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SZÁLLÍTMÁNYOK TERVEZÉSÉBEN ÉS  

LEBONYOLÍTÁSÁBAN 

Aszódi Sándor
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Írásomban a MÁV Rt Katonai szállítmányirányító szolgálat tevé-

kenységét szeretném bemutatni a szállítások megszervezésében, különös 

tekintettel a ”DYAMIC MIX 2002” hadgyakorlat nemzetközi egyezteté-

sére és lebonyolítására. 

1. Katonai szállítmányirányítási szervezet időrendi áttekintése 

A szovjet csapatok magyarországi tartózkodása alatt a MÁV Vezér-

igazgatóság Katonai Szakosztály keretén belül történt a kapcsolattartás a 

honvédelmi szervekkel, és a katonai vasúti fuvarozás szervezését és felü-
gyeletét pedig önállóan a Katonai Szállítmányirányító Csoport látta el. 

A rendszerváltozást követően a MÁV Vezérigazgatóságon a Kato-

nai Főosztály, - és a szovjet csapatok kivonulását követően, mint az 
Önálló Szállítmányirányító Csoport is megszűnt. 

1993-tól a MÁV Igazgatóság Budapest Forgalmi Osztály Üzem-

irányító Csoporton belül a vasúti katonai mozgásokat a Hálózati Szál-

lítmányirányító Csoport látta el, munkakörében együttesen a belföldi 

rendkívüli küldemények irányításával, kapcsolatot tartva a MÁV Területi 

Igazgatóságok megfelelő munkakört ellátó munkatársaival. 2001-től 

megszűntek a területeken lévő összevont munkakörök, és a feladatokat 
más-más munkakörhöz rendelték át.  

A szállítmányirányító csoport a bemutatott folyamatban csak a bel-

földi katonai vasúti forgalmat irányította.  

Az 1992 évi UNPROFOR felvonulás megkezdésekor nem volt meg-

felelő szervezet a nemzetközi katonai szállítmányirányításra, valamint a 
megfelelő nemzetközi vasúti és katonai kapcsolattartásra. 
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1992-ben a MÁV Vezérigazgatóság Üzemviteli Főosztály For-

galmi Osztály „Rendkívüli küldemények ügyintézése” nemzetközi cso-

port kapta meg feladatául a nemzetközi katonai mozgások szervezését. 

Jelenleg a Rendkívüli küldeményeket és katonai szállítmányokat irá-

nyító szolgálat a MÁV Rt. Üzemi Központ szervezetében működik. A 

csoporton belül fordulószolgálatban látják el a belföldi, nappalos munka-
rendben pedig nemzetközi szállítmányirányítást. 

2. Nemzetközi katonai szállítmányirányítás feladatok: 

• Igény egyeztetése, tervezés, előkészítés, engedélyezési eljá-

rás, egyeztetések, szabályozás kiadása; 

• Végrehajtás ellenőrzése, beavatkozás, tájékoztatás, kapcsolat-

tartás;  

• Értékelés; 

• Részvétel a nemzetközi katonai/vasúti értekezleteken, dönt-

vények, utasítások…., 

• Közl./107 szakutasítás; A katonai vasúti szállítások tervezé-

sére, megszervezésére és végrehajtására; 

• NATO STANAG előírások, mint pld. „Lánctalpas és kerekes 

katonai járművek vasúti kocsikon való biztosításának szabá-

lyai”, valamint a „Hadfelszerelések vasúti fuvarozása, a 

rakmintás album használata”. 

3. Lebonyolított nemzetközi katonai szállítmányirányítási  

feladatok 

Meghatározó a NATO tagságunkból adódó vasúti szerepvállalás, a 

nemzetközi hadgyakorlatok vasúti fuvarozásának megszervezése, lebo-

nyolítása, valamint a vasúti technológiához kapcsolódó NATO előírások 
ismerete és az ehhez szükséges adatok egyeztetése. 

Kiemelt nemzeti fegyveres erők vasúti fuvarozása során is a legje-

lentősebb a szovjet haderő kivonása, az IFOR-SFOR-KFOR erők, a 

magyarországi nemzetközi hadgyakorlatok, valamint a Magyar Honvéd-

ség nemzetközi vállalásának megszervezése volt. 
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Szovjet csapatkivonás 

Talán a legnagyobb kihívást a Szovjet csapatkivonás jelentette a 

MÁV életében, melynek adatai a hazai szállítási viszonyokat tekintve is 
megdöbbentőek. 

