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A közúti biztosítás néhány kérdése az első támadó 
hadművelet időszakában 

G a v a l l é r M i h á ly alezredes 

A korszerű háború közismert jellege, lefolyásának várható periódusai 
és a fegyveres küzdelem formái alapján a közlekedési ágazatok helye és 
szerepe - a korábbiakhoz viszonyítva - változik. A vasút sebezhetősége· 
ellenére is nálunk - az anyagi eszközök tömeges szállítása és a nagy 
távolsági hadműveleti szállítások, különösen a nehéz harcitechnika vo
natkozásában - még hosszabb ideig a katonai közlekedésnek fő ágazata 
marad, annak ellenére hogy a közúti közlekedés a katonai szállításokban 
egyre nagyobb szerepet foglal el és állandóan növeli részarányát. 

A közúti közlekedés szerepét növeli az a sajátosság, hogy a katonai 
gyakorlatban manőverképes, rugalmas és viszonylag nagy sebességgel 
rendelkezik, E sajátosságánál fogva anélkül, hogy a vasúti közlekedés 
alapvető jelentőségét csökkentenénk, döntő szereppel bír a magyar köz
lekedésben, 

A lefolytatott különböző vezetési és rendszergyakorlatok tapasztala
tai arra utalnak, hogy az első hadművelet közúti biztosításával külön is 
foglalkoznunk kell, mivel egy sor sajátos kérdést vetnek feL 

A közl./21. ,,Utasítás a közúti csapatok részére" e. szabályzat a köz-
úti biztosítás alapvető feladatait az alábbiakban határozza meg: 

a) A gépkocsiutak előkészítése, Ez magában foglalja: 
- a gépkocsiutak és hidak felderítését, 
- a gépkocsiutak és hidak helyreállítását, építését és javítását, 
- a gépkocsiutak forgalomra való berendezését. 

b) A közúti komendánsszolgálat megszervezése és ellátása. A közúti 
lfomendánsszolgálatot a gépkocsiutakon abból a célból szervezzük meg,. 
hogy biztosítsuk az időben történő, szervezett és rejtett közlekedést, az 
előírt forgalmi rendet, valamint betartassuk az álcázási rendszabályokat, 
A közúti komendánsszolgálat ellátja a forgalomszabályozással, a folyama
tos vegyi-sugárfelderítéssel, továbbá a szennyezett útszakaszokon átha
ladó csapatok értesítésével kapcsolatos feladatokat, A közúti komendáns
alegységek végzik továbbá a forgalom diszpécser irányítását, figyelemmer 
kísérik a forgalmat, az utak állapotát és tájékoztatják ezekről a csapa-
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tokat, továbbítják a gépkocsioszlop parancsnokok részére az intézkedé
seket. 

e) A gépkocsiutakon !evő létesítmények műszaki biztosítása. Erre a 
célra idejében kell erőket és eszközöket kijelölni, út-, hídelemkészleteket 
és útépítő anyagkészleteket létrehozni. 

Első hadműveletek közúti biztosítását illetően a fenti alapvető 
közúti biztositási feladatok az alábbi sajátos feladatokkal bővülnek ki: 

- a központi, a tábori hadtáp és a hadsereg közúti egységek moz
gósításának vezetése, ellenőrzése és azok hadműveleti, valamint szak
feladatainak időben történő megszabása; 

- a polgári, illetve a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium közúti 
szerveivel, alakulataival az együttműködés; 

- az átcsoportosítást végrehajtó csapatok, a belügyminisztériumi 
közlekedésrendészeti erők, továbbá az állami és társadalmi szervek tevé
kenységének koordinálása abból a célból, hogy biztosítsuk időben a szer
vezett és rejtett közúti közlekedést, az előírt forgalmi rendet a mozgósí
tási, az átcsoportosítási és a polgári védelmi közúti forgalom érdekében; 

- a 5aját és a szövetséges csapatok, közúti közlekedési szervek és 
erők tevékenységének összehangolása a saját és a szövetséges erők fel
vagy átvonulási közúti forgalmának biztosítása érdekében; 

- az utak és hidak helyreállítására a katonai és a közlekedési- és 
postaügyi minisztériumi erőkön és eszközökön kívül kiegészítő helyi erők, 
eszközök és anyagok felderítése, valamint felhasználásuk megszervezése. 

