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Napjainkban sok sá esik a nemzetgazdaság vonatkozásában aköz-
lekedés szerepéról, annak munkájáról összességében á ágazatonként.
Kiemelt figyelmet fordítanak az infrastruktúra fejlesztésére, a szállítrási
teljesítményekre, a szervézeti és működési feltételek racionalizálására,
fejlesztáére. Egyértelmű ma már, hory fejlett és jól működó közlekedés
nélkül természetesen az eg!éb feltételek megléte mellett nem képes a
lemzntgazdaság az elvárható mérvű és ütemű fejlődésre. A magas szín-
vonalon működő közlekedés elengedhetetlen az ország védelme, a had-
sereg béke és háborús feladatai megoldásához. A katonai közlekedési
feladatok megoldásához az alapot az ország közlekedési rendszere, a pol-
gári közlekedési szervezetek adják. A speciális katonai közlekedési fel-
adatok megoldásához csatlakozik a katonai közlekedési sznlgálat a
felsószintű katonai vezetőszervek irányításával. A katonai közlekedési
szolgálat eryik igen fontos szervezete az MH Katonai Sállítási F6igaz-
gaíóság (MH KS ZFI'), amely azMH Közlekedési Szolgálatfónökség köz-
vetlen irányí,tásával végi a munkájá t az otszágegsz területére kiterjedően,
szoros kapcsolatban és eryüttműködve a polgári közlekedési szervekkel.

Az MH KSZFI azMH közlekedési szolgálatfőnöknek alárendelt, az
MH közlekedési biztosításának dandár szinttel azonos jogállású közép-
irányító katonai szervezete, amelynek rendeltetése: a felsőszintű köve-
telmények a|apján az MH szintű közlekedési biztosításból a résÁre
meghatározott feladatok előkészítése és végrehajtása; az MH katonai
szeívezoíei személf állomáIlya, anyagi+echnikai eszközei az oíszág te-
rületén történó szállításának, a speciális szállítmányok kisérésének meg-
szervezése; az MH nemzetközi csapat-, személy-, és anyagszállításának
tervezése, szervezése, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése; az MH
sállítási igénye szerint a polgári közlekedési szervek áItal végzendó szol_
gáltatások összehangolása, pénzügyi- á gazdálkodási feladatainak vég-
rehajtása; a nemzetgazdasági beruházásoknál, a hadszíntér előkészítési
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feladatoknál - közlekedési vonatkozásban- a Honvéd vezérkar követel-
ményei alapján az MH érdekeinek képviselete, a szakirányítói tevékeny-
ség ellátása; az MK közlekedési hálózata helyzetének és műtárgyai
adatainak nf lvántartása; az MH szintű közlekedés-műszaki tevékenység
pénzügyi-, gazdálkodási feladatainak végrehajtá§a; a közutakon katonai
oszlopok, túlsúlyos járművek közlekedésének engedélyezése, nf lvántar-
tása és ellenórzése; kőzépirányítói szinten a közlekedési szakanyagellá-
tás szervezése és végrehajtása; az alárendelt közlekedési katonai
szervezetek tevékenpégének terve zése, sznrvez&e, irányítása és ellen-
őrzése.

Az MH KSZFI szervezste, íe|adata és működési rendje bemutatrása
előtt célszerű e5l röüd történeti 6tteklntést végezni létrejöttéről, eddigi
munkájáról és fejlódéséről.

AzMH KSZFI önálló katonal szervezetként 1957. februárjában ke-
rült létrehoásra. Feladatait ezt megelőzó idószakban több közlekedési
katonai szervezet végezte. Az I. világháborút követően a Maryar Királyi
Honvédségben a katonai vasúti é§ vízi szállításokat a Központi Szállí-
tásvezetőség és az alárendeltségébe tartozó vasúti vonalparancsnoksá-
gok, pályaudvar parancsnokságok és hajóállomás parancsnokságok
tervezték, irányították és ellenőrizték.