Az 1990.március 10-én aláírt egyezmény az „ideiglenesen hazánk-

ban  állomásozó szovjet csapatok” kivonási határidejét 1991.június 30-
ában határozta meg.  

A kivonulás több mint százezer személyt, közel 27. 000 haditechni-

kai eszközt és félmillió tonna felszerelését jelentett. 

A vasúti szállítások előkészületei a bevagonírozás összesen 92, ezen 

belül a kifejezetten katonai vonatok indítását 69 vasútállomáson, illetve 
iparvágányon végezték.  

Összesen 34.529 vasúti kocsit vettek igénybe, és 24.002 konténert 

rakodtak be.   

A mintegy 15 hónapig tartó szállítás során összesen 1197 katonavo-

nattal (8637 csapat- és 560 anyagvonat) fuvarozták el Magyarországról a 

Déli hadseregcsoport valamennyi katonáját, a harci technikai eszközét, 

katonai felszerelését és egyéb anyagi készleteit, valamint a hozzátartozók 
és családtagok ingóságait. 

UNPROFOR 

A délszláv válságot követően az ENSZ békefenntartó erőinek 

UNPROFOR felvonulása 1992. április 8-án kezdődött Hegyeshalom - 

Kelebia útvonalon, a nemzetközi egyeztetések és a belföldi forgalom köz-
lekedtetésének szabályozását követően. 

Vonalainkon átmenetben a Lengyel, Német, Belga, Orosz, Angol, 

Dán, Finn, Svéd, Szlovák, Norvég, Banglades, Ukrán és Cseh békefenn-
tartó erők átvonulása 1995-ig 82 vonattal történt.  

A vonatok biztonságos közlekedtetése érdekében az első vonatokat 

az „F.10.sz. Utasítás az államfői utazások esetén követendő eljárásra” 

szerint külön előfutó biztosító mozdonnyal, valamint helikopteres biztosí-

tással, majd 1995-ben külön, „Utasítás a különleges szabályozást 

igénylő különvonatok közlekedtetéséről “ történt a szabályozás. 

 



 

 222 

IFOR-SFOR 

A MÁV szállítmányirányítási feladata tovább bővült, amikor 1993. 

októberben a németországi Ambergben az ENSZ határozata alapján elő-

készületeket tettünk a békefenntartó US haderők vasúton történő felvonu-
lására.  

A felvetett igények alapján elkészült: 

• tervezett útvonal, átfutási idők és 18 menetrendi vonal, 

• vonatterhelés, futásfelügyelet, szükséges vízellátás, fuvarkölt-

ség és leszámolás, 

• a lőszerek teherkocsikban zárt vonatként, vagy vegyes vonat-

tal történő továbbítása,  

• a vonatok kisérése, tároló állomások kijelölése, a vonatok fű-

tése, az üres kocsik visszafuvarozása, tranzitengedélyek, 

• a rakszelvényen túlérő hadfelszerelések engedélye a vonatok 

és az egységek részére, az átadásra került vázlatlapok alapján. 

A technológiához különleges katonai szelvények - méretnö-

vekedésben és magasságban, a felhasznált kocsitípus figye-

lembevételével - lettek meghatározva,  

• az IFOR csapatok felvonulását megelőzően a MÁV hozzájá-

rult a “Rendelkezés a lánctalpas és kerekes katonai jármű-

vek vasúti kocsin történő rögzítésére” DS 799/47.sz. rakodási 

előíráshoz 1995 decemberben, DB 2/93 sz. a “CIM 1 Függe-

lék (RID) 1 és 3 osztály lőszerrel ellátott harci járművek, 

tartálygépkocsik és olyan közúti járművek fuvarozása, ame-

lyeken tartályokat helyeztek el” külön megállapodás megkö-

téséhez. Az előírások szabályozták a lánctalpas és kerekes ka-

tonai járművek vasúti kocsira történő rakodását az egyez-

ményben részes vasutak közötti határátmenet részére. 

Az 1995. decemberi felvonulás során új helyzet állt elő, mert nem 

csak tranzit, hanem Taszár és Kaposvár kirakással importforgalomban 

is érintve lettünk a csapatok mozgásaiban. Jelentős volt Magyarorszá-

gon, Gárdonyban 1996. április 16-17. között megtartott SFOR értekez-

let, ahol az érintett vasutak és az US Hadsereg megállapodást kötött a 

vasúti fuvarozás szabályozására.  
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1996-ban jelentős fuvarozási feladatot jelent a Kaposvár, Baté, Ta-

szár, Kiskorpád és Kaposújlak állomásról induló amerikai SFOR erők 

csapatcseréje.  

