
TECHNIKAI ÉS MŰSZAKI BIZTOSITAS 

A magyar közlekedés fejlődésének hatása 
a fegyveres erők szállítási feladatainak végrehajtására 

P e t r á k B é l a hadnagy 

A II. világháború befejezése után a romokban heverő ország vérke
ringésének megindításához - a helyi adottságokat figyelembe véve -
szállítás területén a döntő szerep a vasútra hárult. Az ország előtt álló fel
adatok: újjáépítés, iparosítás, szocialista mezőgazdaság megteremtése stb. 
csak a vasút fokozatos fejlesztésével volt megoldható. Az 1950-es években 
a vasút korszerűsítése, fejlesztése nem felelt meg a követelményeknek:, 
ezért gyakran fennakadások. torlódások keletkeztek a szállításoknál. Gya
kori volt - sőt csúcsforgalmi időszakban napjainkban is az - a gördülő
anyag hiánya. Gyakran álltak vonatok vonóerő hiány miatt. Ezek az 
akadályozó tényezők. igen érzékenyen érintették a népgazdaságot és ese
tenként a katonai szállításokban is fennakadások mutatkoztak. 

Magyarországon a szállítási feladatok jelentős részét a vasút képes a 
leggazdaságosabban végrehajtani, mivel nagytömegű árúk viszonylag 
nagy távolságra való szállítására alk:almas. 

A vízi utak kedvezőtlen vonalvezetése, és a légiközlekedés - a bel
földi szállításokat tekintve - kis távolságok miatt számottevően nem kap
csolódhat be a szállítások gazdaságos végrehajtásába. 

A közúti közlekedés (szállítás) az utak korszerűsítése és megfelelő 
szállítójármű beszerzése után jelentős szállítási feladatok megoldására ké
pes lesz, de még hosszú ideig a vasút lesz az alapvető szállítási ág ha
zánkban. 

Az ország gazdasági, társadalmi és honvédelmi igényeinek kielégítése 
érdekében szükséges volt meghatározni azt a fejlődési irányt, mely lehe
tővé teszi a helyi sajátosságoknak legjobban megfelelő gazdaságos közle
kedési munkamegosztást. A kormány ezért kidolgozta a közlekedéspoliti
kai koncepciót, amit az országgyűlés 1968. október 16-18-i ülésszakán 
jóváhagyott. 

A Magyar Közlekedéspolitikai Koncepció a vasúti és közúti szállítási 
ág elsődleges fejlesztését, korszerűsítését tűzte ki célul. A vasút száliítási 
feladatai jövőben is abszolút mértékben növekednek, továbbra is meg
marad azonban az árúk tömeges szállításának elsődleges szerepe. 

A vasúti szállítási ág fejlesztésének célkitűzései 

Személyszállítás területén: az utazási sebesség lényeges növelése és 
a zsúfoltság csökkentése, a főváros és az ország ipari, államigazgatási„ 
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üdülési központjai köwtt az utazási lehetőségek sűrítése, gyorsítása, uta. 
zási választék és kényelem növelése, utaskiszolgálás javítása. 

Aruszállítás területén: a korszerű fuvarozástechnikai módszerek (ra. 
kodólapos, kis és nagy szállítótartályos, transzkonténeres szállítás stb.) to· 
vábbfejlesztése, a rakodás és mérlegelés gépesítése, a nagyforgalmú ipar. 
vágányok kiszolgálásának korszerűsítése. 

A személy és árusfflllitás fejlesztése, a vasút és közút közötti munka
megosztás célszerű ikialakítása, továbbá a vasútüzem gazdaságosságának 
javítása érdekében tovább folytatódik a vasút már megkezdett átfogó mű· 
szaki és üzemi rekonstrukciója. 

A rekonstrukció irányelvei: a vasúti fővonalak kiépítése nagy ten
gelynyomású járművek és a neID7Jetközi megállapodásoknak megfelelő se
bességű vonatok közlekedtetésére, a mellékvonalak és iparvágányok 
szükséges mértékű korszerűsítése, a hálózat kiegészítése transzverzális és 
a túlterhelt csomópontokat megkerülő vonalakkal a forgalmi igényeknek 
megfelelően. Korszerű biztosító (forgalomirányító és vonatbefolyásoló) 
berendezések létesítése, szintbeni útkeresztezések ellátása megfelelő biz
tosi tó berendezésekkel. 