A közúti biztosítással kapcsolatos intézkedések végrehajtására jelen
tős kihatással lesz az a helyzet, melynek viszonyai között a háború kez
deti időszakának hadművelete megvívásra kerül. A közúti ,biztosítás meg
i':izervezésénél figyelembe kell venni. hogy közúti_ egységeink, a seregtest 
önálló közúti komendáns zászlóaljak, a tábori közúti dandár és a központi 
önálló forgalomszabályozó zászlóaljak mozgósítás útján kerülnek megala
kításra. tehát nem rendelkeznek béke állománnyal. A közúti egységek 
mozgósításukat 1-3 nap alatt fejezik be és ehhez az időhöz hozzá kell 
még számítani a közúti egységek felvonultatásához, a közúti komendáns 
sávok és övezet berendezéséhez szükséges időt, mely további 1-2 napot 
vesz igénybe. 

Ha az „M" idővel egybeesik, vagy közel azonos a harctevékenységek 
kezdete a közúti biztosítás - alacsony üteme miatt - jelentős lemara
dást mutat. Abban az esetben ha az „M" befejezésével. vagy azt köve
tően kezdődnek a harctevékenységek a gyakorlati tapasztalatok azt mu
tatják, hogy a közúti biztosítás üteme a közúti komendánsszolgálat kifej
lesztése vonatkozásában megfelel a csapatok támadási ütemének, de a 

.. 

gépkocsiutak és hidak helyreállítása, építése vonatkozásában jelentős • 
lemaradás van. 

Következésképpen a közúti biztosítás megszervezésének sajátos vol
tát az első hadműveletek időszakában a mi vonatkozásunkban az képezi, 
hogy a közúti egységek „M" ideje1 illetve készenléte lényegileg azonos 
azon csapatokéval és hadtáp srervekével, intézetekével, melyek <'Tdekében 
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a közúti biztosítást végezni kel!. E tényező következtében a közúti csapa
tok a „felvonulás" közúti biztosí.tását csak abban az esetben tudják ellátni, 
ha a csapatok és hadtáp intézetek a felvonulásukat a kö7JÚti erők műkö
dési készenléte után kezdik. Ezen tényező, hogy a közúti egységek „M" 
ideje közel azonos a közútilag biztosítandó csapatok és hadtáp intézetek 
„M'" idejével olyan sajátooságot eredményez, hogy a csapatok és hadtáp 
intézetek a háború kezdeti időszaka első napjaiban fel kell, hogy készülve 
legyenek a saját közúti mozgásaik forgalomszabályozására. 

A mozgósítás időszakában a polgári közúti szervek alapvető válto
záson mennek keresztül, mivel azoktól a technika jelentős része a katonai 
alakulatok feltöltése, kiegészítése céljából elvonásra kerül. A polgári 
közúti alakulatok csak a visszamaradó gépjármű, valamint munkagép 
állomány átc:;oportosítása és újraelosztása révén jutnak technikához. 
Külön sajátosság, hogy a polgári közúti szervek és alakulatok nincsenek 
alkalmassá téve szennyezett útszakaszokon munkavégzésre, út- és híd
építésre, helyreállításra. 

Első hadművelet közúti biztosításának sajátos vonása az a tényező is, 
hogy a közúti biztosításhoz nem kellően összekovácsolt, lényegileg meg
felelő tapasztalattal nem reruieJ.kező köruti egységekkel kell a közúti 
biztosítást végrehajtani. A lefolytatott gyakorlatok alatt a törzsek meg
szerezték a legszükségesebb tervező-szervező gyakorlatot, azonban a csa
patok vezetésében kellő gyakorlati jártassággal a háború kezdetén még 
nem számolhatunk. 

