A csapatgazdálkodás fejlődésében o szállítás helyzetének
problémái és továbbfejlesztésének elgondolásai
a· közlekedési szolgálotban
László László alezredes, dr. B u s s ma n n Sándor százados

Az állami és pártvezetés - gondos előkészítés után - 1969-ben a
népgazdaságban új gazdaságirányítási rendszert vezetett be.
Ma már •több év gyakorlati ttapa·sztalata igazoHa szükségszerűségét
és helyességét. MegV'alá'sítása hat az MN ellátását biztosító szerveinek
gazdál1kodó ,tevekenys'égére is.
Az új gazdaságirányítási rendszer növelte a - minden szintű - vezetés felelősségét, egyben nagyobb jogkört biztosított a döntés meghozatalához, ezzel egyidejűleg nagyobb lköve'telményt is támasztott a vezetéssel
szemben.
A közép- és alsószintű vezetési tevékenySégben a minőségi változás
egyben azt is jelentette, hogy az eddig központiliag 'kidolgozott és részülkre végrehajtásra !kiadott min,denre kiterjedő merev tervutasítás magszűnt. Vagyi s meg lkellett tanulni önállóan gazdálikodni. A gazdálkodási
tevékenység előtérbe került a költS'égvetésből működő szerveknél is. Közép- és alsó szinten a feladatokat úgy ikell végreliaj tani, hogy a termelő
egység vagy szervezet összes tevékenys'ége egyben feleljen meg a ·közgazdasági mutatók által támas~tott követelményeiknek.
A döntési jog biztosításán kívül növelni kell a v_ezetés színvonalát is,
hogy az ,a minőségi változást és a vele szemben táJm<-1sztott követelni.ényt
hatékonyan kielégíthesse. A döntés meghozatalához szükséges még, állandó
és Jolyam!R'tos, ,a vialóságos helyzetet tükröző információáramlás.
Az új g-azdaságirányíitási rendszer tenmészetesen ·'befolyásolja az MN
ellátását !képező szerveinek a tevékenységét is. Az MN ellátási rendszerében, illetve annak minden tagozatában fdkozottan előtérbe, majd megvalósításra kerüU az 'Önálló giazdálikodás1 tevékenység.
A Közlek,edési Szolgálat Főnöikség munkájá:ban ez 1az a1áhbinkban érvénye3ül és lkerül fokozatosan megvalósításra.
A Köz1eked'és·i Szolgálat Föniökségének egyi/k. i,gen fontos tevékenysége az MN-ben jelentkező összes szállítási igény kielégítése, amelyet
alárendelt szer':'eivel közösen old meg.
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A végrehajtás so,rán a szállítási tevékenység olyan folya'matiként jelentJkezik, amely az any,agok, személyek. tielyzetét válrtoztató termelési
folyamat, s melynek termelékenységi szintje azonos ke11 Jegyen az elő
. állítási tevékenységgel.
.Ertem ezt abban az esetben is, ha az MN a népgazdasággal szemben
összesség-ében mint „fogyasztó" jelentikezilk és az ellátása érdekében Végez
ismételt elosztó tevékenységet a sajM szervezetén belül. Az ianyiagok másodlagosan végrehaStott helyváltoztatásail~a - szá.lliitásaira - fordírtott
összeg nemcsak az MN gazdálkodására hat, hanem közvetve -visszahat
a népgrazdaságr,a is.
Azért is szükséges behatóan vizsgálni és részleteiben elemezni az
anyagok helyváltoztatási folyamatait, mivel ennek alacsony termelékeny.ségi szintje miaitt elveszíthető az előállítás folyamatában elért nyereség.
Különösen, min't költs·égvetésből g,azdá]kodó szervezetnél fontos a
szállítási tevl'kenység 'hiaté'konysága az MN.Jben. Nemcsalk az anyagdk
megszerzésére szükséges pénzfedezetet vonja el a népgazdaságtól, hanem
a lkészletezési foly,amatot !követő ismételt elosztási 1:evé'.k:enység helyváltozta'tásához szüikséges pénzfedezetet is. Ha a gazdálkodás szempontjából
vizsgáljUk, ·megállapí thatju:k, hogy először a népg,azdasággal szemben öszszességében mint fogyasztó jelentkezi1k, majd siaját szervezetén belül egyidejűleg készlet-ez, eloszt és felfrdsznál.
Ez megnöveli Cs egyben előtérbe helyezi az MN-ben végrehajtott szállítások termelékenységének a jelentőségét.
Minden szállítási tevékenység elemzésekor ·a •kérdést több oldalról
kell megközelítenünk és egyben viz.sgálnunk az ,arra ható és azt befo....
lyásoló egyéb tevékenyS"égeiket is. Az MN..aben az anyagszállításoik végrehajtását csak az ellátási rendszerrel egyidejűleg mint anriak egyik lényeges folyamatát vizsgálhatjuk, amelyre még más egyéb körülmények is
hatnak.
Az új gazdas'ágirilnyí.tás bevezetése utáin az MN ellátásában is csökkent a rne!·cv és tűlzott lk-özponti beszerzés és elosztás, előtérbe került
a pén~gazdálkodás még 'a központi beszerzésű és a központi ellátásból
bi2tosított anyragdknál is.
A fejlődés azt követeli, 'hogy a pénzgazdálkodást 'ki !kell terjesziteni
az MN eszközeivel végzett közúti - központi és csapat - szállításokra
is. A szállításokva fordított összeget szorosabb kapcsolatba kell hozni az
ellátási' tevékenységgel űgy, hogy annak alakulása jobb szervező tevékenységre készrtesse az eUátás végrehajtását irányító és végreh!ajtó személyi állományt.
Az anyagmozgartásro ténylegesen felhasznált összeg csak ·a mindenre
kiterjedő pén2igazdá1'kodás bevezetése után lesz •mérhető a valóságnak
1

