett szernélyi áIüománya;

- a száIl. z. ál}omá-rryába szervezett 16 db általános rendeltetésű
_ több§égüIlben 5 tonnás (2 db 3 tonnás) tj. tgk. (D-566) gk. vez€tóvd
és 7 db 5 tonnás pótkocsi.

Az ezred ,,B"-re rendszeresitett személyi állománya 160 fó, ebbö]
sorállomány 101 íó, mellyel alaprendeltetésén kívül e}látja egy laktanya
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valarírennyi belső és külsö 24 ó,rás szolgáIatait, 346 db gj,mű. és 15B db
vontatmány fenntartásávai kapcsolatos, valamint két laktanya LHTP
feladatait.

e. htp. taktórainak irőnaitottsóga, anEagJorgalmlitwk tletAz e1,1o.

Dezése:

Egy§égünk vonatkozásában ez t€Ijes egészeben a htp, raktárak e§e-
tében va ósul megJ kiegészúlve a laktanyahadtáp egységes ké§zletg€zdát-
kodásábdl adódó €ységszintú irányítási tevékenységekkel. A íegyver-
zeti és technikai szolgálat alárendeltségébe tartozó raktárak irányitása
el§ósorban az utalványok kiadására korlátozódik.

Az etrmúlt masfél év tapa§ztalatai azt bizonyítják, hogy ezen rak-
táratk szakrnai irányítási te!ékenységeinek egy reszét a raktárak §zakrnai
elöljárói a ra,ktárak parancsnokára és az egység fegyverzeti és technikai
szolgá,latára hárították át.

A íegyverzeti és teohnikai §zolgátat alárende]tségébe tartozó raktára0{
anyagvételeósi - kiadási tevékenységénél gondot jelent, hogy az elöljáró
sza&szolgálatok az anya,gíorga.Iomra vonatkoz_óan nem biztositanak alap-
adÉtot, a feladatok meghatározása nagy gyakoiiságga] esetenként történik,
ezért ezeket terveinkben nem tudjuk reaüizálni, illetve az ezred más fela-
dataival m€gfeLelő mértékben összehango]ni . . .

.,. Soronkívüli anyagvételezési igények az elöljáróhoz élkeznek, ezek-
rőI sok esetben a raktárak nem, Vagy csak kesve értesüInek.

A fegyver- és lőszerraLktár, a vegyivédelmi raktár, a műszaki anyag-
raktár es a híradó_arrryagraktár vonatkozásában a száilítási feladat c§a]k
az utalványok m€érkezésének 1dópontjában Válj,k isrnertté. . .

Több esetben elófordult, hogy az elöljáró szakszolgálati ágak a véte-
lezés előtt az ello. ralktárakkal nem egyeztetnek es a vét€Ieések időpont-
jában derül ki, hogy a leigénye]t szállítótér tö bszörősen meghaladja a
valós igényeket, így a szállítási íeladatok tervszerútlenné, gazdaságta-
lanná vá]tak.

A raktára,k íolyamatos parancsnoki irányítasába,n gondot jelent, hogy
az elöIjáró elgondolását az egyes raktárak működé§€re. a szá;llítási fela_
datok végrehajtására előre nem ismerjük, így azokat késve, vagy csak
az €ység tervezett feladatainak több§zöri átcsoportosításával tudjuk vég-
rehajtani.

Az elöljárótól való anyagvétetrezés a kiadott utalványok alapján tör-
ténik úgy, hogy az egy§égek vételeze§i igényeiket a terYezés idószarkában
m€gküdik a hdt. szorlgálatiág-iőnókei ré§zére. A raktára]k - a mú§zaki
anyagrali.tár kivételével - az igény€lt es kiadott anyagokat a raktárba
beszállílják, utalvány szerint szétosáják á az egységekrrek az elöljáró
berendelési intézkedése alapján kiadjáLlk . . .

. . . Gondot okoz, hogy az anya€forgaiom nagysága nincs ö§§áangban
az ezred teljesítőlépe§ségével. A raktárak meglevő állománya nem tudia
biztosítani a gyor§ anyagdllátási feladatok végréhajtását, mert egyes vé
telezeseknél 60-100 t-ig t€rjednek a vételezett anya8Enennyi§€ek. . .

