
A jelenlegi szállítási módszer ellentmondásai 
a gazdaságossági követelményekkel szemben 

az MN ellátási rendjében 
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Korábban foglalikoztunk a szállítási tevékenységgel, mint gazdálko
dási kérdéssel. A vele szemben támasztott ~gényeket csak abban az eset
ben elégítheti ki, ha a végrehajtás során a szállítási tevékenység olyan 
folyamatként jelentkezik, ·amely az anyagdk, sz.t·mélyek helyzetét vál
toztató termelési folyamat, amelynek termelékenységi szintje azonos kell 
legyen az előállítási tevékenységgel. 

Felvetettük azokat a . tényezőket, amelyek döntően befolyásoljáik a 
termelékenység kérdését. lgy a csomagolás, gépesítés, automatizálás, a 
szállítóeszközök kihasználtsága ··és egyes munkafolyamatok teljes vagy 
részbeni elhagyás·a. 

A fejlesztés s~rán. műszaki-gazdasági egységként kell kezelni és ke
resni a fejlesztés további lehetösegeit. · 

A bevezetőben leírt gondolatokat most is alapvetőnek és elsődleges
nek tartva konkrétan szeretnénk a meglevő ellentmondásokat feltárni, 
úgy, hogy részben választ kívánunk is adni" azokra. 

Fenntartva azt a gondolatot, hogy az ·MN-ben végrehajtott szállítási 
tevékenység, amely az·. ellátási anyagok továbbítására vonatkozik, szoros 
egységet képez az ellátási rendszerrel és önmagában a szállítási folyamat 
jobb megszervezése nem nyújtja-· azt a kellő optimumot, amely a gazdál
kodási tevékenységtől elvárJ,.ató. 

A cikkünkben a _toVábbiakban egységesen szállitási tevékenységről 
írurtk, á.zonban ezt az anyagszállításÜkra Vonlltkoztatjuk, mellőzve a csa
patszállítások szervezési és végrehajtási kél"déseit. Ertelemszerűen egyes 
fogalmak, így pl.: rakodásgépesítés, gyorsaság stb. azonban arra is vo
natkoznak és egyben a csapatszállítást végrehajtóknak figyelmébe is 
ajánljuk._ 

Összességében ezt a ciÍkket vitaindító cikknek is szántuk és várjuk 
a válaszokat a f~lv~tett pr_oblémákra. 
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I. 

Jogosnak tartjuk azt az elvet, hogy ,a szállitás-szervezési tevékeny
ség a végtermék csomagolásával kezdődik. A csomagolási mód az, amely 
döntően megfo:ltározza az anyagmozgatás eg:ycs fázisainak gépesitési le
hetőségeit, a szállítóeszközök kihasználásának fol::.át - beleértve a rako
dásra szánt időt is -, sőt hat a közbenső tárolásokra is. Ezek összessé
gében időt, az pedig pénzt jelent. 

Lényeges ez azért is, mivel a csapatok ellátási tevékenységében a 
,,gazdálkodás" egyre jobban megvalósuló folyamat. Ezzel egyidőben a 
felső és 'központ tagozatban még az „ellátás" a döntő kritérium. 

A továbbiakban ebből a kettősségből adódó ellentmondásra szeret
nénk a figyelmet fe1hívni a szállítási tevékenység végrehajtásánál, mint 
gazdálkodási fogalomra és a szervezést hátráltató ellentmondásokra. 

Az ellentmondásból adódóan_ a csapat kötve van, mint felhasználó 
az ellátó szerv iniétkedéseihez, nem választhatja meg sem az esetleges 
beszitllítás, sem az átvétel időpontját, ezért eleve kizárt annak a lehető
sége, hogy ugyanarra a helyre vagy útvonalra meglevő szállítási igé
nyeit összevontan hajtsa végre. 

,Az ellátó sem érdekelt ,abban, hogy koordinált szállításszervezés,t vé
gezzen, mivel sem öt mint szervet, sem a beszerzett anyagok tényleges 
költségeit ,a már il't jelentkező szállítási rfolyiama:t nem terheli . 