megfelelően.

A ·szállításdk termelékenységének ·riövelés'ére tőbb és egymással szorosan összefüggő lehetőség is van.
Ezek a csomagolás, gépesítés, automatizálás, szállítóeszközök raksúly
és térfogat 'kihasználása, és egyes munkafolyamatok teljes vagy részbeni
elhag:yá.:;u.. /,.z utóbbi a leggazdaságosabb, mivel szervező tevékenységen
kívül rnú:~ beruházúst nem igénye!, va.[;y beruházás nélkül vc:ilósítható n1eg.
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Felvetem még ,azt a gondolatot, hogy az „idő pénz", vagyis nem közömbös .az anyagok helyváltoztatásánál az any,agálfaall'lás sebessége sem.
A leírt gondolatok is igazoljá:k, hogy a szállítási tevlélkenység önmagában, csak mint gazdasági tev8kenység ll.em_. lkezelibetö. A megoldás érinti
. a rnűsza1ki problémákat is, ezért helyese'b'b, ha müszaiki. . .gazdasági egységként kezeljük és 1keressülk ia fejleszités tiovábhi :lehetőslégeit.
A felvetett gondolatok ialapján az 'MN..1ben VfégrehiajtásT'a kerülő szállítások szervezését,_ végrehajtását, termelékenységének növelési leL)tősé
geit az -alábbiakban tekintem miegold!hatónalk.

!.
Az MN Közlekedési Szolgálat Főnölksége a gazdasági irányítási elvnek megfelelően az MN jelenlegi eHátási -rendszerében -a központi ellátás
végrehajtása során végzett szállítási tevékenységet vizsgálta. A vizsgálat
kiterjedt ,a szolgála'ti fönölkS'égek rés szolgálati ágák ellátásaira, amelyben
megállrapította az •any'agáram'lás irányait, a szállított anyag mennyiségét,
a szállítási ágazatdk részesedését, •a szállítóeszköziök kihasználtságát, 8.
tárolás helyzetét.
1

A bázisév adatiainak elemzése után arra a lrovetkeztetésre jutott~
hogy az MN jelenlegi szállítási rendszere ianmlllt. alacsony tennel:ék.enységi. mutatói miatt tovább nem ,tartható fenn.
Alacsony a szállítóeszközök raksúly- és térfogat-kih„1:;.znátasa, raksúlykapacitás kihasználása a Vasúti szállítóeszközöknél (t), közúti szállítóeszközöknél (t),
- a1'acsony 1a szállítási sebesség:
vasúti szállításnál 6-8 k,m/ó,
közúti szálJi.tásnál 7-9 'kan/ó;
- sdk 1a kereszt és párhuz•amos szállítás, amely főleg a tagozatónkénti ellátás V'égreha]itásából adódilk,
· - alacsony fokú és kezdetleges az anyagmozgatás - rakodás - gépesítet,tsége,
- ;a tárolóhelyek. elavultalk, 1korszerütlenek,
- hiányzik az MN összes szállitási igényeit átfogóan szervező és végrehaj,tó egységes szállítási szolgálat.