A felvetett sajátosságokat figyelembe kell venni az első hadművele
tek közúti biztosításának megszervezésekor. A sajátosságok nem statiku
sak, hanem állandó mozgásban, változásban vannak, ezért a mindenkori 
helyzet értékelendő, mielőtt megkezdenénk a közúti biztosítás végrehaj
tását. 

A gépkocsi úthálózat felépítése az első hadműveletek időszakában 

Az első hadműveletek közúti biztosításával kapcsolatos legfontosabb 
intézkedések egyikét a gépkocsi-úthálózat időben történő megszerve
zése képezi. 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszakának tapasztalatai azt bizo
nyítják, hogy el.Te a fontos kérdésre nagyon gyakran nem fordítottak 
kellő figyelmet. A harctevékenységek kezdetével a gépkocsiutak meny
nyiségét egyes esetekben minden megalapozottság nélkül jelölték ki. 
A közúti egységek nem kellő mennyisége következtében a háború első 
napjaiban a· gépkocsiutakon a forgalom szervezetlen volt és az oszlopok 
áthaladása nem a megíelelő időben történt. 

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy még békében meg kell ter
vezni a gépkocsi-úthálózatot és azok forgalmát időben meg kell szer
vezni. 

Az alábbiakban vizsgáljuk meg egy támadó hadművelet gépkocsiút 
szükségletét. Ezt a szükségletet a hadművelet elgondolása, a csapatok 
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létszáma, a hadtáp felépítése, a forgalom várható intenzitása és a hely-
zet azon sajátosságai határozzák meg, melyek viszonyai között azt meg 
kell szervezni és végre kell hajtani. 

A különböző szállítóeszköz fajták komplex felhasználására alkalmas 
gépkocsiút-hálózat meg kell, hogy feleljen a hadtáp felépítésének és azt 
úgy kell előkészíteni, hogy kösse össze egymás.sal a mögöttes, az előretolt 
és a mozgó anyagi alapokat, a kórházalapokat, a hadsereg és magasabb
egység egészségügyi egységeket, elosztó állomásokat, kirakó állomásokat, 
átrakó állomásokat, anyagi bíztosítási repülőtereket, továbbá össze kell, 
hogy kösse a hadműveleti-hadtápban elhelyezett rakétaegységek techni
kai állásainak körleteit, a mozgó-rakétatechnikai bázisok, a légvédelmi 
rakétabázísok, a gépkocsizó-lövész- és harckocsihadosztályok rakétaosztá
lyai technikai ütegeinek körletét és a kirakó kikötőket. 

A csapatok előrevonása általában lépcsőzve történik: az első lépcső
ben áttelepül a csapatok háromnegyede, a második lépcsőben pedig a 
csapatok egynegyede és a hadtáp. 

A csapatok előrevonásának biztosításával egyidőben biztosítani kell 
az anyagi-technikai eszközök, köztük a rakéták és speciális hajtóanyagok 
utánszállítását. Ebből a célból legalább 1-2 utat kell előkészíteni. 

Az anyagi eszközökkel történő manőverezés biztosítására az előre
tolt anyagi bázis és a mögöttes anyagi bázis vonalában harántutakat kell 
berendezni. 

A honi légvédelmi és hátországi csapatok anyagi eszköz után- és 
hátraszállitásának biztosítására is utakra van szükség. Ezenkívül utakra 
van szükség a harctevékenységek körleteiből, a nagyobb városokból és 
lakott területekből, esetleg kiürítésre kerülő lakosság hátraszállítására is .. 
A Nagy Honvédő Háború idején több helyen annak következtében, hogy 
az evakuálásra kerülő lakosság elfoglalta a főutakat és ezzel akadályozta 
a csapatok előrevonását, továbbá az anyagi és technikai eszközök után
szállítását, külön menetvonalakat kellett berendezni. Különösen fontos. 
a polgári védelem útszükségletét megtervezni. 

Számolni kell azzal, hogy a tömegpusztító eszközök alkalmazásának 
viszonyai között az evakuálásra kerülő lakosság áradata jelentős mére
teket fog ölteni. Amennyiben ezek mozgása nem lesz megszervezve, úgy 
azok lassíthatják, több esetben pedig egy bizonyos időre le is állíthatják 
a csapatok előrevonását, továbbá az anyagi és technikai eszközök után
szállítását. 