Nagyobb személyforgalmú állomásokon az utasok kényelmét és biz. 
tonságát szolgáló ,létesítmények készítése, a pályaudvarok és állomások 
fejlesztésénél a helyi közlekedéssel megfelelő kapcsolat biztosítása. A há· 
lózat kisforgalmú és gazdaságtalanul üzemelő vonalai forgalmának be
szüntetése, a műszaki, gazdasági feltételek előzetes biztosításával iközútra 
terelése. Körzeti állomások kialakítása, a kisforgalmú állomások árúfor. 
galmának körzeti állomásra koncentrálása a helyi szervekkel egyeztetett 
ütemterv szerint. Rendezőpályaudvarok hálózatának korszerűsítése, mű~ 
szaki berende:lléseinek fejlesztése, automatizálása. Vonalvillamosítás és 
dieselesítés folytatása, a gőzvontatás mielőbbi beszüntetése. A favázas sze
mélykocsik mielőbbi selejtez.ése, a személykocsi állomány korszerűsítése, 
bővltése, az elavult teherkocsik pótlása, valamint az áJlomány bővítése 
korszerű, nagy teherbírású - részben különleges - teher kocsikkal, a 
járművek felszerelése önműködő kapcsolókészülékek.kel. Pálya építés és 
fenntartás gépesítése, korszerű szállitástechnológiai és üzemi módszerek 
kidolgozása és :kiterjesztése. 

Figyelembe véve, hogy a fegyvere5 erők szállításainak jelentős részét 
a vasúti és közúti szállítási ágon bonyolítják le, elemezni kell, hogy a 
közlekedés fejlesztése és korszerűsítése várható hatása mennyiben érinti 
azt. 

A vasúttal szemben támasztott katonai igények kielégítését a koncep· 
ció biztosítja, de fellelhető néhány hiányosság is, melynek elemzésére a 
későbbiel<ben visszatérek. 

A vasúti szállítások végrehajtását előnyösen befolyásolja: az utazási 
sebesség növelése, a kényelmes kultúrált utazás feltételeinek biztosítása, 
mível a fegyveres erők tagjai sok esetben igénybe veszik (szolgálati utak, 
bevonulás, leszerelés stb.) a személyszállító vonatokat. A gyors és expressz 
vonatokkal az ország legtávolabbi pontjai is néhány óra alatt elérhetőek, 
ezáltal csökken az utazással töltött idő. 

A fővonalak dieselesítése, villamosítása és átépítése hézagnélkűli fel· 
építményre lehetővé teszi az utazási sebesség növelését. Ezek a pályák al. 
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kaltnasak 100-120 km/ó sebességgel való közlekedésre, nagy tengelynyo
mású kocsik továbbítá8ára, nagy terhelésű vonatok közlekedtetésére. Nö
vekszik a vasútvonalak kapacitása, nő a manőverező képesség, a vonóerő 
kiszolgálása kevesebb ideig tart, eLkeriilhető a katonavonatok nagy állo
másokon való megállapítása azáltal, ha biztosítjuk, hogy a katonavonatok 
egymást 5-10 km-nél jobban ne közelítsék meg. 

A régi típusú vasúti gördülőanyagot figyelembe véve pl. 600 t anyag 
továbbításához 40-50 db vasúti kocsi volt szükséges, és kedvezőtlen ter
helési szakaszú (nagy emelkedésű) pályán 2 clb mozdony. Új típusú jár
művekből ezen árumennyiség továbbításához 20-25 db vasúti kocsi és 1 
db diesel mozdony szükséges. Tehát a jelenlegi és beszerzésre kerülő kor
szerű kocsiparkkal korszerűsített vonalon 50°/o-kal kevesebb vasúti kocsi 
és vontató jármű szükséges azonos mennyiségű áru továbbításához. Amíg 
a beszerzésre kerülő korszerű tehervonati diesel mozdonyok képesek ked
vező terhelési szakaszú pályán pl. 50 km/ó alapsebesség mellett is 2400 t 
súlyú vonat továbbítására a régi típusú gőzmozdony (411 sor.) ezzel a se
bességgel csak 1100 t továbbítására alkalmas. 

A nagy tengelynyomású vonala.ikon lehetővé válik csapatszállítmá
nyok megosztottságának elkerülése. Pl. megoldható lesz 1 vonatban 1 ne
héz technikával (technikájával és személyi állományával) rendelkező al
egység továbbítása. Ezáltal a csapatok harci feladataikat ütőképesebben, 
szervezettebben képesek végrehajtani, könnyebb a csapatok vezetése, bár
mely helyzetben képesek lesznek harcfeladat önálló végrehajtására. 