.Jelenleg a;,~ ellátó jogosai1 mondhatja, hogy a felhasználó - átvevő
szffvezze meg a szállítási tevékenységet a saját hatáskörében a legjobb 
optimum mellett. Ez a meglevő és leírt ellátási rendszer mellett azonban 
kizárt, sőt tovább rontja a gazdálkodás lehetőségeit az átvevő részére: 

- az anyag neme (csomagolása és az ebből adódó szállítási lehe
tőség), 

- az utaltság rendje (távolság és a keresztszállítások), 
- az elöljáró döntése (az átvétel idejének meghatározása és a kiuta-

lás ihelye), 
- az ellátás jelenlegi rendje. 

Legdöntőbbnek az utolsót tartjuk, mivel ez határozza meg az anyag 
szállításának útvonalát, a szállítási lánc ismételt megszakítását, az anyag 
közbenső tárolásainak számát és az ebből ·adódó egyéb járulékos költség
növekedésekct. pl.: ismételt adminisztráció, a fellépő elveszési és rongá
lási lehetőség stb. 

A lPírtak után jogosnak látjuk annak a felvetését, hogy a jelenlegi 
tevé~enysfg, amelyet a Közlekedési Szolgálat Főnökség végez, hogy a 
s2állítúsi tevékenység' szervezettebbé és ezáltal gazdaságosabbá váljon, ön
magában kellő hatékony gazdasági eredményt tud-e nyújtani. Nyugod
tan megállapíthatjuk, hogy nem . 

Ha a megoldást 'keressük a feladatokat két csoportba sorolhatjuk: 

Első: 

- az olyan tevékenység, amely a jelenleg meglevő rendszeren belül 
minden beruházási és a személyi állomány növelésének vagy átszervezé
sének az igénye nélkül azonnali gazdasági eredményt nyújt. 
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Második: 

- az olyan tevékenység, amely már felveti a beruházási igényt a 
technikai és személyi állománynak az átszervt_·zését, de ezek az előző 
szervezés vé~rehajtásából részbén megoldhatók, vagy gyors megtérüléssel 
lehet számolnunk. 

Az elsőhöz példaként említjük az alábbi konkrét eseteket, amelyek
ből bárki által megfelelő következtetés vonható le. 

- A szolnoki Kilián György Re. Mű. Főiskola élelmezési ellátását 
·a debreceni élelmezési raktár végzi. Az alakulat az élelmezési anyagát 
havi vételezéssel, vasúton szállítja el úgy, 1hogy a felfuvarozáshoz a gép
kocsit Szolnokról viszi Debrecenbe. A felfuvarozás után visszatér a te
lephelyére Szolnokra. Csa:k a km-t számolva ez 240 km felesleges futást 
jelent, amely esetben sem a gépjármű, sem vasúti kocsi nincs kihasz
nálva a kívánt optimumnak megfelelően. 

A km...1költségen túlmenően még szá.molni kell az átvevő és a gép
járművezető szállás- és napidíj-költségével, amely ugyancsak a szállításra 
fordított összeget kell növelje, mint egyéb járulékos költség. 

A megoldás önmagát adja. A raktár a saját gépjárművével- végezze 
el a felfuvarozást, amely jóval kevesebb anyagi ráfordítást jelent, és ez 
egy intézkedéssel megvalósítható. Természetesen ezt nemcsak a példa
ként említett alakulatra és viSzonylatban értjük, hanem minden olyan 
esetben, amikor az alakulat viszi magával a felfuvarozáshoz szükséges 
gépjárművet. 

Az átvevő amennyiben indokolt, úgy vonattal utazhat el és jelenhet 
meg a berakás helyén. A jelenlétét sem tartjuk indokoltnak, mivel a nép
gazdaságból az MN raktáraiba· beszállításra 1kerülö anyagok berakásánál 
sincs jelen az átvevő raktár megbízottja. 

Az ellátást végző olyan feltevése, hogy a fuvar.költség ez esetben 
nála növekedni fog. nem vehető figyelembe, mivel annak kifizetésével 
terhelhető a címzett is. 