76



.,.A Vótclezések - anyagkiadások - koordinálását a hdt. szolgálati-
ág-lajnőkei csak ritkán végzik. igy gyakran e]őfordul, hogy egy helyór-
ségben )evó. Vagy azono§ útvonalon e}helyezkedő egységek kis mennyi-
§égű anyag ]cadására. i]letve vételezésére külön-külön gépjárműVel indu1-
nak útba

,.. A hadtest is az egqség <|rdekóben DégTeh@jtl.fldó ,szitlíttisok ösz-
szehangoltsóga:

A hadtes{- (,s az ezredórdekti szállitások összehangolására egység-
szjnten kevós léhetijsóg van a kövctkezíik miatt:

- a hónap kózben kapot1, feladatok idóben nehezen koordinálhatók
az ezred be]ső szál]itásáVa]i

- a szá]litási fe;ladatok döntó ré§zc térben nem esik egybe;

- a2 ezredraktárak ellátása is a hdt, ráktár&kból törtánik. ezért rit_
ka az az,,nn. vi"z,,n} lalú szál]Ilási igi,ny.

A hclt, hadtáprakiárak szállitásai - az esetek többségében össze-
hangolhatók (és igy is végezziü) az ezredérdekű szállítiisokka]. Ezl az azo-
nos ellátási forlások (terüJeti raktárak) és a,,közelebbi" szakmai irányi-
tás teszi lehetóvé.

SzáLLítóióratok s2erxezésének hellJzete,,eredménaessége :

Szállítóiáratok egységérdekű szerVezósére nincs igény, ezt a szállítási
íeladatok térbenisége és rendszefes ismétlődése nem indokolja, A helyőr-
ségen beiúli szállitások is eseti jellegűek, ezért járatrendszert csak sze-
mélyszá]lításra alkalmazunk.

Járatokat esete,nként elöljáró, vagy helyi kezdemé,nyezésre szerye_
zünk hdt, érdekú teritó-, vagy gyújtófe]adattal. Ezek valamennyi esst-
ben eredményesek vo]tak, Prob,lémát jelent, hogy a rende]kezésre álIó
D-566-os tgk.-k műszaki á]lapota nem t€szi lehetővé a hosszú útta járó
feladatok megbi?ható Vég.ehajtását , . .

. . . Összegzett köL)etkeztetések, jaDaslatok .,,
1, Az ello, e. jelen]egi szervezete, alaprendeltetése és funkcionális

feladatai ellátásával nincs ósszhangban, ezért a hdt, érdekű ellátási_§zál_
lítási feladatokat csak jelentős ieszültségekkel, a szeméIyi áIlomány folya-
matos túlterhelés§el tudja Végrehajtani, többször más, fontos feladatok
lovására,

2. Javaslom a hdt. fegyvernerni raktárak szakmai irányításáért vaüó
ielelósség egyértebnú sza]bá]yozását, továbbá a hdt. rahárak íelrnente-
sét a nem raktári feladatot képező tevékeny§égek alól.

3. Javaslom, hogy az anyagszáltítási és §zá,llítrisi íeladatok igénylése,
ij§§zehangolása, hdt. szinten történjen, belei,llesztve a tervezés jeleniegi
rendszerébe.

4, Kérem, hogy a hdt, érde]<ű szállítási felad,atok éves terverese (gk.
krn, üzó., gördüőanyag) hdt. §zinten történjen.

5. Jav,a§lom a hdt. íegJrvern€imi ra,ktiárak békeellátrisi feladatalirt szú-
kíteni, helyette a központi ralrtára& es a csapatok közötti közvetlen anyag-
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íorgalmat bóviteni. Ezzel jelentős rakodási mennyiség, tárolótér, adíni-
nisztráció és nem utolsó sorban emberi munka lenne megtakarítható,

6, Javaslom hdt. szintú 5zállítójáratok kialakítását, pl. M€zőtúr-Kar_
cagl vagy Hódmezóvásárhety-Csongrád, i]letve Verpelét-Eger-Jász-
beJény viszonylatokban , . ,

B.,;ídth Istudn had,naga, MN 6?83 Ézállító,szolgdlattőnök

A loktonyohodtóp (dondól, e9ység) szóllítósi íelodotoi
tervezése, szelvezése és vé9rehojtóso eredményei,

íeszültsé9ei

. . . Az éDes ten)ek re@Litósa, egaüttműködés lo, l,Jkto,nva összíegvueí,
íLelni törzsa)el és íegaüerfuerli íőnökeipeL.