Katonái anyag és csapatszállltások tervezésénél és végrehajtásánál fi
gyelemmel kell kísérni a MAV vonóerő és kocsiparkját, ezért az áru ter
mészetének legjobban megfelelő kocsikat kell igényelni. A helyes gördülő
anyag kiválasztás jelentős költség megtakarítást eredrrrenyez, emellett 
csökken az áru sérülés veszélye is. 

A nagyforgalmú csomópontok megkerülésének biztosítása különösen 
háborúban igen nagy jelentőségű, mert a csomópontok rombolása esetén 
nem szakad meg a szállítások folyamatossága és különösen a háború kez
deti időszakában csökken a torlódási veszély is. A villamos vontatás szé
lesítése és a teljes dieselesítés a már említett gyors és korszerű közlekedés 
alapja. 

A mellékvonalak korszerűsítése a katonai anyag és csapat szállítások 
végrehajtását kedvezően befolyásolja. 

A vasút korszerű biztosító berendezéssel való felszerelése fokozza a 
vonatforgalom biztonságát, mely katonai szállítások végrehajtásánál nagy 
jelentőségű, mivel 1-1 vonat ig,,n nagy értékű és általában veszélyes 
anyagot továbbit. 

Egyes kisforgalmú és gazdaságtalanul üzemelő vasútvonalak forgal
rilának közútra terelése a fegyveres erők s7állitásait kedvezően érinti, mi
vel az érintett alakulatok és intézetek kiszolgálása a vasúti forgalom be
szüntetése után javulni fog. Jelenleg ezeken a vonalakon 1~2 tehervonat
pá~ és néhány személyvonat közlélredik naponta, az uta2ás igen kényel
nretlen és lassú, az áruszállítás a vonal rossz állapota miatt gazdaságtalan, 
mert a vasúti kocsikat nem lehet teljesen ki.t:használni. 

Az üzemben maradó vasútvonalak kisforgahnú állomásal.nak árufor
galma beszüntebésre kerül. El!en. állom.árok helyett korszerűen kiépített, 
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gépesített ralrndá,atechnológiával dolgozó kör,r,cti áUowások fognak bekap
csolódni a forgalomba (pl. Kaposvár). A katonai anyagszállítások be- és 
kirakása gyorsabban végrehajtható ezeken az állomásokon, ha az áru ter
mészete lehetövoé teszi a gépesített rakodást. 

Az iparvágánnyal rendelkezö alakulatok, intézetek kiszolgálása is kor
szerűsítésre kerül. Ez elősegíti az áruforgalom végrehajtásánál a gazdasá
gosság fokozását. Emellett törekedni kell arra, hogy minél több társ (kö
zös) használót szerezzünk iparvágányainkra, ha lehetséges, mert ez jelentős 
költség meg,takaritást jelent. 

Az említett tényezök kedvezően hatnaik a Jratonai szállításokra, de a 
koncepció néhány lényeges tényezö figyelembe vételét, megvalósítását 
nem határozta meg. Természetesen az ország gazdasági helyzete nem teszi 
.i elenleg ezeket lehetövé. 

Országunk vasúthálómta túlzottan centralizált, a várható s21állításokat 
figyelembe véve a vasutak vonalvezetése keQvezőtlen, külP,nösep Buda
pest megkerülési lehe~e nincs biztosítva. 

A szállítás folyawatosságát a Duna, illetve Tisza hidak rowi>olás,1 
kedvezőtlenül befolyásolhatja: Különooen há,trányosan hallba\ ez a háború 
váratlan kimbbanál!a esetén. A kőzlekedési koncepció nem határozta meg 
a föváros megkerülésére al!<almas vasútvonal építé<ét, a hida<k dublírozá
sát. Az átkelőhelyek közelében megfelelö, a vasúti kocsik átszállítására al
kalmas kompok beszerzésére lenrie szükség, csatlakozó vasútvonalakkal. 
Miután a hidak zöme közhasználatű (vasút-közút), a háború kezdeti 
időszakában torlódások keletkezhetnek éppen ezért, mert a frontális va
sútvonalakkal közös hidaikon bonyolódik le a közúti forgalom. 