Jelen esetben elhanyagolható, hogy a gépjárművel végrehajtott szál
lításdk ilyen irányú korlátozása révén a jelentkező gépjármű-ráfordítási 
hányad csOKkenése melyik szolgálat főnökségnél jelentkezik, mint meg
takarítás. Végső fokon az MN költségvetését csö~kenti, legyen az üza. 
vagy más anyag és alk~trész. 

Nem hanyagolható el az sem, hogy ezzel nagymértékben csökken a 
közúti események és rendkívüli események előfordulásának lehetősége is. 
Továbbá elősegíti az állandó harckészültség. fenntartását. mivel a gép
jármű az alakulatnál marad. 

A leírt esethez hasonló az az eset is, amikor egyes klgs. alakulatok 
sajátos felad~üaikat egymástól távol diszlokált kisebb alegység szerve
zésben látják el. Ellátásukat havi vagy kéthavi alkalommal az elöljáróik 
gépjárművel hatjá!k végre. A fordulótávolság az 5-600 ,km-t is eléri. A 
gjmü. mindkét irány:lJan ki!használatlanul közlekedik A felhasznált :km 
eléri az évi 150-200 OOO km-t is. Ha egy ·km-t Cs-344-D típus esetében 
10 Ft/km üzemi költség·gel számolunk, akkor ez 100 OOO km kihasználat
lan futás esetében 1 OOO OOO Ft felesleges kiadást jelent az MN részére. 
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A megoldás jelen esetben a kisméretű ~ (1~3 m'.l) - konténer al
_knlmc1zása, amely még bérelt konténer esetében is jóval kedvezőbb költ
s<?g.'.dhatás ellenében szállítható ugyanazon távolságra. Pl. 3000 .kg össz
súlyú bérelt konténer továbbítása 200 ·km távolságra 1219 Ft, vagyis havi 
ellátás esetében évi 14 628 Ft összkiadást jelent. 

Ugyanez 3,5 t teherbírású gépjárművel végrehajtva 200 km céltá
Yo}ság, azaz 400 km forduló távolsággal számolva 4800 km felhasználását 
eredményezi, vagyis 10 Ft/km költség esetében 48 OOO Ft kiadást jelent. 
A bérelt konténer· alkalmazása esetén 33 372 Ft megtakarítást eredmé
nyez. 

Azért vettük ezeket a péld~kat előtérbe, mivel mindkét esetben a 
megtakarítás azonnal jelentkezik, sem beruházást sem más szervezési in
tézkedést az alkalmazás elrendelésf'n •kívül nem igényel. 

Alkalmazásuk a jelenlegi ellátási rendszert nem érinti, illetve vál
tozatlanul hagyja. 

Még itt említjük meg, hogy igen helyes a csomagolás és az anyag
,mozgatás korszerűsítésének az elVe, azonban a szállítási feladatok ra
cionalizálása sül"'getőleg veti fel anna'k a s:z:a:kaszos és minél előbbi be
vezeté.c;ét. Ezt igazolja a leírt példán:.C is, de a továbbiakban ennek a je
lentöségére jelen tanulmányunkban visszatérünk. 

II. 

Ismerve a jelenlegi szállítási rendszer gazdaságtalanságait, az ellátási 
rendszerből adódó ellenhnondásokat, továbbá a korszerűsítési javaslatok 
körül kialakult e11entét€s nézeteket, véleményünket az alábbiakban fejt
jük ki és egyben adjuk meg a választ az első bevezetésben másodiknak 
feltüntetett kérdésre . 

. Mint előző cikkünkben írtuk a Vegyivédelmi Szolgálat anyagának az 
eljuttatása a Kalocsán diszlokált_ alárendelthez úgy történik, hogy először 
az anysgot leszállítjá:k Szeikszárdra, majd onnan Tatára, és utána Kalo
csára. A költségkihatás le'írását mellőzzük, mivel azt előzőleg már írtuk, 
Ehhez hasonló az egyéb szakanyagdk eljuttatásának az útja is, vagyis 
nem elszigetelt és egyedi jelenség. 