A lakosság evakuálására szolgáló menetvonalakat főképpen alsóbb
rendű utakon kell előkészíteni. Egyes esetekben a nagyobb városok eva
kuálására kiegészítő menetvonalakat kell kijelölni. A gépkocsi-úthálózat
nak a lakosság evakuálására történő felhasználását a polgári védelem 
szerveivel együttesen előre meg kell tervezni. 

Abból a célból, hogy illusztrálhassuk a háború kezdetének gépkocsiút 
forgalmát, az l. táblázatban hozzávetőleges adatokat közlünk a forgalom. 
intenzitását illetően. 
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Csapatok előrevonása 
Hadtápegységek áttelepítése 
Anyagi és technikai eszközök után

szállítása 
Egészségügyi hátraszállítás 
Parancsnokságok, híradó és építő 

egységek gépkocsijai 
A helyi lakosság evakuálása és nép

gazdasági szállítások 

Összesen: 

A gépkocsik 
24 óra 

fro'1t sávban 

18000-36000 
600-1500 

3400-9500 
1000-1500 

1000-1500 

8000-9000 

32000-59000 

1. táblázat 

mennyisége 
alatt 

összfegyvernemi 
hadsereg sávban 

6000-9000 
300-800 

1700-2400 
500-800 

500-1000 

2000-3000 

11000-17000 

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy az első hadműveletben a forgalom 
~ intenzitása nagyobb lehet, mint a további hadműveletekben. 

A tömeges katonai forgalom közúti biztosítására fejlett gépkocsiút
hálózattal kell rendelkezni. Az utóbbiak mennyisége és kiterjedése függ 
a csapatok csoportosításától, a hadtáp szervezésétől, a csapatok béke el-

,:; helyezésétől, az anyagi bázisok elhelyezésétől és egyéb más körülménytől. 

• ; 

A gépkocsiutak hozzávetőleges mennyiségét és kiterjedését az első 
hadművelet előkészítésekor a 2. táblázat szemlélteti. 

2. táblázat 

Frontnál Hadseregnél 
Az utak megnevezése meny-1 kiterjedés meny-1 kiterjedés 

nyiség km-ben nyiség km-ben 

Csapatok előrevonási útjai 18-36 1800-4000 6-8 300-400 
Fő gépkocsiút 2-4 800-1400 2-4 150-300 
Kisegítő gépkocsiút 4-5 1200-2000 2-3 150-200 
Harántút 4-6 1000-1500 2-3 120-150 
'l'erelőút 13-5 .1000-2000 1-2 60-90 
Bekötőút 140-60 300-400 8-12 80-120 
A lakosság evakuálására szolgáló 

utak 2000-3000 100-200 

A táblázatban felsorolt utak közül egyesek egybeeshetnek. Ilyen 
utak lehetnek például a csapatok előrevonási útvonalai és a kisegítő utak. 
Annak biztosítása érdekében azonban, hogy zavarmentesen biztosíthas
suk a csapatok előrevonását, a rakéták és egyéb anyagi eszközök után
szállítását és a lakosság evakuálását, a frontnál összesen 8000-14 OOO, a 
hadseregnél előkészítendő utak összkiterjedése 900-1500 km-t tehet ki. 

Az első hadművelet gépkocsi-úthálózatának -tervezése még békében 
megkezdődik. A harctevékenységek kezdetével az úthálózatot a kiala
kult hadműveleti - és hadtáphelyzetnek megfelelően korrigálni kell. 
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A közúti csapatok felhasználása 

A közúti egységek és magasabbegységek felhasználása függ a harc
tevékenység kezdetével kialakult helyzettől, továbbá a közúti csapatok 
állományától. 

Rendszerint a rendelkezésre álló korlátozott számú erőket az első 
hadműveletben nem célszerű megosztani, illetve elaprózni. A közúti erő
ket célszerű centralizálni a fő gépkocsiútra és a legfontosabb objektu
mok, valamint útszakaszok körzetébe. 