Az éves gördülóanyag-számvetés a szállítási terv a apjául, az elöljá-
ró parancsnok által jóváhagyott éves kiképzési és munkaterv az elóljáró
ált;l e]őirt kiképzési és eltátási feladatok szolgálnak. A fenti adatok alap_
ján készitett éves gördülőanyag-számvetés és szállítási terv reálisárn túk-
iözi a magasabbegység eIótt álló szállitási feladatokat és Iehetóséget
ad a megközelitőleg ponto§ éves költségvetesi előirányzat megterve-
zéséhez,

A feladatok maradéktaiafi végrehajtása érdekében együttműködik a

laktanya összfegyvernemi tórz§ével, fegyvernemi és §zolgá,latok főnö-
keivel.

Az együttműködés az éves tervezés elókészítése éS a tgrvezés végre-
hajtása iáőszakában is a feladatok koordiná,lására, a felmerült i€ények
kielégilésére irányul.

A havi száIlítás tervezésének alapjául a íegyvernomi és szolgáiatiág-
íőnökei, a had,múveleti alo§ztály és az összfegyvernemi alegységek tör-
zsek áltál elkészített és gyűjtött havi sza,llitási igenyle§ szolgál , , ,

... A szőtlltősok ,,kornpler alkrrhna,zósdnq.k" ten)ezhetősége, a gazila-

sógos@bb szdltítdsi ógazat eld,öntéséhez azükséges elterngtiDók isfnerete,
a d"önté selőké szí,té s gu dkorlo,ta,

A §Zállítások komplex tervezhetőség6hez é§ a gazdaságosabb szál,líüisi
ágazat eldöntésehez n6n minden esetben l€het ragaszkodni. célszerű vál-
tJzat a zászlóalj é]eslövészetek v,égrehajtását €y megtervezni, h€y csak
egy zászlóalj technlkáját ki§zá.]rlítani vasúton. A szeínélyi áIlomárry váltá§a
a-gyakorla,t szinterén történü, a ki§záJtítás voLÁN buszokkal, Ez jóval
oléauu, mlnt két kornpl€tt ászlóaljat techrrikával együtt kiszá,llíiani,
N€rn ha§znáiunk íel kn-t a szátlításra, a váltás vi§zonylag röüd idó alatt
történik.

A döntéselókészítéshez minden esetben kikérjiik a fegyvern€mi és

szalgálatiág_!ónókölk, összíegyYeElemi törz§etk, a teJüetilq illetekes ka-
tonai közle&edési szerv vél€ményét . . .

. , , A köaúti szól],1tásók h.ltékor.a ,égrer&itósót olcnd,ólyozó lNöíülítlé-
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nlek, az,elíjírt nrérő-, mutatószámok teljesítéséfuek aealitósa (iríealitása),
éítékelésük, eíed,ména ességúk ösztönző tlíltása (hatástalansaga) :

A közúti szállitás(}k hatékonY végrehajtását akadá]yozza, hogy pl. ma_
gasabbegységünknél sem kerü]tek bevonásIa az ello, szd, kötelékébe. il]e,t-
ve az sZSzF. alárende]tségébe. a zászlóalj. osztá]y ello, szakaszok. rajok
gépjárművei, Ezek a gépjárművek is hajtanak végre szállitásokat, me-
lyek nem tervezcttek. nem a szállitószolgálat álta] koordinált, igy nem-
csak a szál]itás mutatóit csókkentik. hanem több a km és üza. felhasz_
nálás is, A jelenleg érvényben levó méró- és mutalószámok nem ösztön-
zóek a reális, gazdaságos tervezótevékenység végrehajtására. p]. a terv_
szerúség mutatójának és a kapcsolt szál]itás mutatóiának egymáshoz va-
ló viszonya, melyek rontják egymást. , .

.. , Célszerű lenne a szállitások gazdaságos vegrehajtása órdekében
a szállittatókat érdekeltté keil tenni a szállitásban,

Javasolnám a z., o. el]o. szakaszok. raiok gépjárműVeine,k bevonását
a §zál]ítószolgá}at álta] szervezendő szállitási feladatok végrehajtásába,

Indoklósképpen három Jö Lndokot hoznék JeL:

- eIlo. szd, gépjármúVei ]eterheltségénok csökkentése;
ezáltal nagyobb lehetóséget biztosítanánk az ello. szd kiképzé-

sének végrehajtására:

- a bevont gépjáImúvek gépjárművezetó állománya nagyobb gya-
korlatot szerezzen a szállitások végrehajtása terén, ..