Azért vetettük fel ezt ismét, mivel a szállítási rendszer korszerű
sítésénél található olyan nézet is, hogy a jelenlegi ellátási és utaltsági 
rendszert érintetleriül kell hagyni. 

Véleményünk szerint ·az olyan elgondolás, hogy elegendö a gépjár
művek bejelentése az MN közlekedési szerveknek, és ha lehetőség van 
rá, akkor biztosítsa a két frányú terhe1t futást vagy vasútra terelje a 
s;,:állítást, önmagában csaik a bürokr·áciát növeli minden gazdasági ered
mény nélkül. Káros hatás jelentkezik még az ellátás ütemének a lassu
lúsában is, amikor pontosan a gyorsaság az egyik alapvető kérdés. 

Ez, az önmsgában rejlő ellentmondás miatt csak hátráltatja a gazda
súgos szá1lítások végrehajtását. 

Az ellátási és utaltsági rend felülvizsgálúsának lehetőségét és szük..: 
ségességét igazolja az MN Pc. és Gjmű. Techn. Szolg. Főnökség által 
végrehajtott módosítás az általa végzett ellátási tevékenységben. 
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Előzőleg hasonlóan vl·gezte az ellátást :, .,eregtest szintű raktár köz
beiktatásával. Azonban önmaga feltárta annak káros 1kihatásait és módo
sította az utaltsági rendet, úgy hogy a raktár más - nem a seregtest 
alárendeltségében levő - közelében diszlokált alakulatokat is ellátta, 
ugyanakkor megszüntette azon alakulatolc odavaló utaltságát, amelyek 
ellátása gazdasá<;talan volt a nagy távolság vagy a keresztszállítások 
miatt. 

Ezzel c~ak azt kívántuk igazolni, hogy van lehetőség egy-egy szol
gálat főnÖ'kségen belül is a racionalizálásra, sőt önmaga végre tudja azt 
hajtan), ha gondos, elemző munkát végez és figyelemmel kíséri az anyag 
áramlásának útját a beszerzéstől egészen a felhasználásig. 

Az ellátási rend módosítása nélküli, szállítási rendszer „korszerűsí

tése" nem hoz.hatja meg az optimális eredményeket, azért sem, mivel 
nem csökken sem a szállítási útvonal hossza, sem ilz átrakások száma. 

A gépjárművek előjelentés esetén való rnksúly-kapacitásának a fel
használása igen kevés eredményt nyújt, mivel; 

- a szállítóeszköz nem a közlekedési szervek kezében van, 
- a gépjárművet üzémbentartó alakulat azt a ;következő napra más 

feladatra tervezte és ezért nem tartható vissza, 
- a visszatartás ·kihat az alakulat állandó ·harckészültségi helyze

tére és i:l.z nem sérthető mf'g· más MN szerv által sem, 
- a raktárak jelenlegi diszlokálása miatt az üres és terhelt futás 

ugyanabban az irányban jelentkezik, egyidőben több szerv részéről is, 
- az ellátó szervek ált:..tl meghatározott átvételi időpontok egybe

Esése és azok kötött munkaideje. 

A korszerűsítés vég1·ehajtása során az esetleges kapcsolt szállítások 
növelése nem mellőzhetö ugyan, de csak _mint a rendszer egyik közbenső 
tevékenysége. ' 

Vbwnt nem lenne elhanyagolható az ellátó szervek által az MN fé
széi ~- megrendelt anyagok szállításánál az MN eszközeinek az elsődleges
ségét biztosítani, amely minden esetben megtakarítást eredményez ab
ban az esetben is, ha a vasúti fuvarköltség nem kerül ezáltal kifizetésre. 
Pl.: a karcagi ai,i:kulat üres gépjárművel megy Debrecenbe élelmet vé
telezni. Vele egyidőben a karcagi rizshántoló vasúton rizst szállít Debre
cenbe. Ezt a szállítási feladatot átvállalhatja, mivel a rakodás egyszerű, 
az anyag ·külön kezélést nem igényel. 