Az összpontosítási körletben való tartózkodásakor meg kell szervezni 
a gépkocsiutakat, s azokon a közúti-komendáns szolgálatot. 

Amennyiben az összfegyvernemi hadsereg kettő-három önálló közúti
komendáns zászlóaljjal rendelkezik, úgy 1-2 századot fel lehet használni 
a hadsereg összpontosítási körletben közúti komendáns feladatok ellátá
sára, azonban a közúti komendáns erők zömét az utánszállítási útvonalak 
biztosítására kell fordítani a hadsereg mozgó anyagi bázistól a csapatokig. 

A hadsereg magasabbegységeinek a szétbontakozási terepszakaszra, 
a hadtápegységeknek pedig a megindulási körletbe történő előrevonása
kor az önálló közúti-komendáns zászlóalj kaphat olyan feladatot, hogy 
rendezzen be és tartson karban 2-3 menetvonalat, vagy kísérje a hadtáp
egységek oszlopait. Ebben az időpontban nagyon fontGs, hogy ne feled
kezzünk meg a hadosztályok támadásba való átmenetének pillanatáról 
és ne késsünk az utak továbbfejleszt€<lével azok nyomában. Ezért még 
abban az esetben is, ha a hadsereg csak kettő önálló· közúti-komendáns 
zászlóaljjal rendelkezik, legalább egy-két századot ki kell jelölni arra, 
hogy elől a főcsapás irányában a hadosztályok érdekében fejlessze tovább 
a gépkocsiutakat. A többi közúti komendáns századok a hadsereg MAA, 
az MRTB és kórházalapok érdekében fejlesztik a gépkocsi utakat. 

A tábori hadtáp közúti-komendáns dandárt általában az EAA és a 
hadsereg MAA közötti terepszakaszon kell utak szervezésére felhasz
nálni. Nincs kizárva azonban annak lehetősége sem, hogy a dandár két
három közúti komendáns százada az EAA és a központi raktárak közötti 
szakaszon kerül felhasználásra. 

A hadműveletek kezdetén a dandár részére adhatunk egy-két irányt, 
vagy egy övezetet Jelölünk ki. 

Mindkét változat esetében annak következtében, hogy a dandár 
csak korlátozott eszközökkel rendelkezik, a közúti-komendáns szolgálatot 
csak terepszakaszonként (átrakókörletek, országhatár, nagyobb vízi aka
dályok, hegyi hágók) kell telepíteni. Ezért előfordulhatnak olyan esetek 
is, hogy közúti-komendáns sávokat csak ezen terepszakaszok mentén 
szervezünk. 

A műszaki és közúti csapatok erőkifejtését főleg a nagyobb vízi 
akadályokon keresztül vezető hidakra kell összpontosítani. Az oltalmazást 
úgy kell megszervezni, hogy az egyes objektumok megsemmisítése, vagy 
szennyezése esetén, az ellenség támadása következményeinek felszámolá
sát az utak sugár- és vegyimentesítésével, átjárók létesítésével, és a 
szennyezett szakaszok megkerülésére szolgáló terelőutak építésével, a hi
dak és átkelőhelyek helyreállításával vagy verésével kapcsolatos munkák 
elvégzését a támadási ütemnek megfelelően el tudjuk végezni. 
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A dandár útépítő zászlóalját az utak és kisebb hidak javítására, va
lamint az ellenség első tömeges csapása következményeinek felszámolá
sára kell felhasználni a legfontosabb utakon. 

Az önálló különleges hídépítő zászlóaljat általában a közepes vízi
akadályokon keresztül vezető hidak technikai oltalmazására kell felhasz
nálni. A meglevő állandó hidak megsemmisítése esetén a zászlóalj hala
déktalanul megszervezi a rendszeresített és a helyszínen fellelhető úszó
eszközök felhasználásával az átkelés biztosítását. E feladat végrehajtásá
hoz a hídépítő zászlóalj jelenleg rendszeresített ponton hídanyaggal nem 
rendelkezik. 