'
'

Az MN szállításainak a szervezésénél és végrehajtásánál elfogadjuk
és az MN. ellátási rendszerében végzett szállítási tev&:enység miatt el is
kell fogadnunk azt a legújabb terminológiát, hogy a közlekedés: "fizikai
elosztás, mert egyidöben tényezője a termelésnek, elosztásnak és a fogyasztásnak:, azáltal, hogy kielégíti a jelentkező mozgásigényeket.
Az MN ellátásai:na'k .biztosítása és végrehajtása érdekében az anyagokat tárolja, de egyidejűleg ismételten elosztja. Az .elosztási forma fegyvernemi és szolgálat" főnö"kségenként eltérő. Adott esetben növeli a párhuzumos szállításokat, a 1közbeiktatott tárolóhelyekkel pedig az átraikások, az ismételt polcra rakások számait, amely tovább növeli a karbantar1úsi idöt ós az ismételt elosztással járó adminic;ztrációt.
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A terrnelií egységtől a felhasználóig ·elju_ttatott ·anyagok mozgásigéhyeit -elégíti lki a száÍlítás. Ennelk a hat~konyságá,t ,egyiforunán befolyá-solj1a
a rakománYképzést bi:?~ösító -csomagolási mód,. a fefüas:zmált szállítóeszköz,
a táTolólhely, az anya,grnoZgató .gépek afkalm'azása, •a száfütási rendszer f's
maga az ember. ·
··
A szállíitá'Sokra fordított lüadás Jelentőségét igazolja az is, hogy a
termelőüzemek iaz új ·,gazdaságirányítás bevezetése után 0. fogyasztói ár
kial:alkításánál figyelem'be vették az anyagmozgatás ~ így a szállítás .várható ráfordításait is. Addig az anyagmozgatást költség, mint vállalati
rezsi volt elszámolva, a ráfordított összeg elemzésre sem került,
Az MN ellátásában sem lehet közömbös, hogy a beszerzés után milyen összeg kerül fiefüasz-nálásra ·az anyagok elosztása folyamán amíg eljut
a felhlasználöhoz.
Eddig az ,ellátást végző teljesen érdektelen volt és ma is csalk igen
ki'S részlben éi-dekelt. a beszerzés és a szállítás ·~21ötti rá:fordítási arány
alakulásában. ·
A szállítási 'költslégikereit decentralizálása <a szállHást végrehajtők között .csak résiben. ösztönöz a jobb szervezőtévékenys"égre, mivel az o.sak
a polgári szállítási válliüatoklk:al végzett 'szállításdk 'költségeit bi:zjtosítja.
Az MN !közúti esiközeinek felhasználása ma is csalk 'km""felhasználásban
jelentkezik. Sem a Ft felhasználás, sem a km-rel való gazdálkodás nem
hat iki 'kellően a jelenlegi szállítások végre'hajitásánalk jobb megszervezésére.
Hacsak ,az utóbbi évek szállítási költs!égein6k •a1'aikulását vizsgáljuk,
akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az évente 12-1411,,\j~kal növekedett Ezért
nem mindegy 1az, hogy milyen hatékonysággal förténik a szállítá$. Ugyanis
nem lehet 'közö'mbös az ·MN eszközeinek a ,fefüaszriálás:a sem, iamikor a
bázisév adat,ai alapján a közporiti ellátás érdekébeR mintegy 44 OOO db
gépjármű szállított el 90 OOO t anyagot. Ez mindössze 2,04 t raksúlykihasználást jelent. 3,5 t ré&:súlykapacitású gépjárművekkel számolva ez
egyben ,azt is jelenti, hogy 63 940 t szállítókiapacitás mraf'adt kihasználatlanul.
Cs,iT: ezek az ,adatdk önmagukban is iköveteli'k a jelenlegi szállítási
rendszer azonnali és 'SÜr'gös ·megváltoztatását.
Akkor sem lehet ilyen adatok m'ellett egyetlen szolgálat ·főnókség
ellátószerve sem k:öiömbös, ha egyenlőre az MN közúti szállítóeszközeinek
a költsége - jelenleg csak cfenntrartá'si iköltség - 'más szolgálati főnök
ségnél, a Páncélos és Gépjármű Technikai Szolgálat Főnökségnél jelentkezik.
·
Mint ismeretes a szállítás hatékonyságát ugyanúgy befolyásolja a
Szállítóes~öz, a szállítási rendszer és ·m.aga az ember, ,a termelékenység
növelhető gépesítéssel, automatizálással, de nem utólsósorban egyes folyamat e]hragyásával.
Bármilyen ha'tékony ,lesz is a ,szállítóeszközök kihasználása "és gépeSített az anyagmozgatás minden •foly,aima,ta így a rakodásé is, ha az ellátás rendszeréből adódóan nő a szállítási távolság - amelyen egy adott
Útvonalon ugyanazon aiiyag tolibszöri szállítá'sát i~ értem - , a kereszt
szállítások száma. Növe!ksztk továbbá az ismételt átira!kások és ·k'özbeik!tatott tárolások 'száma az adott szállítási láncon belül, lés az ezzel szűkség-
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szerűen együttjáró adminisztráció is. A szállítás termelékenysége ezért
· továbbra is alacsony marad.
Nem véletlenül ·kívánok fogla1'kozni a -lermelékenység növekedés'ét
kr..(jobban 'biztosítható .munikafolyamatolk ·elhagyásával.
Ha követjük és elemezzük az MN-ben felhasznált anyagok Útjait
;::i termelőtől a felha,sznál6ig, azt tapasztaljuk, hogy ·azok először központi
tárnlóhelyre kerülnek igen kevés lkivétellel. Onnan a seregtest szintű parancsnokságok raiktáraiba, majd ,a 1magasabbegységhez, ahonnan ismételt
el.osztás után 1kerülne'k a felhasználóhoz.

