
A vasúti szállítások tapasztalatairól 

S t a d l e r J á n o s vezérőrnagy 

A hadműveleti, harcászati vasúti szállításoknak min:l az első, mind a 
m{~sodik világháborúban határozott és döntő jelentőségük volt. A csapat
szállítások zömét, a technika és az anyag utánpótlás.át szinte egészében 
vasúti sz31lító.s:;al oldották me~. Példaképpen említeném meg a Szov,iet~ 
unióban történt grandiózus átcsoportosítást 1945 nyarán Európából, a 
manfrlsuriai had szín térre. 

Csupán ebből a két tényezőből, mely nem kicsi, azt h~szem bátran le
vonhatjuk azt a követlkez.tetést, hogy a szállításoknak erre a jelenleg is 
legelterjedtebb és leglényegesebb módjáJra most is, a jövőben is még ko
moly szerep vár és bátran mondhatjuk, hogy ,az európai hadszíntereken a 
manőverek végrehajtásának. egyik fő esziköze és módszere továbbra is a 
vasúti szállítás lesz. Termé~zetesen figyelembe kell venni az esetleges tö
megpusztító eszközök alkalmazásainak lehetőségét és annak várható hatá
sát a vasúti szállításra. 

De a háborús vasúti szállításon túlmenően igen nagy jelentőséggel és 
any;agi kihatással bír már a békeidőben, a kiképzési feladatok és anyagi 
szállítások érdekében végrehajtott vasúti száUítás. Hiszen jelentős időt, 
anyagi eszközt takaríthatunk meg vele, de ami ennél is lényegesebb, a 
harcitechn;kárukat kíméljük. 

Az utóbbi időben az MN teTilletén igen sok katonai vasúti szállírt:ásra 
került sor, melyek mindegy;j.ke jelentős mértélk:ben hozzájá,rult tapaszta
lataink gazdagításához, vagyis ahhoz, hogyan kell megszerrvezni, előkészí
teni és végrehajtani a vasúti szá.il.Htást. 

Ebből kiindulva szerntnék a továbbiakban néhány gondolatot elmon
dani a vasúti szállítás megszervezéséről és előkészítéséről, a vasúti raiko
dás végrehajtásáról, magáról a vasúti ·szálll.tás végrehajtásáról. 

Mondallll.valómban igyekszem elkerülni mindazt, ami ismert, amit sza
bályzatairuk rögzítenek. Nem kívánok arról sem említést tenni, amiről már 
korábban a katonai SZJakirodalomba!Il olvashattunk Cikkemben a teljes
ségre való törekvés nélkül az utóbbi idők vasúti szállításaira, a gyakorlati 
tapasztalatra kívánok támaszikodni. 

Néhány gondoliatot a vasúti szállítás előkészí.téséről, megszervezéséről. 
Először is s2Jertném leszögezni, hogy a hadműveleti, harcászati vasúti 

csapatszállítás megszervezése alapvetően nem hadtáp, hanem összfegyver-
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nemi, hadműveleti feladat, ebből kifolyólag, a hadműveleti osztályok, al
osztályok feladata még akkor is, ha a htp. tö=sben szállító tisztek vragy 
szá.llitó alosZJtá.ly van :is smrvezve. A szállítást csak akkor tekinthetjűk 
szűk értelemben vett hadtáp szállításnak, ha az az anyag és technika szál
lítására korlátozódik. 

Leszögezhetjük, hogy a csapatok szálUtásának. megszervezése, meg,ter
vezése összfegyvernemi, hadműveleti feladat, melynek megszervezésében 
a törzsfőnök vezetésével résztvesz a hadművelet, a hadtáp és az érintett 
fegyvernemek képviselői vagy az egész törzs opevatív állománya. A had
táp tö=sek ,alapvető feladata a csapatszállításoknál elsősorban a tervezés
ben való részvételben, az igénylések biztosításában, a vasúti katonai szer
vekkel való kapcsolat feruntartásábaJI1, és a szállitás hadtáp biztosításában 
domborodik ki. 