Az áruforgalom beszüntetése kis állomásokon a ka tanai szállítások 
szempontjából több esetben hátrányos. !gy pl. békében, főleg a lánctalpas 
járművek mozgása sok problémát okoz. A körzeti állomások általában 
portalanított utakról közelíthetők meg. Emken az utakon a lánctalpas 
jármüvek mozgásuklkal jelentős kár~kat oko:ohatna:k. A szállítások rej
tése, a titoktartás beta~tása is nehezebb ezeken az állomásokon a nagy for
galom miatt. Háborúban ezek az állomások az ellenséges csapások cél
pontjai lehetnek, a szállítmányok be és kirakása a csapásveszélyt fokozza. 
A kis- és középállomások rakodó vágányait és ,rakodóberendezéseit a ka
tonai szállítások zavartalan biztosítása érdekében feltétlenül meg kell tar
tani. Különösen nagy jelentőségű az IAK-hoz tartozó be- és kirakó állo
mások megtartása és bővítése. 

Nagy terhelésű vonatok közlekedése esetén a szállítások őrzésére és 
védelmére nagyobb gondot keli fordítani, mert nagy mennyiségű anyag, 
technika sérülhet meg egyetlen ellenséges csapástól. A techn;kai biztosí
tás megszervezése nagyobb kö-vetelményt támaszt a vasúttal szemben, 
mivel kűlönleges anyagok, berendezések, gépi eszközök tárolása válik 
szükségessé. Rombolás esetén a helyreállítás hosszabb időt vesz igény,be, 
mert hagyományos módszerrel csak 10-20°C sínhőmérsé!klet esetén vé
gezhető a helyreállítás. Villamooított vonalakon megfelelő számú gőz 
vagy diesel mozdonyt kell tartalékolni. 
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Közúti közlekedési ág fejlesztésének célkitűzései 

A kis- és közepes távolságú, valamint a helyi utas és áruszállítási igé
nyek kielégítése, a vasúti közlekedéssel nem rendelkező települések for
galmának lebonyolítása, különleges belföldi és nemzetiközi szállítások 
végzése. 

- Személyszállítás területén: további településeik bekapcsolása az 
autóbuszhálózatba, a megszűnő vasútvonalak forgalmának átvétele. A vá
rosok és nagyobb települések között, valamint a megyei és regionális köz
pontok környék.én az autóbusz forgalom javítása. A zsúfoltság csökken
tése, utazási választék és kényelem növelése, valamint különleges utazási 
igények kielégítése. 

- Áruszállítás területén: a szállítókapacitások kihasználásának javí
tása, a kor-szerű fuvarozástechnikai módszerek kiterjesztésével és a fel
adótól a címaettig terjedő egységes fuvarlánc kialakításával, a rakodásgé
pesítés továbbfejlesztése. A fel- és elfuvarozás, ,a gyűjtő-elosztó jellegű és 
átrakásnélküli fuvarozási tevékenység minőségének javítása, a gyors 
nagytávolságú és különleges fuvarozások szükségszerű fejlesztése. Darab
áru fuvarozás kiterjesZitése, rendszerességének és gazdaságosságának javí
tása. 

A közúti közlekedés várható fejlődése szükségessé teszi a közútháló
zat, a járműállomány és a kiszolgáló létesítmények összehangolt fejlesz
tését. 

- A közúthálózat fejlesztésének célkitűzései: az országos úthálózat 
folyamatos fejlesztése során gyorsforgalmú utak létesítése, figyelemmel 
az európai és ·tranzit utakra való nemzetközi ajánlásokra, a bekötőutak 
építési programjának befejezése, az utaknak a vasúti forgalom racionali
zálásával kapcsolatos kiépítése. Az országos úthálózat további korszerű
sítése, ennek során az útpályák szélességének és teherbírásának. növelése, 
tekintettel a nehéz járművek forgalmának növekedésére, hidak és műtár
gyak korszerűsítésére. Bevezető és átkelési szakaszokon az úttest szélesí
tése, az átmenő és helyi forgalom lehető sz~tválasztása. Nagy forgalmú 
út-vasút keresztezések helyett közúti alul- vagy felüljárók létesítése, az 
útépítési és karbantartási technológiák korszerűsítése. 

A közúti közlekedés korszerűsítése a fegyveres erők szállításait igen 
előnyösen befolyásolja. 