Ilyen és hasonló példát sorozatban lehetne említeni. 
Ennek a megvalósításához azonban az szükséges, hogy a megtakarí

tást MN összességében 'vizsgáljuk és ne az legyen a fő szempont, hogy 
melyik szolgálat főnökség mutatóit javítja. Mint költségvetési szerv, itt 
csa·k az MN összessége jühet s.:ámításba. bár igaz, hogy az összcred

, ményt a ré:,zgazdálkodási eredmények adják. 
Ha vizsgáljuk az MN szállítási költségkeretének az alakulását azt 

tapasztalhatjuk, hogy évente mintegy 1011
/ 0-kal nő. Ezt jó részben befo

lyásolják a kiképzés érdekében végrehajtott csapatszállítások is. 
Nem tapasztalható csökkenés a km-felhaszn.álásban som. 

Az a tény, hogy a szállítási költségkeretet a csapatok kapták meg, 
önmagában még nem teszi gazdaságossá a szállítást. 
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Yi>::."i' · 1:: irw~ rl:'.,zl~·tl'ÍIJt.:n az «ny<.1g(J].;: üramlüs;lnak útját. A je
l1·11ll'!~i l'l::1i;i,1 1l·nc!,:,erL\•n (,s pJstidlcgc.c;en c1 fegy•,crnerni fúnüksl~gt'k 
t·ll;'1L1··:i 1,·\r kvn.'.·,;·í-.:i·'twn a L.iin·lkezi.i foly:1111at megy végbe. 

,\ bú:p()ni rninár, mint szállítúc;t igénylö szerv beszállíttat a rn:,pgaz
r1;i.-.;i·:li,·,: (;1;: importot is belcl,rtve), egyben fizeti a felmerült szállítási 
1-:ii:!.,(\~_('!. '/'i',k• ltlYúbb szállit a seregtest raktár, egyben ő is fizeti a szál
litá~ kii]t.c.,L•gPit. Innen tnYább szúllít a magasc1bbegység, m<.tjd onnan az 
,.J,'irc:Hlt'lt.k. 

Ut!hatjuk, hogy a szállilásra fordított költség ugyanaz maradt, csak 
tiibb sze1·v 1,-';azdálkodi-k vele, és fizeti a ráeső hányadot, vagy felhasználja 
;t krn-mennyisl\~et. 

Ismételten b0iga;,:olódott <1z a tény .hogy a szállítás útvonalait kell 
ri·,viclítcni, hogy (':eiükkenjcn a dd'ordítási költség. 

A szúllíttisi ktiltseg al1;1kulásának elemzésekor figyelemmel kellene 
Jd.;c':rnie mindt·n ellátó szervnek az anyiag útján .a beszerzés helyétől a 
felhasznúlóig, és ekkor lenne kimutatható, hogy ..:1 beszerzési költségen 
l-;i\·ül mennyi volt ml'g a tényleges egyéb 1kiadás, jelen esetben a szállí
túsi költs(•.[! . 

.Jelenleg az ellátó legfeljebb azt tudja vizsgálni, hogy a népgazda
s:'tgtúl 1.1 ki'l:t.pont raktál'ig mennyi volt a száUításra fordított összeg. Majd 
igy tovúbb a szállítási láncban egyéb résztvevők is 1eg-feljebb egy-egy 
'-'Z:1kaszt elemeznek. 

;\ gazdálkodás hatékonysága azt követelné, hogy az ellátó állandóan 
t'lenwzzc és vizsgálja a tevékenysége során mindazon tényezőket, ame
lyt:k. ha járulékosan is, de növelik az ellátás költségeit. 

Tényleg(•s fcjlesztCs és korszerüsítés csak ezek ismeretében valósít
h,dú meg hatékonyan. 

,\ felső tago;,:atban így nlakítható ki a gazdálkodás tevékenysége, 
;1melynt'k jelentősége messze túln6~ a csapattagozatban végzett gazdál
i:ndúsi tev(•kc:nységnél. 

.A hvlycs szállitú:ü lánc kialakítása is ezen ismeretek birtokában v1;1-
l\,sítllatc') nwg a kiJzpont és felső hadtáp tagozatban. 