Az ism'ételt elosz-tás nemcsak az adminisztráció növekedését jelenti,
hanem egyben ,az élő munkaerő ismételt !fefüasználását i-s.
Az MN ellátásában növeli a szállí'tási folyamat elem~ése folyamán
felszínre került problémákat az is, hogy a seregtestraktár a más szervet
vagy alárendeltjét nem látja. Ezért gyakran előfordul, hogy a seregtestraktárral azonos vagy !közvetlen közelében diszldkált alakulat ugyanazon
anyagot kénytelen nagy távolságról elszállítani. Véleményünk szerint a
seregtestraiktár albban az esetlben is betöHen'é a háborús időszak ellátási
rendszere által támasztott feladatait, 'ha béikében más MN-szerv ellátását
is biztosítaná.
A központ raktár és a felhasználó esetleg annak elöljárója közé iktatott seregtestraktáron kereszitül végzett ellátás ,a szálJírtási útvonalat nem
egy esetben három, sőt ötszörösére növeli. Pl. A vegyivédelmi anyag
eljuttatása egy Kalocsán diszlo'kált alegységhez a rrnag,asabbegység közbeiktatásával 110 km szállítási ;távolság helyett az any;a,g a vialóságban 480
km utat tett meg 1az ismételt ·Szállfüások mi!att.
Az optimum ·azt kívánná, hogy az anyiag ·a terimelőtől a felhasználóig
közvetlenül átrakás nélkül jusson el. Ez természetesen igen ritka ,kivételtől eltclkintve nem valós1tható -meg. Meg kell 1keresnrün1k a végrehajtás
:-:orán ,azt a m':idot, am·elyik a legjobban megközelíti, viagyis CS'ökkenti
a távolságot, 1az átrakások számát és a szállítási láncban a közbeeső iárolás'Oka-t.
Ha ez nem valósul meg, a:kkor a 1közlekedlési szolgálat hiába választja
meg helyesen •a szállítási ágazatot, a megf.e1elő száll:fltóeszközt, biztosítj'a
annak az optimumot megközelítő kihasználását, a szervező tevékenység
a megnövelt szállítási útvonlal miatt, a kívánt hat!ekonyságot mégsem
tudja biztosítani.
Nem véletlenül tárta fel a közlekedési szolgálat az MN ellátását biztosító jelenlegi szállítási láncban meglevő ellen'tmondáso'kat. A .Jeír1.t ellentmondás miatti feszült,ség a szállítások t-ermelékenységét jelenleg erősen
csökkenti. Feloldá'Sát az ellátást végzőWkel tk: özösen 'kell biztosítani.
Az optimális szállítási rendszer érdek.élben végezte el a Közlekedési
S;,:olgála-t Főnöksége a bázis év ,adatainak a teljes feldolgozását. A 'k,apott adatokból levont lkövetkeztetés után kívánja az optimumot legjobban
közelítő szállítási rendszer 'kialakítását Jiétrehozni. Ez abban az esetben
valósítható meg, ha létrejön az ellátást biztosító - a szállítást szervező ó~ .a felhasználó Mözött az érde'lrnzonosság. Sőt bizonyos értelemben helyes
lenne ezt a termelő bevonásávia1 is bővíteni.
1