A második világháborút követóen a közlekedési szolgálat alapvető-
en az előző hadsereg szervezeti és működési rendjére épült. A Honvé-
delmi Minisztérium közvetlen irányításában 1945, elejétől Honvéd
Pályaudvar Parancsnokság-ok, majd 19€-tól Vasútvonal Parancsnok-
ság-ok is múködtek. Ezek megnevezése - belső s7eívezeti változással
eryütt - 1951. május 0l -jétól Vasritigazgatósági Katonai Sállításvezetőség-
re (VKSZV) módosult. A MAV igazgatóságoknál voltak elhelyezve és
a Honvédelmi Minisztérium szervezetébe tzrtozÁ Hvk katonai közle-
kedési Önálló osztály alárendeltségében működtek.

1957. február 11-el végrehajtott szervezés szerint megalakult a Köz-
ponti Katonai Szállítrásvezetőség (KKSZV) a Vasútigazgatósági Katonai
Szállításvezetőségek közvetlen irányitására. Ez a szervezet az MNVK Ö.
Katonai Közlekedési Osztály közvetlen alárendeltségébe tartozott (és
jogelődje az MH KSZFI-nek). Megalakulásától középirányító szervként
működött. A 9 főből álló KKSZV feladaíát a szervi határozvány a kö-
vetkezőkben halározts Deg!
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1./ A KKSZV a HM megbízottja a MÁV YezÉrigazgatóságnál. A
KKSZV vezetőjét a HM I. helyettes nevezi ki a VKF javaslatára.

2./ A KKSZV a \/K ö. kat. közl. ov-nek van közvetlen alárendelve.
Ezredparancsnoki fenyító hatalommal rendelkezik. A KKSZV aláren-
deltségébe tartoznak a VKSZV-ek.

3./ A Iil§ZV a MÁV vezéigazgatóval együttesen és egyenlő mér-
tékben felelós a katonai vasúti szállítások terveinek végrehajtásáért és a
vasút mozgósítási kazségéért.

4./A KKSZV köteles a vasút "M" feladatainak végrehajtását ellenó-
rizni. A KKSZV "M" elrendelése e§etén a MAV Yezérigazgatőságka-
tonai parancsnoka.

1973. május 01-jével a KKSZV utódaként létrehozásra került azMN
Közlekedési Központ, majd 1973. szeptember O1-jével ez az elnevezés
MN Kgtonai Sátlítási Főigazgatóságra módosult. Ez a változás nem
csak a szervezet nevére vonatkozott, hanem a feladatok terén is módo-
§uliá§ történt. A r€ndeltcté§ét 8 köveíkezőkben hatámzták meg: A Fói-
gazgatóág az MN közlekedésiszolgálatfónökvégehajtq az alárendeltségébe
tartoó katonai szállítási igazgatóságok vonatkozásában középirányító
szerve. Végzi: az MN vasúti, közúti, vizi, légi és csóvezetéke§ ágazaton
történó sállítrásainak tervezését, végrehajtásának opeíatív irányítását, a
sállítrási költségkeretek kezelését, a sállítmánykísérés szervezését, az
"M" sállítások terveinek összeállítását és naprakészségének biztosítását.
A közlekedési hálózat és annak mútárgyai, berendezései állapotának
nyilvántartását, korszerűsítésénél, új utak és közlekedési létesítmények
építésénél a HM igények éwényrejuttatását. A közútakon történő moz-
gások szabályozását. A katonai közlekedesi szakanyagok és szaktechni-
kai eszközök rendszeresítésének elókészítését, azok beszerzését,
javítását, nyilvántartását és elosztását. Az alárendelt és utalt szervek há-
borús felkészítését, tevékenpégük megszervezését, irányítását és ellen-
őrzését.