MÁV a fuvarozások szervezésére és lebonyolítására munkacsoportot 

hozott létre az érdekelt szakszolgálatok kijelölt munkatársai részvételé-

vel.  

Az MH KKK jelentős feladatot látott el a US erőkkel történő közvet-

len kapcsolattartásával, valamit igények közvetítésével a MÁV felé. 

A zökkenőmentes vasúti forgalom biztosítása érdekében az Osztrák 

Védelmi Minisztérium 1995-től a Hadsereg képviselőjével biztosította az 

országok közötti koordinációt.  

KFOR 

1997. júliustól DB-ÖBB-MÁV-CFR-BDZ-CH-MZ vasutakon át 

Skopje, Volkovo és Grilica állomásokra és vissza a csapatcserék alkal-

mával történ a KFOR erők fuvarozása. A MÁV Rt. vonalain Hegyesha-

lom, Hidasnémeti, Szob, Murakeresztúr, Hódos, Lökösháza viszonylat-
ban történik a KFOR erők fuvarozása. 

Az előkészítés során külön 5-5 menetrend, jelenleg 3-3 lett kialakít-

va. 

A felvonulás során nem csak rakott, hanem a csapatcserékhez üres 

kocsik fuvarozására is sor került. 

1999. szeptember 29. SFOR-EE (Eagle-Rail-Express Konténer-

fuvarozás). 

Hosszú előkészítés után tereltük át vasútra, a közúti forgalmat fel-

váltva a Baté - Németország közötti, az SFOR csapatok rendszeres lo-
gisztikai anyagellátását szolgáló konténer forgalmat. 

A MÁV komplett logisztikai szolgáltatással támogatta és támogatja 

jelenleg is az SFOR / KFOR haderők vasúti fuvarozását. 

Magyarországi nemzetközi hadgyakorlatok: 

• 1997. szeptember Olasz haderő “Balaton 97” 8-8 vonat, ok-

tóber Holland haderő 11-11 vonat Hajmáskér, Bodajk, Várpa-

lota, 



 

 224 

• 1998. június Olasz haderő “Balaton 98” 9-9 vonat Hajmás-

kér, 

• 1999. június Olasz hadgyakorlat “Balaton 99” 9-9 vonat Haj-

máskér, 

• 2000. március Holland hadgyakorlat “43 Mechbrig Exercise” 

13-12 vonat, április-május NATO hadgyakorlat “Ardent 

Ground 2000” Amerikai, Holland, Olasz, Angol, Német, 

Cseh, Belga, Görög, Magyar hadsereg 18-18 vonat, június-

július Olasz hadgyakorlat “Balaton 2000” 11-11 vonat Haj-

máskér. 

• Az első nagy volumenű NATO hadgyakorlat “Ardent Gro-

und 2000”.  

A hajmáskéri NATO hadgyakorlaton 10 ország fegyveres erői vettek 

részt 18-18 vonattal és 429-429 vasúti kocsival, valamint légi és közúti 

felvonulással. 

A vonatok Hegyeshalom, Komárom, Szob, Curtici, Murakeresztúr 

határállomásokon léptek be, illetve ki a gyakorlatot követően. A tervezés 

során 3 vonatot kellett a Balaton déli partja helyett Dombóvár útvonalon 

tervezni a vágányzári munkálatok miatt. Jelentős vasúti-katonai össze-

hangolást igényelt a berakási tervek, menetvonalak kialakítása, a kirakott 
üres vasúti kocsik tárolása ..stb. 

• 2001. június Olasz hadgyakorlat “Balaton 2001” 14-14 vo-

nat, augusztus - szeptember US hadgyakorlat “Delta 2001” 4-

4 vonat Hajmáskér, 

•  2002. május ”Hungarian Response 2002” 5-5 vonat Kecs-

kemét, október Olasz hadgyakorlat “Balaton 2002” 17-17 

vonat Hajmáskér vasútállomás ki, és berakodással. 