A dandár önálló hídépítő zászlóalját az állóaljazatú hidak javítására, 
hídszerkezetek készítésére, az ellenség első tömeges csapása következté
ben szétrombolt közepes hidak helyreállítására, építésére kell felhasználni. 

A gyakorlatok során a közúti erők felhasználását illetően több eset
ben felmerült a szükséges erők és eszközök meghatározása. 

Az utak előkészítéséhez szükséges erők és eszközök meghatározásához 
elégséges, ha a munkálatok napi volumenét elosztjuk a számvetési egy
ségnek (raj. szakasz, század, zászlóalj) kiválasztott egységek és alegysé
gek termelési lehetőségeivel. 

Egy ilyen számvetési egység termelési lehetőségeinek megállapítása 
a szervezés, valamint az alegység, vagy egység részére biztosított gépi 
eszközök számbavételével történik, figyelemmel arra, hogy az adott egy
séget milyen más gépekkel lehet megerősíteni. 

A termelési lehetőségek megállapításakor elsősorban azt kell figye
lembe venni, hogy a földet és az építő anyagokat milyen távolságra kell 
szállítani. figyelembe kell venni továbbá a járművek menet- és munka
sebességét, az időjárást és 3. napszakot, a talaj megmunkálás szerinti 
csoportosítását, a kiegészítő munkák terjedelmét és fajtáját, az alegysé
gek áttelepítésére szükséges időt, stb. 

A számvetéseket el kell készíteni olyan esetre, amikor valamennyi 
közúti munka elvégzése párhuzamosan folyik és olyan esetre is, amikor 
az egyes munkafajták elvégzése egymás után lépcsőzve történik. 

Az erő- és eszközszükséglet megállapítása általában azon munkafa,ita 
alapján történik, melyet az út előkészítésének adott szakaszán határidőre 
el kell készíteni. Korszerű viszonyok között ehhez a munkafajtához álta
lában az utak építésével és helyreállításával. az utak akadálymentesíté
sével, valamint az útburkolatok építésével és helyreállításával kapcsolatos 
munkák tartoznak. 

Az út- és hídépítő alegységek, teljesítményeinek megállapítása an
nak figyelembevételével történik, hogy az utak és hidak helyreállítására 
széles körben felhasználásra kerülnek az előkészítő időszakban beszerzett 
szerkezetek és félkészáruk, azzal, hogy a támadás ütemének megfelelően 
biztosítani tudjuk a közutak kifejlesztését. Az előre beszerzett út- és híd
~zerkezetek mennyisége függ a szállításukra rendelkezésre álló gépkocsik 
számától, a helyi útépítő anyagok meglététől és a szállítási távolságtól. 

Az utak előkészítésére szükséges erők és eszközök megállapításakc,r 
figyelembe kell venni minden kiegészítő termelési erőforrást és azokat fel 
is kell venni a hadművelet közúti-biztosítási tervbe. Ilyenek lehetnek 
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például: a helyi lakosság igénybevétele, a műszaki, vegyivédelmi, stb. al
egységek részvétele a különböző munkálatokban. 

A hadművelet közúti biztosításának megtervezésekor az erő- és esz
közszükséglet meghatározására fel lehet használni a közúti egységek és 
alegységek által az utak előkészítése során elért eredmények hadműve
leti normáit. Egy ilyen hadműveleti norma alatt azt az útszakaszt kell 
érteni km-ben, amit az alegység (egység) a megadott előkészítési for
mának megfelelően, 24 óra alatt helyre tud állítani. A hadműveleti nor
ma tehát nem más, mint az alegységnek (egységnek) a határidős mun
kákkal kapcsolatos lehetősége 24 óra alatt, osztva ezen munka egy útki
lométerre vonatkoztatott terjedelmével. 