Látható, ho§/ a f6igazgatóság a megelőző idószakvasútcentrikussá-
gából kilépve összközlekedési katonai szervezetté vált. A következő
időkben a KSZFI-néI kisebb-naryobb szervezeti módosulások történtek
a jelenleg működó katonai szervezet kialakulásáig.
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Az MH I(szFI feladatai a rendeltetésből adódóan a következőkben
kerüItek meghatámá§ra:

- végrehajtja a harckészültségi-, alkalmazási- és kiképzési
intézkedésben meghatározott feladatokat;

- tewezi,szrrteÁ, irányítja és ellenőrzi a tőigazgatcágállományának
kiképzését, összekovácsolását, a magasabb harckészültségbe
helyezés feladatainak begyakorlását, alaprendeltetési
feladatokra való készenlétet;

- elkészíti és naprakészen taítja az'M' szállítási és az ebhez
kapcsolódó egyéb terveket (a vasúti szállítások vonatkozásában
az MH egeszét érintően, a gépkocsi szállítások esetében a
központi tagozatban);

- nyilvántartja valamennyi szállítási ágazatban az igénybe vehetó
szállító kapacitásokat, a polgári helyreállító erőket, eszközöket,
anyagkészleteket és teljesítmóny adatait, az állami közlekedési
hálózat és műtárgyai, valamint a lánctalpas közlekedésre
előkészített utak és az MH iparvágányok adatait, állapotát és
kapacitását;

- kidolgozza a háborús időszak ágazaíi, anyagi biztosítási
követelményeit, a végrehajtás feltételeit, az MH szintű
szakanyag nflvántartá§t, a köZlekedési hadinormákat, az anyagi
kódokat;

- tervezi, szervezi és vezeti a főigazgatóság anyagi{echnikai
bizto§ítását, naprakészen tartja a háborús anyagi-technikai
biztosítás feltételrendszerét;

- szervezi, irányítja, ellenőrzi és segíti az MH fegyvernemi és
szakcsapatai közlekedési szakkiképzését;

- tervezi, szervezi és irányítja az MH személy-, anyag-belföldi
csapat-, nemzetközi és speciális szállításokat, szállítmánykisérési
feladatokat, r6ztvesz a nemzetközi szintú csapat é§ anyagszállítá§ok
végrehajtása irányításában, ellenórzésében;
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szakmailag felügeli, terrezi és ellenórzi a lánctalpas járműkózlekedésre
kijelölt utak és az MH iparvágányok karbantartását (új létesítmények
létrehozását);

- k@se|i az MHköztekedáirnnatkozá,sú érdekeit a nemzet gazdasági
beruházásoknál;

- megszervezi és irányítja az MH érdekű közlekedési építési
feladatokat, végrehajtja MH szinten a közlekedési műszaki
tevékenység pénzüryi, gazdálkodási feladatait a jóváharyott
költségvetés alapján;

- az MH szállítási igénye szerint összehangolja a polgári
közlekedési szervek által végzendő szolgáltatásokat és

végrehajtja e tevékenység pénzügyi és gazdálkodási feladatait;

- tervezi, szervezi és végrehajtja az MH közlekedési szaktechnikai
eszköz- és készletgazdálkodását, a katonai szervezetek
készletekkel történő ellátását, a biztosított költségvetési
előirányzatok elosztását;

- beszerzi, illetve értékesíti - az MH Gazdálkodási Hivatallal
együttműködve - a szaktechnikai eszközöket és anyagi
készleteket, végzi és irányítja a rendszerbe állítását (kiadását és
bevonását), javítását és nyilvántartását;

- szabályozza és ellenőrzi - anyagnemfelelősi jogkörrel - az MH
anyagmozgató és rakodógép, konténerszállító, rakodó
szaktechnikai eszközök igénybevételét, üzerneltetését,
fenntartását, az eszközök kezelői és szakjavítói kiképzését,
kiadja a normákat;

- javaslatokat dolgoz ki - az MH KSZF-ség eM irányításával,
együttműködve az MHközépirányító szerveivel, az MH csapatai
közlekedési szolgálataival, a kijelölt polgári közlekedési
gazdxágiszswez.etekkel - a közlekedési, szállítási rendszerek és
folyamatok korszerűsítésére, a kózlekedési szakanyagok
fejlesztésére és alkalmazására.
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Az MH közlekedési szolgálaíbéke működése és a háborús működés
előkészítése érdekében:

- naprakészen tartja a "B" á "M"szaktiszti, tiszthelyettesi,legénységi
és személyügyi számítógépes adatnflvántartását, a "B" és'M"
szaktiszti- és tiszthelyettesi képzési szükségletet és
állománymozgást, előkészíti a személyüryi paranc,sokai;

- §rűjti, etemzi a közlekedési szo|gálat résáre érkeó jelentéseket,
elők&zíti az azokkal kapcsolatos dtsszegző jalzslaokat, jelentéseket;

- vezeti a szakmai kiképzés nyilvántartását;

- pontosítja a rendkívüli, illetve a katasárófa helyzetre kidolgozott
terveket;

- kivizsgálja a közlekedesi szolgálat hatáskörébe tartozó polgárí
és eryéb panaszokat, közérdekű bejelentéseket, meghatározott
közlekedési létesíltményekkel kapcsolatos eljrárrásokban szakhatósági
és MH érdekképviseletet lát el;

_ végrehajtja a szolgálat szakági újítási, mér&üryi, balesetelhárítási
és munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi feladatait,
elókészíti az azokkal kapcsolatos jelentéseket, java§latokat.

Az MH KSZFI szervezeti felépítése mind békében, mind háború
esetére a feladatainak megfelelóen kerűlt kialakításra.

A részére meghatározott feladatokat alapvetően a vezető-a végte-
hajtó- és a területi szervek, a kiszolgáló alegységek, valamint a parancs-
nok tevékenységét elősegítő tanácskozó és más testületi szervek útján
teljesíti.

A vezető- és végrehajtó szervek végzik és alárendeltjeikre vonatko-
zóan irányítják a hadműveleti-, harcászati felkészítést, a harckészültségi_,
mozgósítási-, az általános- és szakmai kiképzésre, a hivatásos és sorállo-
mány állampolgári_, etikai-nemzeti- ós honvédelmi ismeretei elsajátítá-
sára irányuló kiképzési feladatokat, a híradó-, a rendszerszervezési-,
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§zemélyügyi é§ pénzügyi szakági tevékenységet, ellátják a csapatparancs-
nokságból eredő funkciókat.

A területi szervek (1-7. Katonai Szállításilgazgatőság KSZI|,Köz-
lekedési Anyagraktár,/KOAR/, légi- és üzi szállításvezetőségek) alapve-
tóen a kijelölt működési területeken végzik az MH csapatai, szervei
részére a hatáskörükbe tartoá - utasításokban, szabályzatokban megha-
tározott - közlekedési biztosítási feladataikat.

Békében több szervezeti elem nem, vagy csak kisebb állománnyal
működik. "M" esetén ezek feltöltésre kerülnek.

Az MH katonai szervezetei érdekében az MH KSZFI alapvetóen
három fő feladatcsoportban végzi a munMt és ezek megvalósítása érde-
kében állandó munkakapcsolatot tart a különbözó rendeltetésű és szintű
katonai szervezetekkel és a polgári közlekedési vállalatokkal. Ez ahő-
mm fó feladatcsoport:

1. a katonai szállítások tervezése, szervezése, a végrehajtás irányí-
tása;

2. aközlekedés_műszakitevékenység;

3. a közlekedési szakanyag és technikai eszköz ellátás.

Alá kell húzni a tóbbi feladat fontosságát is, azonban ez a bárom
terület az MH KSzF1-iől más szervek felé irányrrl, míg a többi elsódle-
gesen belső munka. Ezért az említett feladatok és a z azokat végző szer-
vek bemutatása látszik célszerűnek.

1./ A katonai sállítások (vasúti, vizi, közúti) tervezése, szervezé§e,
a végrehajtás irányításq nyilvántartása és ellenőrzése az MH KSZFI
szállítási osztály és az 1-7. KSZI által történik.