A g(•pjúrrnüvPk futásúnak a koordinálásával, azaz kapcsolt szállí
ti,ss,tl a köt'.lt>kl•dl::-,i szervek csak igen kevé.'> eredményt érhetnek el a le
i11:ik miatt. Cút.nljil maga az anyUgféleség jellege is a raksúly-kapacitás 
1,·1.it"; kiliasznúlúsát (·s ugyanakkor a szállítóeszköz térfogata teljes egé-... 
,,z(_·bvn l„i11.t'>E-núlL Az L'lőjelentés adatai alapján a súlytervezés esetén ez 
i'> zct\·:ll't. Pko:r.hat. s{it késlelteti a szállítást is. Tovább menve ismertek 

,,Jy,ui anyagfélesl·gck. amelyek egyedi tulajdonságaik miatt más anyag
.!:<1l ,,.~:yidúb(•n nem szüllíthatök pl. - szagra való érzékenység, mérgező 
;i.tlú.-;, \'..t.~}' aE. ,rnyag müs jellemzöi. 

Elií;,:ii cikkünkben nem véletlenül frtuk, hogy leggazdaságosabb fej-
1, :;E-t(·:-; :1/. c'g.','1's munkafolyamatok elhagyása. Jelen csdben u szállítási 
!inw nw~:~::~:tkítúsún<.1k, egyben nz ezzel járó ismételt tárolások, elosztások 
1 ·l!u~y,·1,-.a. 

i':/i·n tartanúnk hclyc.-,nek az MN ellátási rendszerének a felülvizs
.t;·i1]{1..,út t'.·s a békeidőszak ellátásában mellőzni a tagozatonkénti merev 
1·11,'tt;'isi ren<lcl. Szükséges ez ·a gyorsaság és a gazdaságosság érvényre 
.i1!1 l.,1:'1sa miatt is. Jelenleg egyes fegyvernemi f,inökségek is küzelítenek 
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frJé pl. Pc. és Gjmű. Techn. Szolg. Főnökség. Az :E:lelmezési Szolg. Fő
nökségénél teljesen ez az elv érvényesül. 

A jelenlegi ellátási rendsz_erből következő kereszt- és párhuzamos 
szállításokat az lfa és 1/b vázlat átfogóan szemlélteti. 

Minden szállítás esetében mind az ellátó, mind a felhasználó azt 
várja a szállítást végrehajtótól, hogy az anyag a legrövidebb időn belül, 
sérülésmentesen jusson el a.felhasználóhoz. 

Az ellátáson belül a szállítás_ másodlagos tevékenység, amely az 
anyagmozgás igényét elégíti 1ki, Az anyag szállítási útját az MN-en belül 
is, nem a szállítást végrehajtó, hanem az ellátó határozza meg. Mivel a 
döntési jog az ő hatáskörében van, ezért szükséges, hogy ismerje az 
anyag teljes útját és az útközben vele történt minden tevékenységet, az 
átrakást, közbenső tárolást stb. Ezen adatok ismeretében képes arra, hogy 
tájékozódjon a beszerzés után felmerült egyéb járulékos költségekről is, 
'amely végső soron ·a tevékenysége által lényegesen befolyásolhaitó. Ennek 
ismeretében tud csak olyan intézkedést hozni, amely megvalósítja az új 
gazdasági mechanizmus azon alapvető 1követelményét, hogy minden mun
kára csa1k annyi ráfordítás .történjen, amely ahhoz ténylegesen szükséges 
~ cél elérésé értjekében. -

Ezek alapján vázoljuk fel az első fejezetben második feladatként ja
vasolt megoldásokat, ezek a 'következők: 

- a „közlekedési szerveket megfelelő jogosultsággal felruház_1i a szál
lítások szervezésében, 

- hatáskörüket úgy kibővíteni, hogy a szállítást igénylő nem szál
lítóeszköz igényléssel, hanem „szállítási igénnyel" forduljon a közleke
dési szervekhez és azok biztosított jogkörük alapján dönthessenek an
nak az optimumhoz legközelebb álló megvalósítása felől, 

- szükséges az előfeltételeit megteremteni, annak, hogy az egy 
helyőrségbe irányuló kisebb szállítások azonos szolgálat főnökségek el
látó szerveinél összevonhátók legyent'"k egy szállitóeszközre, akár vasúti, 
akár közúti szállítás esetében. 