1
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A szállításszervezés lényegében a terunelőüzemhen kezdődik, a termék
csomagolási módjával. A szállítást szervező és végrehajtó részére az optimumot az a csomagolá,si mód a"dja, ,amelyik biztosí-tja az „egységmkomány"-képzést, a zá'ft csomagolási módot.
A ra kományegységne'k összJhangban lkell lennie:
- az anyag jellegével,
a csomagolás és ·ralktározás követelményeivel,
- az anyagmozg,ató eszközők alkalmazásának a lehetőségeivel,
- az elosztást végzők és a felhasználók igényeivel.
1

1

Künnyen megvalósítható rakodólap alkalmazásával, továbbá o:1 külkonténerek felhasználásával.
A 'konténer felhasználás-a nemcsa:k ·a szállítások ,alatt biztosítja az
anyag károsodás és rongálódás elleni védelmét, hanem elősegíti a raktározást; az elosztó tevékenységet, sőt biztosítja a földre rakás lehetőségét
egy ideiglenes tárolóhelyen, 1amely az MN ellátási rendszerében a háború
időszakában kerül előtérbe.
·
A szálUtások végrehajtásánál csőkken a kezelési igény, mint tömegáru jelentkezik és ez lehetővé teszi a ·rakodás gépesítését. A r,akodás gépesítése c.sölrl{enti a r,akodási időt - a szállítóesz'közöJk állásidejét -, ezáltal nő a szállítóesz'közöik üzemi sebessége, csökken a szállítás közbeni
rongálódás és elveszés lehetősége stb.
Elősegíti a szállítási ágazatok komplex felhasználását, amellyel az
MN szállításainál is számolnunk lkell.
A vasút rekonstrukciója - amely jelenleg is folyik - nemcsak a
pálya, a gördűlőanyag és a v,asúti vonóerő felújHását jelenti, hanem egyes
gazdaságtalan - 'kis·forgalmú -:- vonalak és állomások megszüntetését is
~ teher- vagy szeméiyszállítás ·részére. Ebből következiik, hogy ilyen esetben nő a fel- és elfuV'arozási távolság.
_ A fel- vagy elfuvarozási távolság növelése 1adott esetben a szállítást
szervező részére megfont6lás •tárgyává teszi a közúti szállHás kiterjesztését, 'ha az összességében az így lehetővé váló imunkafolyamatdk kiiktatásával gazdaságosabb.
A konténeres szállításokk al egyidejűleg a népgazdaságban erős fejlődést mutat a darabárus szállítási mód elterjedése is.
Az MN..:ben a bázis év adatai a1apján, ez, a bázis évben már 6000
tonnát tett ki. Ennek á sűlynak ,a tavábbitásához 2000 db 3 t-s raksúlykapacitású gépjárműre lett volna szükség.
Ennek a szállítási módnak. az ,a nagy előnye, hogy iaz anyag a bázistól - elosztóból - közvetlenül kerül továbbításra a felhasználóhoz,
mely elősegíti gyors és nagyobb volumenű elterjedését. További előnye,