A sállítási osztály feladatkörébe tartozik a meghatározott követel-
mények szerint az MH katonai szervezetei, qsapatai személyi állományá-
nalg anyagi-technikai eszközeinek köáasnú é§ központi sz,,illító eszközökkel
történó szállításainak, a speciális szállítmányok kisérésének szervezése
és irányítása; a szállítási költség felhasználásának tervezése és ellenór-
zése; a polgári szállító eszközök igénybevételének összehangolása; az
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MH központi diszpécser szolgálat ellátása, a diszpécser rendszer felügye-
lete, az MH szállítási tevékenységének ellenőrzése; a száI|ít6 szakállo-
mány szakkiképzesének szervezése és irányítása; az MH közlekedési
kiképzésének és szállítási tevékenységének szakirányítása és felüryelete,
a szállítási tevékeység szabályozása; a száIlítási rendszerek hatékonpá-
gának növelésére vonatkozó javaslatok előkészítése.

A katonai szállításokkal kapcsolatosan azMH KSZFI feladatait, jog-
á hatáskörét a "§za katasítás a katonai vasúti száIlítások tervezésére, szer,
vezésére és végrehajtósóra' szolEál^ti könyv elóírrásai, az MH anyagi-tech-
nikai főcsoportfőnökének 7211992. számű, a Magyar Honvédség
szállítási tevékenységének szabályozásáról szóló, valamint a 7611992, szá-
mú, a budapesti helyórségi szállítások rendjének szabályozásáról szóló
intézkedáei határozzák meg részleteiben.

2./ A köztekedés-műszaki tevékenységget kapcsolatos munkát az
MIl KSZFI közlekedés műszaki osztÁly végzi.

A közlekedés műszaki osztály feladatkörébe tartozik az MH közle-
kedési hálózatára és műtárryaira vonatkozó műszaki adatok nyilvántar-
tása; nemzetgazdasági beruházások korszerűsítések és felújítások során
a honvédelmi követelmények es az MH igényeinek a szakhatósági kép-
viselet ellátása; közútak katonai járművekkel történő igénybevételének
irányítása és ellenőrzése; a honvédségi iparvágányok üzemeltetésének
biztosítása; a lánctalpas járművek közlekedésre küelölt utakkal kapcso-
latos feladatok tervezése, szeweáse, a végrehajtásának ellenórzése; a
KHVIVí helyreállító alakulatai és azok teljesítménf adatainak nflván-
tartása; a MH közúü komendáns és vasútépítő csapatai, alerységei köz-
Iekedés műszaki és közúti komendáns szakkiképzésének felügyelete,
segítése és ellenórzése.

3./ A közlekedési szakt€chnikai eszköz és szakanyag ellátás terve-
zése, szervezáe, irányítása, végrehajtása és ellenórzese az MH KSZFI
anyagi-tecbnikai főnökség és a gazdálkodási alosztály feladatköre. En-
nek során a munkakönikbe tartozik a főigazgatóság és alárendeltjei anya-
gi-technikai biztmításának tervezáe, szervezáe, irrányítása és végrehajtása,
a béke és háborrjs követelmények alapján a végrehajtás feltételeinek meg-
teremtése (előkészítése). Az MH KSZF-ség követelménye és elvi irányí.
tásával anyagnemfelelósi hatáskörben végzi az MH közlekedési
szaktechnikai eszköz és szakanyag szükségletének tervezését, elosztását,
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az ellátás szevezését, az eszközök és szakanyagok üzemeltetését, fenn-
tartását, rendszerbe állítását, központi javítását, valamint a szakkiképzési
feladatok irányítását és ellenőrzését. Y égzi a főigazgatóság és alárendelt-
jei haditechnikai eszközökkel és anyagokkal való ellátását, fenntartá§át,
az állomány csapategészségügyi, üzemanyag, élelmezési, ruházati ellátá-
sát, üdűltetését,. a csapatgazdálkodást, a szakállomány felkészítését és
kiképzését, a KOAR száktevékenységének vezetését, az MH közleke-
dési csapatgazdálkodás segítését.