Az autóbusz hálózat szélesítése a távoli helyőrségekben levő csapa
tok és intézetek gyorsabb, kényelmesebb megközelítését teszi lehetővé. 
Városokban szintén várható e területen fejlődés. 

A rövid távú áruszállítás közúton gazdaságosabb. A kisforgalmú va
sútvonalak forgalmának beszüntetése után a közúti szállításra nagy fel
adatok hárulnak. Nagy jelentőségű a háztól-házig való fuvarozás, főleg 

darabárunál. Az alakulatok és intézetek - e szolgáltatás tökéletesítése 
után - igen előnyösen hajthatják végre darabárú szállításaikat. 

A közúti szállítás korszerűsítése csak akkor valósítható meg, ha a 
járműparkkal együtt az úthálózat és kiszolgáló létesítmények is fejlesz
tésre kerülnek. Ennek érdekében a koncepció meghatározta az úthálózat 
korszerüsítés rendjét. 
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Az építésre és felújításra kerülő főközlekedési utak megfelelnek a fő 
katonai gépkocsiutaimkal szemben támasztott követelményeknek. Teher
bíró képességük lehetővé teszi a nagysúlyú járművek közlekedését, eze
ken az ut«kon megteremtik a gyors és biztonságos közlekedés feltételeit. 
A fő útvonalak átkelési szakaszainak s21élesítése csökkenti az utak. zsúfolt
ságát, de keveredik a városi forgalom az átmenő forgalommal, ami a köz
lekedést lassítja. 

A korszerű úthálózat jelentősége katonai szempontból különösen a 
háború kezdetén nagy, mert tömeges szállítások kerülnek végrehajtásra 
és a csapatok menetet hajtanak végre. A több nyomsávos utakon növel
hető a menetsebesség, nagyobb a manőverező képesség és Óiztosítva van 
a csomópontok kikerülése, mivel ezek az utak településeket nem érintenek 
(autópálya, autóút). Az utak korszerűsítésével egyidőben a műtárgyak is 
átépítésre kerülnek, így a főútvonalakon megszűnnek a korlátozások. 

A korszerűsítés folyamán célszerű lenne a hidakon a közös használat 
megszüntetése, mert a közút, illetve a vasút zavarja egymás forgalmát, 
ezért több közúti híd megépítésére lenne szükség. Bizonyos s:zempontokból 
kedvezőtlen a szintbeni keresztezések megszüntetése. A műtárgyak rom
bolása esetén az utak forgalma hosszabb időre megbénítható. A nagyobb 
műtárgyaknál azok megkerülésére alkalmas utak építésére lenne szük
ség. Nincs megoldva a vasúti járművek átmenetileg k:öWton való továbbí
tása, ezért megfelelő számú vagonkuli beszerzése szükséges. 

Következtetésként megállapítható: a közlekedéssel szemben támasz
tott gazdasági, társadalmi követelmények kielégítését hivatott végrehaj
tani a közlekedéspolitikai koncepció. Ezen feladatok megoldása a népgaz
daságra igen nagy terheket ró, de a konoepció megvalósítása után a Ma
gyar Népköztársaság korszerű közlekedéssel fog rendelkezni. A katonai 
igények teljes kielégítését - éppen az ország gazdasági adottságai miatt 
- a koncepció nem biztosítja teljesen. 

A vasúti és közúti közlekedés szerveitől a hadiforgalomra való átállás 
és annak zöklkenőmentes végrehajtása komoly erőfeszítéseket igényel. He
lyes, határozott ,és gyors szervezési inté~kedések bevezetése azonban biz
tosítja a forgalom zavartalan lebonyolítását. 

Egyes vonalakon, vonalszakaszokon torlódások keletkezhetnek. Eze
ken a ·vasútvonalakon és közutakon egyirányú forgalom és más szervezési 
intézkedések bevezetése válik szükségessé, ami a kapacitás jelentős növe
lését eredményezi. A forgalom zavartalan lebonyolítása a közlekedési és 
katonai közlekedési szervektől nagy erőfeszítéseket és óramű pontosságú 
együttműködést követel. 

A Magyar Közlekedéspolitikai Konoepció tanulmányozása után meg
állapíthatjuk, hogy az, az ország gazdasági, társadalmi igényeinek kielé
gítése mellett nagy jelentőségű a fegyveres erők szállítási feladatainak 
eredményes végrehajtása szempontjából és honvédelmünk erősítését szol
gálja. 
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