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nözgékony§ág nágy téherbliás§al, ésétéiiké lt magás eíréléssel is ke1l,hogy páiösuljoü.

Az élózőékb€n léíítak élsó olvasásia úgy tíinnek, hogy isínét íenge-
1eg iípu§ fo€ a2 MN-ben lhegjélehiii, Veteinenytink az,'hog-y ezek ; f"lfi;-
tok,_iisszességében( beleértve a laktanya bélső izáUításait Úgítő ulekt.orr,o"
szállító t_argoncákat i§) mintegy 30 típussal megoldható 1 jelenleg 130
típust kell územeltetnünk - és elkerülhetó az, hogy a laktanyában a-sajá-
tosságok figyelembe vétele nétrkül kiadott rakodógépek kihasználatlanul
álljanak. Ezzel a gépek múszaki állapota is 3elenlosen javíthátó lénne.

Az anyagmozgatás gépesítéseve1 a parancsnoki állományból is szük_
ség.es§é válik egy eddigitől éltérő szemléletínód kialakítása. Iiiőba, gépe-
9ítünk, h{L ezt nem köDetik:

- a raktárak, raktározási rend kialakítása;
- az anyagok gépi rakodásához történó előkészítése (egységrako-

mányképzés) ;_ a rakodási technológiák ki,alakítá§a;

- a gépe§ített anyagmozgatás beépítése a napi eilátás, valamint a
magasabb harckészültség és a háborrls ellátás rendszerébe.

Az MN Közlekedési Szolgátrata önmagában nem képes €zeket a felá-
datokat felvállalni. Itt fontos §zerepe van a katonai szervezetek paiancs-
nok§ágaitóI kezdve a magasabbegység-, seregtest-parancsnokság&on ke-
re§ztül €z MN fegyvernemi főnökségig, felsószintr1 gazdálkóaló szervekig
minílénkinek. A gépesített anyagmozgatásbói adódó új gonitolkodási móá
kialakítá§ában elsődleges szerepet ját§zanak a tanintézetek, melyek nél
célszerú ezt a témát oklatni.

A rakodásgépesítés korszerúsítése az utóbbi időbén egyre jobban
:!1t"j!:}9ryt, melyben nagy §egítségét adott az lg88-ban megtartottMN FvTFcsF-ség és MIY HFCSF-ségi Tudományos tanác§ok együttés
ülé§e. Itt elfogadásra kerül,t a háborús anyagmozga ási rendszer, anrtak
lech+,kai elemei. Sajnos az MN §zűkülő anyagi lehetőségei miatt ennek a
beindítására nem került sor. Ettól függetlenül r.igy gonaoi5uk, hogy a jeten
helyzetben célszerű az elgondolá§o,lr kimunkáláiáivég"".ri é" u hadsereg
korszerú§ítésekor ezt ponto§ítva abba beépiteni. Ha eit elmulasztjuk akl
ir9: ec,{ e!9tleges nagyobb anyagi lehető§égeknél ismét nem a minóSégl
fejlesztés felé, hanem a mennyiségi iránvba mozdulnánk.

Ezek a hibák a 70-es években bekövetkeztek, melyek negatív hatásait
mont a fénntartá§ban s]ilyosan érezzük.

Az MN közlekedési szolgólot po]oncsnoki
ós törzsvezelési 9Iokorlotóúk íő6b toposztolotoi

salór Bőtint ezred,es, Tóth Bdlint rnk. q.Lezred,es

_Az MN kiképzési és felkészítesi rendjének megfelelóéh, áz MN HFcstr(HM h.) eh,társ köv€télméhyei alapján ig88. o"frt"-uet'e. o ro. tatátt
égyolda]ú többfoko2átú páianc§dú]íi és töilsVe}étési gyákoflat került
léveiétégre az MN közlékedé§i szótrÉálat Yátrá]heirhyi bé;ratának v€zétó
§2ervei és kijélölt törzsei részrrételével.
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A gyakorlat egyes rhozz€natait megtekintefiék á katonai fels6veze-
té8, a gyakofló §,zérvélr elöljátú parahcsnok3ágai é3 a DHDscs liébvise.
lői, valámint á köziékedési lniniszterh€lyette§ vezeteséúel a neplazda-
sági közlekedési szervek vezetói,