Szoboszlai Péter íőhadnaga, MN 7203 száLlító Jőtiszt

A dondór SZSZF-ök helye, szerepe o szolgólot íelodotqi
hotékony megvolósítósóbon, ellótó olegységek

irónyítósóbon

. , , A száLlítószolgóla,t íelanl,atdi a d,and,órszíntű szen)ezetben:

- A harcászati magasabbegység és alárendelt alegységei szállítáLsai
komplex módon 1örténő teIvezése. szervezése,

- A §zállitóeszközök l€gazdaságosabb kihasználása érdokében a kü,
lönbözó szállítási ágazatok igénybevételének megválasztása, a szállítások
végrehajtásának irányíá§a, tapaszta]atok elemáse, felhasznáIása.

- A harcászat,i magasabbegység szemályi állomány közlekedési ki_
képzésenek tervezése és irányítása,

- A költségkerettel, Valamint a szakanyaggal történó optimáli§ gaz-
dá]kodá§ biztosítása.

- A közlekedési szakteghnikai e§zközök üzemeltetésének folyamato§,
rraprakész á1,Iapotban tartása,

- A szá,llítóalegységek _ di§zpécserszolgá,Iat tevÉkeny§égéndk szaJr-
mai irányítása.

- Részvétel a csapatok közúti mozgásának, a lánctalpa§ jármúvek
köáekedé.sére kijalölt utark karbautartrÉsána,k, a túlrsúlyos járrnűvek köz-
lelrediesének me€szeryezé§ében . .,
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.., A íld, szszF.,,nint az eLLo. alegaség iszakmai elöLjárója:
Az ello, szdpk. és a SZSZF. munkakapcsolata a köVetkezókben nyil-

vánul meg:
A SZSZF., mint a2 ello, szd. szakmai elötjáIója, fel.rós a HKSZi és

,,M",i feladatolk biztositásáért, a HKSZ és ,,M" tervek e]készitésének irá_
nyításáért, a kiképzési ieladatok megtervezéséért, végrehajtá§áért, a közúti
szállítások irányításáért, szakmai íeladatok maradéktalan lejuttatásáért és
a végrehajtás ellenórzéséért.

HKSZ és ,,M" terén: Adjon iránymutatást az őá}tala kidolgozásra
került szállítási és máLházási tervkivonat azon részéból, amelyből az ello.
szdpk. elkésziti a saját HKSz tervébe a szállitási és málházási tervkivo-
natot. Irányítan,i kell a kidolgozó munkát, és a HKSZ munkajegyek el-
ké§zzité§e után a PK, HTPH-nsk jelenteni a végrehajtásró]. A HKsz-i
murlkajegyét minden héten, illetve ha vá]tozás van, naponta ponto§ítani
köteles a szdpk,-ával.

A szállitó szotgálatfőnók ellenőrizze a HKSZ begyakorlások során a

szál,lítási és málházási feladatorkat, ha kell tegyen javaslatot azok egyes
kérdeseinek változtatására, A szál]itó szakáliomány az ő irányítá§a és el-
]enórzése mellett hajtsa végre a HKSzi feladatait.

Kiképzés terén: Az új HTP. Kiképzési Program iigyelembevételével
doit€ozza ki a szállító szakállomány részére az óra- és tárgykörelosztá§t,
Ellenórizze az ello. szd. kiképzésének végrehajtását, adjon útmutatást az

ello. szdpk. fáhavi kiképze§i tervének és a foglalkozási jegyek elkészi-
teséne|k végrehajtására . ..

,. , A közlelkedésd szakteohnikai eszközök hadrafoghatóságáért, kar-
bantartásáélt é§ javitá§áért egyszemélyben a SZSZF. felelős. A SzSzF,
működjön egyútt az ello. szd. parancsndkáva,l a KszTE. é§ htp, technikai
e§zközök ello, szd.-nál történő üzeme]tetésének felteteleirő,l, azok karban-
tartottságának szintjéról, javitásba adá§uk rendjéról . . .