hogy egy 1000 kg összsűlyű konténer továbbítása 200 km-re csak 358 Ft,
ugyanazon anyagmennyiség az MN közúti szállítóeszkörevel továbbílva
400 km felhasználását jelenti és 6 Ftfkm költséggel számolva 2400 Ft-ot
jelent.
Ugyanerre a távolságra 3000 kg összsúlyú 'konténeres szállítúsi költség is csak 1219 Ft, -amely 50°/o-a az MN iközúti szállítóeszközével végzett
szállításnak.
lönlböző nagyságrendű
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A bázis év vizsgálati .anyagai is bizonyítják ennek előnyeit, sőt igen
·sok helyes, de elszigetelt 'kezdeményezést és gyakorlati megvalósítást is
feltártak.
A fentiek igazolására kiemeljük a népgazdaságban elfogadott !közlekedéspolitikai koncepcióból az alábbi részt:
., .. , az áruszállításban növelni kell az árutovábbítás sebességét és
gazdc1ságosságát. Előtérbe kerülnek a több közlekedési ág szervezett
együttműködését igénylő összetett fuvarozások, amelyek javítják a szolgálta~ásuk minőségét és gazdaságosságá,t. Mindez együtt jár a korszerű
1;zállítástechnikai eszközök és módszerek széles 'körű elterjedésével."
Az MN-ben is ,az ellábs érdekében végzett szállítások korszerűsíté
sével egyidejűleg kell megvalósítani az anyagmozgatás gépesítését, és a
gi:pesítés alkalmazását elősegítő egységrakomány képzését is.
LE'tre 'kell hozni az MN eszközeinek a felhasználásánál is a szállítási
költség pénzgazdálkodását biztosító- !központi szállító'kötelélret. A központí
szállítókötelék gépjárműállományát a jelentkező szállítási szülkségletnek
megfelelő teherbírású esZJközö'kre kell tagolni.
Ennek keretében javasoljuk egyenlőre Budapest helyőrségben a köz„
ponti tranzit darabárus rakitár felállítását.
Helyes az MN különbö;;,;ő szerveinél levő 'konténerek !központi lk:eze-.
lésbe v,aló összevonása. Ennek előnye, hogy -egy· helyen biztosítható a
javításuk, 1foarbantartásuk. Az érkezés után üresen nem kell a tulajdonosnak visszaküldeni, hanem más MN szerv által is felhasználható, ezáltal
!-zállítási költségmegtakarítás 'érhető el.
A központosítás által elérni kívánt hatékonyság biztosítására, a megfelelő és jól képzett személyi állománnyal rendel,kező szervezetnek a döntéshez való széles 'körű jogosultsággal is rendelkeznie kell.
Egy rövid tanulmányban a teljes elképzelést kifejteni nem lehet.
E:i:ért csak körvonalaiban jellemeztük, hogy melyek azok a főbb gon(lo„
lato'k, amelyeket a !korszerűsítés folyamatában sürgősen meg kell oldani.
II.