Jelentős nemzetközi vasúti és katonai előkészítő munkát jelentett a 

nemzetközi „Ardent Ground 2000” 18-18, valamint az Olasz Haderő 

„Balaton 2002” hadgyakorlata, amikor 17-17 vonat nemzetközi forgal-
mát kellett összehangolni.  

A hadgyakorlatok során mindig nagyon fontos a megfelelő kapcsola-

tok kialakítása úgy a nemzetközi vasúti, mind pedig a katonai szinteken. 
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MÁV tevékenysége a Magyar Honvédség nemzetközi vasúti szál-

lításának megszervezésében: 

A korábban kialakított kapcsolatrendszerünket és tapasztalatainkat a 

Magyar Honvédség vasúti fuvarozásának megszervezésekor sikerült ka-
matoztatni. 

A vasúti szállítmányirányítás Törökországba, Spanyolországba illet-

ve Olaszországba különösen érdekes volt, de nem felhőtlen. 

Meg kell említenem, hogy legjobban a törökországi „Adventure 

Exchange 2001” hadgyakorlat egyeztetésétől aggódtunk, de a legkelle-

mesebb meglepetést a török munkatársak nyújtották a megfelelő adat-

szolgáltatással, igaz, hogy a vasút német nyelvű, illetve az MH KKK an-

gol nyelvű megkeresésre francia nyelven válaszoltak. 

A nemzetközi tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy nagyon 

sok vasútnál nincs megfelelő kapcsolattartó személy, aki a teljes folyama-

tot át tudja fogni és kezelni is tudja, és nem kell a vasutak külön-külön 
szervei után kutatgatni. 

Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalása: 

• 1999.március “Adventure Exchange 99” Hódmezővásárhely 

–Casarsa 1-1 vonat,  

• 1999.július KFOR Táborfalva-Pristina 5 vonat, 

• 2001. október “Adventure Exchange 2001” Hódmezővásár-

hely és Kiskorpád – Kirklareri/TCDD 1-1 vonat, 

• 2002.május “DDyynnaammiicc  MMiixx  22000022” Hódmezővásárhely 

/Kiskorpád – Zaragoza-San Gregorlo / RENFE 2-2 vonat , 

• 2002.október „Clever Ferret-2002” Hajdúhadház – Gemona 

del Friuli 1-1 vonat.  

1999. július KFOR - Magyar Honvédség nemzetközi szerepválla-

lása: 

Az előkészületeket követően 5 KFOR vonatot közlekedtettünk le 

Táborfalva -Curtici-Giurgiu-Russe-Kulata-Promachon-Idomeni-Gevgeli-
ja-Volkovo útvonalon Pristina rendeltetéssel.  
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Magas járművek felrakása Laadks TWA 800 tip. kocsikra történt a 

CH korlátozott űrszelvénye miatt. 

Összesen 5 étkező, 9 háló, 1 Gags, 2 Habis, 55 Ks, 40 Rgs, 1 Lgs, 3 

Rmms, 3 TWA, 7 Eas, 1 Za kocsi, azaz 127 vasúti kocsi lett felhasználva, 
ebből az étkező és hálókocsikat a MÁV Utasellátó Rt. biztosította. 

Először vett igénybe a hadsereg Laadks TWA 800 mm alacsony 

padlómagasságú kocsikat a Transwaggon-tól.  

Dynamic Mix 2002: 

A fuvarozás előkészítését Hódos-Sezana-Villa -Opicina-Ventig-

millia-Port Bou határátmenetekben terveztük közel 2700 km-re. Nehé-

zséget okozott a vasutak szűk rakszelvénye, leginkább az FS, SNCF, a 

nyomtávváltás (1524/1676 mm) miatt Port Bou-ban az átrakás, valamint 

a kapcsolatfelvétel a vasutak megfelelő munkatársaival. A rendkívüli 

küldeményként (Rk) közlekedő nagy hadfelszerelések részére engedélye-

ket kellett beszerezni. A vasutak alacsony rakszelvénye miatt a magas 

járművek fuvarozása TWA 800 alacsony padlómagasságú kocsikon tör-
tént. 

A nemzetközi előjelentést a vasutak felé március 20-án tettük, meg-

adva a szükséges vonat, valamint a visszafuvarozás adatait is. Kértük a 

menetrend továbbtervezését, vízvételezés legalább 12 óránkénti biztosítá-

sát, az esetleges vonatfordulások, díjszabási távolság, ill. egyéb adatok 

közlését, valamint a vasúti kocsik Port Bou-i tárolását, és a háló, vala-

mint az étkezőkocsik visszaküldését. 