... Az MN ?203-nál levó SzSZF.-ök, akik jetenleg beosztásukban
varrrtnk tudják, hogy még nagyon sok kérdés merü,l íel az itt alhangzot-
takon kivü. Minden al,akulatnak megvan a maga sajátos§ága, ezért egyes
lérdéseket nem lebet á]talánositani. Az elmúlt év sorá,n a SzszF,-ök ki-
választá§a é§ feladgtáilr végrehajtása, munkájukhoz való hozzááIlás egy-
két kivételével jól si|k€rüt. Az el,követ,k€zendó idóben rájuk hárdló felq-
alatok végrs}Iajtá§ában a segíts€et minden szintról meg kell adni ahhoz,
hogy ez a §zolgálat i§ t€Ijes értékű, jó szolgálat legyen. Ebiben nagy sze-
repe van a dd. PK. HTPH.-€{<nek, akik sok esetben arra használják a

SZSZF.-öket, hogy }rfu. hdm. tiszni íqladatokat lássanak el . , .

l
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Banizs JóZseí őm,agy, MN 9935 paíancsnok t&dtaph,eluettes

A PK HTPH yezető, irónyító íelelőssége o ,,szóllítók"
és o szóllítóst srervezők és vé9rehojtók e9yüttműködóse

biztosítósóbon

,.. A s2állitó5zolgálat, illetve ezt megelőzően a szállító diszpécser-
szolgá]at az utóbbi években je]entós mértékrben hozzájárult a takaré-
kossági cé]kitűzéseink megvalósitásához. A szálilítószolgátat ma már kulcs-
szerepet tö',t bc a hadtápszoigá]atban az ellátás biztosítása érdekében,. .

. , . A SZSZF. a szolgá)ati sorrendben a 3. sz, személy a dd, htp, törzs-
ben, Mcllólondeltségi vi§zonyb3n á11 a szoilgála,tiáq_főnökókkol. Szakmai
elöJjárója az e1lo, szdpk.-nak és tárolási, raktározási területeken a dd. htp.
raktárvezetónek. ..

... SzSzF. kóteles:

- Megszclvezni és irányítani a dd, személyi á,tr]ományának közlek-
dési szclrkikópzesét, a közileked,ési szakanyag- és költséggazdálkodást, a
kózlekedési szaktechnibai eszközök územbentartását. az ellátási szállitá-
sokat, a diszpécsefszo]gá]at és a szá,llitóalegységerk szakm,ai tevékenységét,
Vegyen rószt a csapatszá],litások és a közúti csapatmozgások terVei,nek
kidolgozásában és végfehajtásában, szervezze a dd. tevekenységét érintó
helyőrsegi láü]ctalpas utak karbantartását, Vai]amint a túlsúlyos jármú-
vek közlekedését,

- Megszervezni, megtervezni és végrehajtani a szállítási kóltségve_
tési előirányzatnal való gazdálkodá§t.

- Végezni a 1aktanyaszintú tá,rolási, raktározási, anyagmozgatáSi
feladatrrkat

- Nyilvántartani, karbantartani, javittatni, ellenőrizni, tárolni a
közlekdési szakanyagokat és szabályozni az igénybevételüket.

- El]onőrjzni ós segíteni az ello, szd_ HKSz_i kiképzési és egyéb
napi feladatai végrehajtását,

A diszpécseí köteles :

- A szállitmányokk,a,l kapcsolartot fenntartani.

- Együttmúködni a szálilitókkal és szállittatókkat,

- Ismerni a közlekedési szabályok paramétereit.

- El,]enőrizni a szállítások végre]hajtásának előkészitését é.§ menetét.

- Intézkedni a szá]Jí,tasok folyam3tosságát alkadályozó kórülmények
megszüntetésere. ..

.. , Jelentkezó szállítási igények érdeíni elbirá]ásának gyakorlat/a ala-
kulatunkrnál a2 alábbi :

- A havi szállítási igénydket a szhuíttatók a tárgyhót megelóző tró_
nap 25!i€ az a,lakulat szállíto§zolgá,lralta re§ére megadják. A §zállitószol_
gálat az igényeket egyezteti, íe|do|gozza, majd javaslatot tesz a PK. HTPH.
re§zere (havi szállitási terv) a jóváhagyásra. A PK, HTPH. etlenőrzi (el-
lenórizteti) majd esetleges módo6ításokkai} jóVáhagvia,
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- A havi terlTtól eltérő egyedi i€ényeket, amelyek Szolgálati erdekű
szállítá§olk, azt a PK. HTPH. a heti, napi szállitási feladatokat figyeiembe
véVe bírál el.