Ez akkor valósítható meg, ha az ellátó szerv biztosítani tudja a 
„zárt" csomagolást. Ezt biztosítaná a kis - (1-3 m:1) konténer vagy a 
dróthálós rakodólap. Elönyeit az alábbi példával szeretnénk megvilágí
tani. 

Szolnokról két alakulat megy Debrecenbe gépjárművel vételezni élel
met. Ez összesen 480 km gépjármüfutást jelent. Ennek költsége 10 Ft/ 
km-rel számolva 4800 Ft. 

Egy vasúti kocsiba a fenti csomagolási móddal megoldva egy db 
kéttengelyes vasúti kocsi felhasználásával 120 tengely km-t számolva 864 
Ft. Egyetlen vételezési alkalom esetében 3936 Ft takarítható meg. Minden 
anyagot - zsákos, ládázott - és már önmagában zárt csomagolást biz
tosított, nem szükséges még külön is konténerbe helyezni, mivel ott sem 
a rongálódás, sem a keveredés veszélye nem áll fent. 

Jelenleg 'is folyi•k az MNHF-ségen belül ilyen irányú fejlesztés. Ez 
annak a 'koncepcionális elképzelésébe bele is illeszthetö és már menet
közben is igen jelentős megtakarítás érhető el. Sőt a megtakarítás nagy
ban elősegíti a további fejlesztés lehetőségét. 
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A ziirt csomagolóeszközök visszasi:állíthatók, vagy a „Volán'' darab
. árus járattal vagy más célból a két helyőrségen üresen áthaladó MN já
rattal, mivel annak a szállítása könnyen kezelhető, rakodása nem munka
igényes és külön megterhelést nem jeleni a gépjárművezető vagy kocsi 
pk. részére sem. 

A korszerűsített szállítási rendszer teljes megvalósítását jelentené az 
olyan központi szállító'kötelék - akár MN szállítási vállalat - létreho
zása, amely már menetrendszerűen terítené és gyűjtené az anyagokat. 
A visszaútban állandó szállítási tartaléka lenne az MN részére a népgaz
daság gazdasági szerveitől beszállításra váró anyag. Ezáltal, a szállítókö
telék kétirányú kihasználtsága nagyon megközelítené a gépjármű-közle
kedésben kívánatos kihasználtsági optimumot Egyben elősegítené a csa
patoknál az állandó harck.:szültség fenntartását azáltal, hogy onnan nem 
vonná el sem a személyi állományt, sem a gépjárműteahnikát. 

Az MN közlekedési szerveinek lehetővé válna a közlekedési ágaza
tok egyidejű és 'komplex felhasználása is. 

Elképzelhető ennek a vállalatnak a megszervezése úgy is, hogy a 
központi vezetés, irányítás és adatfeldolgozás mellett egyes részlegeit te-: 
lepíteni a nagyobb vidé'ki ellátást végző bázisok mellé, amely tovább ja
vítaná a gazdasági mutatókat, és a leírt többi hatást is érvényre juttatná. 

,A. jelenlegi szállítási rend széttagoltságát és az azt nagyobb részben 
elfüdéző okokat az MN Közlekedési Szolgálat Főnökségre tárta fel, ami
kor megállapította a bázisév adatait. 

Szükséges, hogy ezen időszak vizsgált és kimunkált adatait a fegy
vernemi és szolgálat főnökségek is megismerjék, hogy szállítási tevékeny
ségeiket jobban tudják szervezni és irányítani. 

A fejlesztést végzőknek szükséges minden olyan javaslat, amely meg
oldást mutat a közös cél érdekében. 

A cikkhez csatolunk két vázlatot, amelyek egy-egy elképzelést tar
talmaznak a tervezési és végrehajtási rendre. 