!gy példáui ha a hadművelet közúti biztosításának konkrét viszo
nyai között az önálló útépítő zászlóalj részére a határidős munkát a bur
kolat helyreállítás fogja képezni, amiből a zászlóalj termelési lehetősége 
4000 m2/24 óra (figyelembe véve a zászlóaljnak a támadás alatt a munka
szakaszok közötti áttelepítésére szükséges időt), akkor a 3. táblázatban 
felsorolt munka-volument illetően a zászlóalj hadműveleti normája az 
alábbiak szerint fog alakulni: 

áthaladás biztosításakor: 
4000 41,6 km 

- az ---~ 
96 24óra 

előkészítéskor: 
4000 35km 

- gyorsított ---= 
114 24 óra 

- rövid tartamú előkészítéskor: 
4000 11,3km 
---= 

354 24óra 

- ideiglenes előkészítéskor: 
4000 9km 
---= 

444 24 óra 

3. táblázal 

1 km útra eső közúti munkálatok volumenének 
átlag mutatói nyári viszonyok között 

s Az út előkészítés módja 

'" " 
1 

~ N 00 00 ~ 
00 '""" ~ -~ Munkálatok megnevezése :Bro- "C -~ ,g 

'C ~ ! .5 -ái ~~ 00 
~ 

1 
~6 "'" 0 ·s: 1:: -~ 

~:a "' :e .s '.:l ~- " 
A harckocsi- és gyalogság elleni ak.-

nákkal aláaknázott útszakaszok 
aknamentesítése fm 31 19 20 54 

időzített és vegyiaknák. db 0,02 0,0125 0,012á 0,025 
Az utak megtisztítása az utcai tor-

laszoktól m' 3,1 7,3 8,9 16,3 
Az utak megtisztítása az erdei tor-

laszoktól m' 1,8 4,3 6,6 10,9 
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Munkálatok megnevezése 

'Szennyezett útszakaszok sugármen
tesítése 

'Szennyezett útszakaszok vegyimen
tesftése 

Az utak építésével, helyreállításá
val, műszaki berendezésével és 
karbantartásával kapcsolatos föld
munkák 

--Valamennyi burkolat-típus helyre-
állítása, javítása és megerősítése 

Utak profilhengerlése 
Kishidak építése és helyreállítása 
Állóal,jazatű közepes és nagy hidak 

építése és helyreállítása, úszóhi
dak és kompok verése. 

fm 

fm 

m' 
m' 
m' 
fm 

fm 

60 

0,2 

11 

96 
66 
0,1 

0,3 

Az út előkészítés módja 

60 

0,2 

43 

114 
162 
0,2 

0,6 

75 

0,25 

74 

354 
480 
0,3 

1,3 

75 

0,3 

95 

444 
1440 

0,4 

1,3 

A hadműveleti normák használatakor tudni kell azt, hogy ezek a 
normák csak a termelés- és a munkaszervezés azon átlag körülményeire 
-(viszonyaira) vonatkoznak, melyekre vonatkozóan az alegység (egység) 
termelési lehetőségeit kiszámítottuk. 

Tekintettel arra, hogy az első hadműveletek időszakában közűti 

szolgálat rendkívül korlátozott lehetőségekkel rendelkezik, ezért: 
- gondosan meg kell tervezni a közúti biztosításra rendelkezésre 

álló valamennyi, illetve összes erők és eszközök felhasználását; 
- széles mértékben fel kell használni valamennyi meglevő gépkocsi

utat, hogy minél kevesebb munkával biztosíthassuk az űthálózat életké
pességét; 

- a közűti csapatokat céltudatosan kell felhasználni, azok csak a leg
fontosabb és a legsebezhetőbb űtszakaszokat, objektumokat és terepsza
kaszokat szállják meg; 

- a váratlanul felmerülő felad a tok végrehajtására tartalékokikal 
kell rendelkezni; 

- szoros együttműködést kell tartani a műszaki, vegyivédelmi és 
híradó csapatokkal, valamint a különböző szolgálati ágakkal azért, hogy 
a közűti erők a saját feladataikat a legjobban, a legteljesebben és a leg
kisebb erőbedobással el tudják végezni; 

- a hadműveletek közűti biztosításával kapcsolatos feladatok meg
oldásában a legmesszebbmenően fel kell használni a helyi polgári erőket, 
eszközöket és tartalékokat. 
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