- A térítéses és a váratlan szállítá§ feladatok végre,hajta§ának ei-
birálását a PK. HTPH_ javaslata alapján a pararrosnok bírálja el, és en-
nek negfelelően történik a vég,rehajtás . . .

, . . RőDetkeztetések, javasl,atok:
Meg kell szüntetni a térítéses igénybevételek ny,ilvántartásában, vég-

Tehajtásában meg.]evó osztottságot.

- A diszpécsert állornánytáb,lában az ello. szd. állományába java-
soljuk átszervezni.

- csapat§zinten cólszerú rendezni a jaVítási, karbanta,rtási felté-
te]el(cí,

- végtegesen rendezni ke]l a helyórs]egi láncta,lpa§ (hadi-) utak felü-
gyeleti kérdósót.

- Eqyes központi raklára]k ellátási rendjét meg kellene Változtatni,
mive] eze]< megnehezitik a s2állítások tervezését-

- Jelentősen megnövekede'Lt a vontatmányigény, ami önmagában
ngm ro§sz tendencia, de ez egyrészt akadályozza a szá,llító gépjárművek,
-alegy§égek mozgékonyságát, másrészt nincs ezek vontatásához megfele,
Ióen képzett gépjármúvezetó és a csapat nem rendelkezik oktatóbá2i§.sa],

- El kelt gondolkodni azon, hogy nern lehetne-e dd. viszonylalban
,,M" esetére közúti komendánsalegységet rendszeresíteni,

Továbbra sem megoldott a közúti gépjárműVek alka]részellátá§a.
Java-§oljuk, hogy a FVTG-ség éves anyagbeszerzési keretéből egy bizo-
íryos összeg felhasználását a SZSZF. hatáskórébe utaljanak,

- Még mindig gyakori, hogy a szállíttatók gépjármúve.t, nem pe-
dig raksúlykapacitá.§t, szái]lítóteret. vagy szállítási szolgáltatást igénye1-
nek...

A konJerencián llozzdszóLt, illetDe DéLeménut nailllónított 4nég a2
MN hadtó.píőnök'elDtdrs képlri.seletében Dobó Péter lezred,es, az MN KSZF,
ség yészéríil SóJdr BóLint ezredes, Ko7rőcs Zoltdn qtezíedes,,az MN 5232
őllomónuábóI Geller |stoán ífuk, Dezérőrfuaga, Skrabőn Lószló |ezredes,
PóLinkó Kálolu pzredes, Róba lfnre ezred,es, Rugór Oszkár @lezred,es, Var-
ga Imre alezT edes, Dornokos Józset őrnagg elDtó,rsak.

Hozzászólásai]kban a közlekedési konlerencia ailapVető kérdéseive]
egyetértésüket fejezték ki, ugyanakkor néhány olyan gondol,at i§ felszín-
re kerüt, amely érzékeltette azokat a feszültségekei, amelyek az eredrné-
nyes szállításszarvezés ellen hatnak.

A hozzászóIők támogattáü< azt a törekvést, hogy a szá],iítók és Szá1-
líttatók részére ösztönző rend§zer kerüljön kialakitásra, a szá]lítói te]-
jesitménydk rnérésére pedig forintban kifej€zhelő mutatók kerüljenek
bevezetésre_

További lehetőséglk]ént cé]szerűnek tartották kiaknázni a társfegy-
veres erókkel együttesen §zervezett szállítasokb,an rejlő lehétőségelket.

A köv€telmények és ]ehetóségék d,i§zharmóniáját az ellátási rendszer
töléletesítesével, központi szabá,lyozó'k módosításával javasolták feloIdani,
a jogkörók végrehajtók részére való szélesebb körű biztosítá§a mellett.



A technikai feltételek a szállító gépjárművek elha§znáiódott állapota
miatt nem kedvezóek, ezért lokozott szerepet kap a technikai ki§zolgálás-
ban való hatékony együttmú,ködés a íegyverzeti és technüai szolgálattal.

A szállitásszervezé§t negatíVan befolyásoló tényezók a raktárhiányok-
ból, a hadrafoghatóság érdekében n€m tervezhetó szállításokból, a nép-
gazdasági hiányok miatli többletmozgásigénybó1 tevődnek össze,

A hozzászó]ásokból a tenni és segiteni akarás túnt ki, A részvevók
egyetértésüket fejezték ki és elfogadták a konfelencia elé tűzött célokat
és az azok e]érése érdekében megfoga]mazott feladatokat,