Mint írtuk, ezt a cikket vitaindítónak szántuk azzal, hogy hogyan 
látják és értékelik az ellátást _végző szervek és a szállítást végrehajtók 
a jelenlegi helyzetet. Melyek lennének -az ő javaslataik a fejlesztés to
vábbi irányára. 

A főlcérdéseket, amelyekre a választ várjuk, az alábbiakban hatá
rozzuk meg: 

- A szállítást igénylők a 'közlekedési szervekhez a szállítási igényt 
milyen változatokban nyújtsák be. 

- Az anyag eljuttatás.it a felhasználóhoz az ellátó szervek - és mi
lyen tagozatig - S7.ervezzék meg. 

- Az anyag többszöri átrakásának - közbeiktatott tárolásának -
a megszüntetése hol, és milyen formában valósítható meg. Vagyis a köz
pont raktár ellátási tevékenységének a növelése - a seregtest raktár más 
a seregtest alárendeltségében nem levő szerveket is lásson el. Tagozati 
vagy területi ellátási elv érvényesitése. 

- A csapatok milyen megoldási lehetőséget látnak a tőlük nagy _tá
volságra diszlokált alárendeltjeik rendszeres ellátásában a kiskonténerek 
felhasználásával. 
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Még egysze1· szeretnénk kihangsúlyozni, hog:1 a megoldást nem a kap
csolt szállításokban vagy az elöjelentésekben kell keresnünk, hanem az 
anyag tényleges útjának a lerövidítésével és egyben a szállítást lánc fo
lyamatosabbá tételével 1kell az optimum elérésér·;? ~3rekednünk. 

A szállítási rendszer korszerűsítése megköveteli, hogy vele egyidőben 
és kölcsönshatásban kerüljön fejlesztésre a csomagolás korszerűsítése, va
lamint a rakodás gépesítése. 

140 



• 

llz HN Jelenl"9! e!lótós, ren,yL 

,,." 1 ;: !.' '. 

,.,~.: _;, /,. 1,1:..· /1./e, 

,i'Jrl - -----------J„ ,)J~-.,i~-
l:,,cmonyo9 "1_;,-,;u:J[ :. 

Eg1L:.,:sry,9Y1 bz Cd 
()J~f~ 

Rul1d:.:Jf1 

Elelmczci.s1 
ooyy 

Elhelya.zési 

nn!/0? 

n;, __ 9.:1.,,,t1,~·eü 
é·) 

kl',z,}r or;yag 

oryO_/ 

Prloc,3h~, i'..:; g~p 
_;Úu1;,/' u1'.'.l,-Y 

J{.'.,f/1 i.~i: 1
11,)1 {---JQ 

Cl/'::,,1f/ 

l'lus~v!.:i 

/1 :,)~·,J.,·1· 
:,,,:~n1 

. 

'- - ------ --

-- ·_.r;;J 
[-

-- -·r, 
-!:l-~-

.. r-·-r--QQ;i ___ _ 

-

'" 1. 
__ ·r;r,::,' / __ _ 

e· 1 
_'_<_a_Q'."' __ 

. ' .).':?:~( 

-- ---

;,, ,,:.: 

_ -- __ , ___ _L _-- f _ l..1 

--- -- c___J_ ~---~ -- ------ ---- ---~·----

---

___ ~--L:'.:" __ r~ 

r - _r~-
. [', 

--- ------ -- -~..:a-

---- ___ J.}_ 

_ r;;c'. _ l;;', -

-~ 
[ ~----- e;'.,_ 

~~-
. ----~L 

141 



142 

/.·, .'·". ,}i~ 
1 

l ecú 
. ./~. ",.}\··.·. · v · .;~>'>,; 

. ·1· / 
j 



143 



~ 
1 1 ~ 

~ 
e;, 

'R 
-~ .... 
-~ 
~ 

144 

-- -- -··, 
' --..-1 · 

1 ., 
1 

• 1 
• • 1 

. • J' 

.• 1. 
• 1 

•• 
: ~ 1 

1 
1 ·, 

- ~-.- .F"::"·. 1. 
" I" ~ ...d 

1 
.1 C!:' 

~ r v:, 
1 