Röüden szükséges még bemutatni az MH KSZFI állományába tar-
toá területi szerveket, amelyek fontos helyet töltenek be a főigazgató-
ság munkájában.

A Katonai Sállítási lgazgatóságok (1-7. |<SZI) az MH KSZFI ál-
lományába tartozó szervezetek, amelyek feladata működési területükön
azMHkatonai szervezetei, csapataiszemélyi állománya anyagi-technikai
eszközei szállításának tervezése, szervezése, irányítása; a szállítmányki-
sérő őrségek ellenőrzése; a közlekedési hálózat és műtárgyai adatainak,
teljesítőképességének, állapotának nyilvántartása; beruházások, korsze-
rűsítések és felújítások során a honvédelmi követelmények érvényesító-
se; a lánctalpas járművek közlekedésére kijelölt és a helyőrségi utak
nyilvántartása; a közútakon katonai túlsúIyos e§ túlméteres járművek
közlekedésének engedélyezése, nyilvántartása és ellenőrzése; a KIIVM
belyreállító alakulatai és azok teljesítmény adatainak, eszközeinek nyil-
vántartása; a területén diszlokáló csapatok, intézetek, közlekedési szak-
kiképzésének, szállítási tevékenységének segítése, ellenőrzése.

A Kiizlekedési Anyagraktár (KÖAR) feladata az MH anyagellátási
rendszerében a közlekedési szaktechnikai eszközök és anyagok raktári
bevételezése, készletező tárolása, javításra tórténő átvétele, javításba
adása, átvétele, a selejtté vált eszközök értékesítésében való résztvétel;
a tárolt KSZTE-k utalványok szerinti kiadása, az utaltak ellátása a tel-
jességi jegyzéken slereplő anyagokkal és közlekedési fogyóanyagokkal;
anyagmozgató és rakodógépkezelői szaktanfolyamoklevezetése; a kato-
nai tanintézetekben folyó szakmai oktatás elősegítése.

A llgisállítás Vezetőség rendeltetése a kózlekedési biztosítás ke-
íetében az MH katonai szervezetei, csapatai személy-anyagi-technikai
eszközei szátlításai során, a közhasználatú légiszállítás és más szállítási
ágazatok (vasúti, közúti) közötti átrakási munkafolyamatok és együttmű-
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ködés tervezése, szervezése, a végrehajtás irányítása az érvényben lévó
utasítások, szabályzatok alapján; az MH polgári légikikötóinek, (repülő-
tereinek) repülőgépeinek és más légiszállító eszközeinek nyilvántartása,
szállítókapacitásának naprakészen tartá§a; a közhasználatú légiszállítási
alágazat i gényb evételi lehetőségónek értékelése.

A Vízisállítás Vezetőség feladata a közlekedés biztosítása kereté-
ben az MH katonai szervezetei, csapatai személy-, anyagi-technikai esz-
közei szállításai során, a közhasználatú víziszállítás és más szállítási
ágaZatok (va§úti, közúii) közótti átrakási munkafolyamatok és együttmű-
ködés tervezése, sz,ewezÉse, a végrehajtás irányítrása az érvényben lévő
utasítások, szabályzatok alapján; az MK víziúthálózatának, vízi szál|ító-
eszközeinek és azok teljesítményadatainak, valamint a kikötők és ideig-
b,€§ raloőhel}€k 6 vízivallíó esd<iriekrryflrántartásq szállítókapacitásának
naprakészen tartása; a közhasználatú víziszállítási alágazat igénybevételi
lehetóségének értékelése.

Az MH KSZFI munkájának bemutatiá§a a szervezet feladatainak
sokrétűsége és a korlátozott terjedelemmiatt csak részlegescn történhe-
tett, a legfontosabbnak vélt kérdésekre összpontosítva. Célunk az volt,
hogy §egítséget adjon a cikk az MH KSZFI-vel munkakapcsolatba kerű-
lők részére, annak könnyebb megterémtéséhez és elősegítse egymás
munkájának átfogóbb megismerését.
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