Az FS március 21-én jelezte, hogy Savona-Ventimiglia között leg-

feljebb 350 m hosszú vonatokat tud fuvarozni, amire külön meg kellett 

tervezni a vonatok szétválasztását, és külön egységként történő továbbítá-

sát. Április 18-án előjelentettük a vonatok részegységenként történő to-

vábbítását. Az FS az április 10-i Rk engedélykérésünkre csak május 10-

én adta meg a választ a menetrenddel együtt, és az SNCF, valamint a 

RENFE menetrendjét az indulás napjáig sem kaptuk meg.  

A visszafuvarozást már a vonatok indításakor, valamint májusban 

többször megtettük és kértük a vonatok továbbtervezését. Tudomásunkra 

jutott az, hogy Port Bou-ban vasárnap nem lehet átrakodni és csak 10-én 

fogadják a vonatokat, ezért az indulást át kellett tervezni 2 nappal ké-

sőbbre és május 29-én ezért június 9-i időpontot jelöltük meg indulásként. 

Június 3-án előjelentettük a személyszerelvényt június 4-i indulását. 

Többszöri sürgetésre június 7-én megkaptuk az SNCF, majd június 10-én 
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a RENFE és az FS, valamint 13-án az SZ menetrendjét. Június 13-án ad-
tuk ki a belföldi szabályzást a 13-ai, illetve 14-ei vonatok belépésére. 

A „Dynamic Mix 2002” hadgyakorlat vasúti tervezése és végre-

hajtása során tapasztalt nehézségek: 

• Kapcsolattartó személyek érdektelensége. (RENFE, SNCF, 

FS -nél az Rk). 

• Előkészítés, valamint a lebonyolítás során a nem megfelelő 

nemzetközi gondoskodás, mint pld. vízutántöltés, informáci-

ók,..stb., amelyek a fuvarozás során elvárhatóak. 

• Nem elégséges a vonat közlekedésével kapcsolatos informá-

ciók, menetközi kapcsolattartás. 

• RENFE – nem válaszolta, illetve adta meg az Rk-s technikák 

fogadását, az átrakás időszükségletét, a menetrendi adatokat. 

• Hiányzottak a szükséges SNCF-RENFE nyomtávváltás miatt 

felhasználandó vasúti kocsik adatai, valamint az Rk-s techni-

kák továbbfuvarozásának lehetőségei. 

• Visszafuvarozás során a Port Bou-i átrakás során a hétvégi 

üzemszünet. 

• A nem megfelelő angol nyelv ismerete. A korábbi vasúti eljá-

rásban a német nyelven történő kapcsolattartás, ami ezen 

esetben angol nyelv használatát jelentette. Ez jelenti a fuvaro-

zás során történő kapcsolattartás nehézségét. 

• A korábbi közvetlen kapcsolattartás, illetve az együttműködés 

az MH KKK-val. 

5. MÁV Rt nemzetközi szállítmányirányítási feladataink 

összegzése 1995 évtől  

A MÁV Rt vonalain a legjelentősebb teljesítmény az 1996 és a 1999 

év volt 364, 364 vonattal. 2002. év októberéig összesen 985 vonat és 196 

kocsicsoport irányítását végeztük el, ami 50.953 vasúti kocsit, 1.472.043 

tonnát és 860.628 métert jelentett. Az adatokból hiányoznak azok az 

1995.évi IFOR vonatok, amelyek szervezésében nem vettünk részt, mivel 
nem jelöltek ki szükség vonatokat. 
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A belföldi szállítmányirányítás az előző 2001. évben 82 vonat, 503 

kocsicsoporttal összesen 4700 vasúti kocsi volt. 

Meg kell jegyezni, hogy az adatok nem csak egy vonat, vagy 

kocsicsoport mennyiségét jelzik, hanem azt is, hogy mindegyik „adattal” 

egy megfelelő előkészítés, futás felügyelet, menetközben történő gondos-

kodás is párosul. 

A szállítmányirányítás egy igen kényes és komplikált szegmense 

vasúti fuvarozásnak és fontossága nem csak abból áll, mert egy jelentős 

fuvarpiaci igényt elégit ki, hanem azért is, mert a nemzetközi politikai 

szerepvállalásunkból adódó feladatainknak ezt biztosítani kell. 