.___ 
A,közlekedési gyakofla,tök komplexitásuknál fogva fontos széiepet

tjrlter.re! !e ínind az MN kiképze§i rendsz€rében, miird az otszág honvé_
delrni felkészítésében. Ezen gyakorlatok lehetőségeket adnak a katonai
kózlekedé§i szervek, csapatok felkészültségének ellenőrzésére, a katoirai
é§ a népgazdasági közlekedési rendszer hábtrús tevékenysége szervezé-
sének tökéletesítésére, a h,adszintér elókészítési feladatoi póntosítására.
Rendszerint az MN kóztekedési szolgálat valamennyi szintjét átfogó köz_
lekedési rendszergyakorlatokra ötéves tervidőszakonként Lerül sór, leg-
utóbb a szovjet vasútépítő csapatokkal és a KM kijelölt szerveivel együti-
működésben ,,TRANZIT_B5" fedónevú nemzetközi gyakorlat kerüft leve-
zeté§r€, amely sok hasznos, hosszabb távon érvényesíthető tapa§ztalato_
kat adott.

Ezen a gyakorlaton 
- amely szintén átfogt€ a köztekedési szolgáiat

valamennyi Lagozatát - csak a vezető §zervek é§ törzsek legszüksége-sebb
állományának részvéteiével kivántuk egységes rendszerbe'gyakoroltatni
és ellenórizni a katonai köztrekedési rendszer háborús múköddit.

Hosszú évek óta kialakult gyakorlat, hogy a közlekedési csapatok, a
katonai közlekedési szervek, valarnint az egéiz katonai közlekedesi rend-szer íel,készitését a KM-al összehangolva, velük együttmúködésben vé-
gezzük. A. gyakorlat előké§zíiése során is elvégeztüÉ a feladatok egyezte-
tését, munkánkat a gyakorlat időszakában a KM operatív c§oportja segí-
tette.

A gyakorlat fóbb célkitűzései között szerepelt a közelmúlt szervezési
időszakaiban a harcoló c§apatok állományában 1étrehozot közlekedési
vezetó szervek és a korszerű§íteit közlekedési csapatok, §zefvek törzsei
vezető állománya összekovácsoltságának fokozása, a külónböző tagoza-
tokba tartozó katonai közlekec]ési szervek egymáshoz csatlalrozó tevé-
keny§égének egységes rendszerbe történó gyakoroltatása, egymással é§
a_KM alárendeltségébe tartozó közlekedési alágazatok vezetó És végrehaj-
tó_ szervezeteivel való együttmúködésük kérdéseinek pontosítása, valá-
mint a katonai közlekedési rendszer háborús üzemeltetesének, a helyre-
állítás megszervezé§e és végrehajtá§a irányításának módszerei tanuimá-
nyozása a honi terli]eten vívott védelrni hadmrlívelet időszakábah_

A tudományos kutatómunka módszereivel vizsgáltuk a közlekedési
vezető szervek, csapatok tevékenységének sajátósságait, a katonai és a
népgazdasági közlekedési alágazatok üzemeltetése, éleiképességéneli feúh_
tartása és a múködóképessége helyreállítá§a terén a közlekedési c§apatok
alkalmazási 1ehetóségeit, íeladatáit.

A gyakorlat elgohdolásánal( kidolgózásánál alapként az 19BB. évbéh
lévezetett ffohtparane§nolri és a,,BARÁTSÁG,8B'' gya.korlaton kihun-
kált hadműveleti helyzetet és hadtápbiztosíltási elveket alkálilaztuk.

A gyakoflat lefolytatását néEa nazzenatbgn tei"veztük. Ennek során
el,ső rn\.zen@tbqn feldo§oztuk a - beáuítás szérint mihteéy négy hónapos
itlótarialfiú _ háborús vészélyéztetettségi idószak köaleieddsi biÉtosí-
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tási feladatait, a közlekedési katonai szervezetek felkészítésének, maga_
sabb harckészül,tségbe helyeezésének, mozgósításának kérdéseit, a továb-
biakban parancsnoki és törzsmunka módszereivel feldolgoztuk, rnósodik
1fuozzanatként a hadmúveleti szétbontakozás, a határvédelem és a határ-
biztosítás, hartn\d,ik nozzarlatként az MN és a kolalíciós állományrl
FRONT és HDS e]ső védelmi hadműveletének előkészítése, megszervezése
é§ vezetése a háború kezdetén kagyományos és nagypontosságú, nagy-
hatású fegyverrendszerek alkalmazásának viszonyai között, valamint ne_
guedi,k mozzanatként a íővédőöv megtartásáért vívott elsó védelmi had-
múvelet vezetése és a HDS, FRONT ellencsapása elóké§zítése időszairai-
ban a köZlekedési biztosítási feladatok megszervezését, a közlekedési
csapatok, szervek alkalmazásának megtervezé§ét és tevékeny§égüknek
vezetését,

valamennyi mozzanatban a gyakorló szervezetek ievékeny§égét a
gyakorlatvezetőség és a döntnöki rendszeren keresztül hadműveleti íela-
datok és szakintézkedések kiadásával, valamint közlések, alájátszások
útján közvetlenül vezettük. A parancsnokok elhatározásait részben ple-
nárisan, részben a helyszínen a munkafolyamatban meghallgattuk, Az
első védelmi hadmúvelet előkészítése és megszervezése közlekedési biz-
tosítási leladatainak pontosítására egyűttműködé§t szerveztünk.