•

Az ellátószerv,e'k egymástól elkülönülten, függetlenül végzilk a .tevékenységüket, az anyagnak a termelőtől való beszállításától a központ
raktárakhoz, majd onnan a felhasználóhoz.
A közlekedési szolgálathoz, ·mint profilgazdához nem tartozott a megvalósításra kerülő szállítások és ,a felhasznált szállítóeszközök közötti összhang megteremtése.
Nem voH, s ma sincs a szállítást igénylők és azt végzők részére a
szállítási költségkerettel való gazdálkodásnak öszt-önzö és az anyaggazdálkodást és ezen belül a szállításszervezést szabályozó hatálya.
A közleked$si szolgálat nem l'endelkezi'k közvetlenül az irányítása
alatt működő olyan központi .szállítókötelékikel, amellyel hatékonyan elégítheLné 'ki a jelentkező szállítási igényeket.
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Elkülönülten történik a csomagoló-lkonténer esiközök fejlesztése, beszerzése és felhasználása, ez€rt a kiürítés utáni üresen való visszaküldése
. a tuliajdonos részére növeli a szállHási !költség !fe1használását.
A meglevő ellentmondások feloldásait bL osítaná 1a Közlekedési Szolgálat Főniáksége által az MN szállíitási rendszerének korsrerűsírtésére elő
terjesztett javaslat.
Célszerű, !hogy ,a közle!kedési szolgálat főnöksége !és alárendelt szervei
illetékességi területükön, a hatáskórü'kbe utalt szállításolknál' megfelelő
döntési joggal ,rendelkezzenek a jelentkező szállítási igények lkielégíltésiénél.
A leírt cél megvalósítása érdekében került végrehajtásra a közlekedési szolgálat átszervezése.
A szállítási igények kielégítésénél a döntő változást ez !kell jelenlse.
Az új szállHási rendszerben a szállítást igénylők most már ne száÜítóeszközt, hanem szállítási igényt jelentsenek. 'be -· ·amelyek alapján a közlekedési szolgálat megfelelő szerve dönt a szállítási ágazat !kiválasztásáról és a szállítóesiköz felhaszná13.sáról.
A közúti szállítóeszlközq'k összevonása és a Közlekedési Szolgálat Fő
nökség 1h'atáskörébe utalása, nemcsak azoik jobb kihasználását 'b'iZtosítják,
hanem ezáltal lehetővé válik a pénzgazdálkodás kiterjesztése a közúti
szállítáS'Okra is. Ezál,tal ·mérhető annaík a haiekonyság,a ·és ösztönzi a felhasználót is a jdbb és gazdaságosabb szervező tevékenys'égre. Egyben biztosított a gépjárművek technikai kiszolgálásának .a tökéletesebb megszervezése is.
1

Lehetővé teszi egyenlőre csa1k Budapesten - egy dara bárus tranzit
raktá,r felállítását, és a darabárus gyűjtő- és teriftőjárat megszervezését,
amely igen majkönnyíti az ellátószervek munlkáját. Egyben biztosítja annak a továbbfejlesztését az ország más területein is, a jelentkező igényeknek megfelelően.
1

Szükséges, hogy •az eilátószerve'k folyamatosan táj,éfkozbassálk a közlekedési szolgálatot a népgazdaság különböző szerveinél az MN részére beszállításra váró anyagok mennyiségéről és jellegéről. Ebből a szállítást.
szervező, az MN ikilhasznál1atlanul 'közlekedő közúti szállítóes2ftt1özeire állandó szállítási tartalékot tud lképezni. Lényeges ez abban az esetben is;
ha az anyag ára tartalmaz2la .a szállítási költséget, hiszen ,az visszatérül
az MN résiére.
Szükséges, hogy 1a fegyvernemi és szolgálatfőnökségek érdelkeltek legyenek a szállíitási költség felhasználásában. Elsőso:rb8n az ő szervező
munkájuk segíti elő az olyan szállítási lánc kialakítását, amely a \központ
raktártól - esetleg a népgazdaságtól közvetlenül - juttatja el ~z anyag·ot
a felhasználóhoz. Ezáltal válik lehetővé a szállítás megszervezése egy
adott 'helyőrségbe, mint anyagátbadó pontra. A szervieziés, a:káT vasúton,
él:kár közúton, vagy közúton meghatározott útvonalra indított terítő- és
gyűJtőjáratra tört'énilk, független az útvonalon disz1olkábt csapatok, szerV'ek
hovatartozásától. A szállítások termelékenysége csakis ezzel a rendszen·el
közelítheti meg az optimumot. Itt van döntő jelentősége <a csomagolási
mód megválasztásának, amely nagyban elősegí!ti ennek a szállítási módnak a szervezését és végrehajtását. Ezért szükséges az egységra·komány

130

képzését biztosító és lehetővé tevő kis, 1-3 m:l_es konténerek alkalma· zása is.
A megvalósításra /kerülő új szállHási rendszer a gazdaságosságon kívül egyben biztosítj,a a minél 'kevesebb €'mberi munkaerő felhasználását.
Ugyanakkor nem vonja el a személyi állományt indokolatlanul a ki/képzéstől, elősegítve ezzel a csapa!tok magasabb HKSZ--fokon va1ó tartását is.
A -közúti szállítóeszközök felhasználásának a csökkenése automatikusan magával vonja a közúti gépjármű-események, r,endkívüli· esernényelk.
csö'klkenésének a lehetőségeit.
Összességében :az li'IN..1ben is a szállítások szervezésénél figyelembe
kell venni a szállítások gazdasági mutatóit.
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