A gal,lcoílat,Jőbb (iltalónosíthetó tapaszto,\dtai, Doltak :

a) A hadműveleti és csapattagozatban újonnan létrehozott közle-
kedési szervek (hdt. KSZF, dd. SZSZF) múködőképesek, jó1 illeszkednek
a katonai közlekedé§i rendszerbe,

b) Erezhetóen javult a közlekedési katonai szervek, szervezetek, csa-
patok törzseinek szakirányú felkészültsége, fokozódott összekovácsolt-
ságuk, képesek a rájuk háruló feladatok végrehaitására.

c) A veszélyeztetettségi időszak feiadatainak feldolgozása során ré§z-
letesen kimunkáltuk a dunántúli közlekedési hálózat lratonai célokra való
igénybevételének lehetőségeit, az országban vegyi és veszélyes anyago-
kat gyártó (tároló) üzemeire az ellenség hagyománvos eszközökkei mért
c§apásainak hatá§át a közlekedési rendszer múködtetésére, a közlekedési
csapatok részvételét a hadszintérelőkészítési íeladatokban, valamint IBM
PC számítógépen feldolgoztuk a tervezett szállítmánvok irányitását és
operatív nyilvántartását.

Mindezek lehető§éget adtak az állomány §zakismereteinek elmélyí-
téséhez, a közlekedési csapatok alkalmazási íeladatainak, lehetőségeinek
ré§zletes elemzéséhez, a rend§zer múködésében jelenleg meglevő fesz]t-
ségek feltárásáhoZ, toyábbá a védelmi hadmúvelet kőzlekedési biztosítása
elméleti kérdéseinek pontositásához.

d) A honi területen vívott védelmi hadmúvelet §ajátos§ágai egy sor
fel§ő szinten is tisztázandó kérdést vetnek fel a hadtápbiztosítás és ennek
megf elelóen a közlekedési biztositás elméteti kérdeseinek megitélésében.
Ilgenek pétd,óul:

- a hadászati ké§zletek diszlokációja é§ felhasználása az anyag-
ellátásban, a készletképzés, fellralmoás lehetőségeinek felülvizsgálata.
A védelmi hadmúvelet anyagi §zükségleteinek kiszáIlítá§ára a készenlét
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idejéig mindenképpen, de utána is 1ehetóség van a dandárhadtápig tör-
ténő vasúti szállításra (iparvágányok, üzemi rakterületek, néhány [2-10]
vasúti kocsiból álló szállítmányok mozgatása] kirakó állomások működ-
tetése) ;

- a ta$ozalok §zámának csókkentése, főleg a Dunántúlon, a KHEL
tagozatba tartozó közlekedési csapatok egyrészének közvetlen alárendelt-
ségébe vonása, másrészének megerősítésül való átadása;

- egyes közlekedé§i katonai §zervezetek diszlokációjának, alkalma-
zási ieladatainak és alárendeltségi viszonyainak felülvizsgálata (úey íté1-
jük meg, hogy sziikségtelenek a nyugati határszélen telepített HEVKP-
ok, ugyonakkor több mozgó VKP-ra van szük§ég, a szállítózászlóaljak
mennyisége és alárendelt§égi viszonyai is felü]Vizsgálatra szorulnak),

e) A közlekedé§i rendszer működtetése az ország területén a KM
eróive1 és felelőssége mellett valósul meg, de elengedhetetlen a hadmú-
veleti területen a katonai vezetés felelőssége, a katonai erők igénybe-
vétele (egyes vasúti irányokban a vasú,ti c§apatok alkalmazása, illetve
a területen levő közúti és vasúti helyreállító osztagok katonai alárenclelt-
ségbe utalása).

í) Fokozottabban kel1 élni a honi terület adta lehetőségek kihaszná-
lásával. Példáu1 a hiradás, a javítási, elhelyezési lehetóségek felhaszná-
lásában.

g) A védelem elókészítésében a múszaki biztosítás szerepének meg-
növekedése (a csapatok műszaki anyagszükségletének növekedése, a
közlekedési csapatok körleteinek mú§zaki berendezése).

h) Felmerü].het a balatoni, folyami vízi szállítások igénybevételé-
nek szük§égessége (ez a lehetőségek bővítését igényli, kikötők elókészí-
tése, vízi szállító eszközök idóbeni átcsoportosítása).

i) Élesen felvetódött a vezetés ésszerú centralizációjának, illetve de_
centralizációjának kérdése. Ezen belúl is:

- az anyagműködési kapcsolatok egyszerúsítésének szükségessége,
területi felelősség erósítése a feladatban közremúködők átalárendelésével
(p1. a Bp-i és a nagyvárosokon va].ó közúti átvezetések, a dunántúli közúti
mozgások szervezése és a közlekedési objektumok bizto§ítása, helyre-
állítá§a) ;

- operatív csoportok létrehozása és működtetése (pl.: Dunántúlon
a szállítáSok flószer, seb. szál1. vonatok] irányítására a katonai és po1-

Eári közlekedé§i szervek, valamint az anyagnemfelelősök ré§zvételével,
illetve az iÁK-ok, IBK-k működésének összehangolására).

Ugyanakkor szük§égessé válhat operatív csoport ]étrehozása a ielen-
leg meglevő, de nem eléggé szabályozott feladatokra, amelyek nincsenek
kellően koordinálva, mint péLdóul :

- az állandó hídátkelőhelyek - főleg a vegyes forgalmú hidak és
TS hidak - igénybevétele (átkelőhely komendáns);

- a népgazdasági, hadigazdasági és kiüríitesi szállítások, Valamint
a 1akossági mozgások biztositása a katonai gépkocsiutakon.

j) Fokozottan elótérbe került az együttműködés kérdése, A gyakorlat
során tartalmasabbá és élóbbé vált a közlekedé§i szervek, csapatok egy-
mással, valamint a polgári közlekedési szervekkel és az anyagnemfelelős

77



(eliátó) slervekkel való együttmúkködé§e, ElósegítBtte ezt a gya.lrorlat
folyamatáiba beiktatott é§ a tefepa§ztalon lév€z€tett módszertani együtt-
múköilési foglalkozás, a KM oper&tfv csoportjfurak es a fegyverttemi szak-
áilományrrak a részvétele. Lényege§ volt, hogy a gyakorúk önmapluktólis ér€zték az egyiittmúködés szükségess€ét és kóiestók a kapcsóbtot.

k) A közlekedési biztosítás feladatainak részletesebb feldolgozását
hátráltata az a tély, hogy a csapat közlekedési szervek (HDS, LÉRÉ; mel-lett nem múkódtek anyagnemfelelós §zervek, összfeg},vernemi törzsek,
így a kiadott központi feladatokon kívül az alulról jöv6 szállítási, illetve
közúti mozgási igények gyakorlatilag csak elvétve jelentek meg,

_ _ 
I) Hasznosnak bizonyult a gyakor}at idejére a törzsek egy helyőr_

ségbe való ös§zeyonása, ez elősegítette:
_ a feladatok módszere§ebb feldolgozását;

- a törzsek munkastílusának javitását;
_ az egymástól való tanulást;

- az együttmúködés kérdéseinek értelnezését.
Ugyanakkor negatívun}nént jelentkezett, hogy ;

- tú1 egyszerű lett a feladatlej uttatás;

- akivánatosnáI gyakoribbá vált az alárendeltek berendelése íela-
dat értelmezésére;

_ nem fordítottak keltő figyelmet a híradás meg§zervezésére.
m) A vasúti szállírtási leladatok számítógépen való feldolgozása lehe-

tővé tette bármely időpontban a szátlításo'k irányításában áz operatív
beavatkozást, áttekinthetővé tette a dönté§elókészítést, va,lamint a gya-
korlólr döntéseinek gyors ellenőrzéset. Ezt a programot kísérletképpen fut-
tattuk, tapa§ztalataink kedvezóek, további tépé§ként a közúti mozgá§okra
i§ tervezzük kiterjeszteni.

Összességében a gyakorlat során valamennyi oktatási kérdést ered-
ményesen feldolgoztuk, fő célkitűzéseinket elértiik. Mind ezek kedvezően
hatottak az állomány szakmai felkészütségének növekedésére, az egyes
katonai közlekedési szervek ös§zekovácsolt§ágának fokozására.
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