AITól, hogy hogyan kell a vasúti szerelvényt előkészíteni, gondolom 
sokan ír:baik már és szabá:lyzataintk ezt a vaisútJi szolgálat ,részére konkré
tan és pontosan meghatározzák. Ezért én ·az utóbbi, nem kis méretű vasúti 
szállítások tapasztalataira támas2Jkodva inkább maguknak a szállításokruiik 
az előkészítéséről, a szállításra való fel!késritéséről kívánok szólni, annál 
is inkább, mert személyes tapasztalataim szerint jelentős hdányosságok ta
lálhatók a ra!kodó helyek előkészítése, a szállítást végrehajtók felkészítése 
stb. terén. 

Azt hiszem nem fölösleges, ha megemlítem, hogy a leglényegesebb 
kérdés a szállításra kerülő egységnek vagy magasabbegységnek, a szállí
tást elókészitő parancsa kiadása, és az abban megszabott feladatok határ
időben történő maradéktalan végrehajtása. 

Ebben a parancsban meg kelil. haitm<YZJili, a szállítmány vagy szállitmá
nyok előkészítésével kapcsolatos összes ös.szfegyvernemi, fegyvernemi 
anyagi, technikai, egészségűgyi és egyéb biztosítással kapcsolatos kérdé
seket. 

Részl-1ben a parancsban, mté:?Jkedésben meg kell ha tározni: 

- a szállítás célját, feladatát, a szállítandó állományt, 
- a be- és ltiraikó körleteket, 
- a vasúti szállitásokart és útvonalaikat, 
- esetleges ellenőrző vagy átlépő áll.omásokat, 

- a kirakó állomásokat~ a kirakás rendjét, az összpontosítási körlet 
elfoglooását, 

- a fontosaibb időpontokat, 
- a szállítmányok parancsnokait, 
- a je1'm1Jések rendjét, 

- a biztosítást, a szolgálatot, a napirendet, az egyes személyek álta,.. 
lános kötelmeit, 

- a biztonsági rendszabályok, az őr1Jés és védelem általános kérdéseit, 
- a szálil.ítmány őrnését és védelmét, 
- az egyűttműll<ödés !kérdéseit, az együttműködő VKSZV-t, 
- a speciális mté2lkedéseket a szállitmárnyok összeálllítására, 
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- a szállítmányok harcérték előkészítésének határidejét, 
- a híradás biztosítását, 
- a hadtápbiztositá.st, ezen belül: 

- az élelmezés rendjét, módját, eszközei.t, erejét, 
- mit kell szerelvénye-nként biztosítani (szakács, konyha stb.}, 
- az eü. biztositást (orvos, higiénia). 
- a ruházati ellátást, 
- az anyagi bázis létrehozását, 

- a technika előkészítését, biztosítását, 

- a fegyverzet, lőszer, robbanó anyag előkészítését, tárolását és 
szállításának körülményeit. (A felsorolt pontokon belül célszerű, ha 
a hadtápbiztosítás feladatait még felosztjuk a felkészülés, a berakás, 
a szállítás és kirakás ideje alatti feladatokra.) 
- a tűzrendészeti rendszabályokat, 
- a forgalomswbályozás erejét, helyét, idejét és módját, 
- tájékom:atót a vízszállítással kapcsolatban, 
- a felkészülés menetének, vala.mint a szerelvény berakodása előtti 

ellenőrzés rendjét, idejét, helyét és módját; · 
- a vezetés megvalósítását a vezetés pontjait, 
- a jeleket és jelzéseket, 
- a jelentések idejét, módját és ta..talmát. 

, Célszerűnek látszik a szállitási paranccsal, intézkedéssel egyidőben 
EMLÉKEZTETŐ-! is loiadni a Szállitási Tudnivruókról és a Biztonsági 
Rendszabályokról, melyben rögzíthetjük az alábhi kéroéseket: 

- az általános tudnivalókat, meiyben célszerű rőgziteni a katoruisze
mé!yek és a vasút dolgozói közötti jog.viszonyt, a versút szállitóileclmikája 
alkalmazásával kapcsolatos i'smereteket; 

- a beraikás és kirakás alatt betar,tandó rendszabályokat, meilyelk a 
be- és makással kapcsolatos és érvényben levő intézkedések legfontosabb
jai! tartalmazzák; 

- a robbanó és gyújtószerek, a lőszer szállításakor betartandó rend
sza,bályokat; 

- a szállítmány parancsnok és fontosabb szolgálati személyek kötel
meit az előkészítés időszakában, a berakás ideje alatt, a szállítás végrehaj
tása során és végül a kirakás ideje alatt. 

Ha a szállítás külföldi vas,utak igénybevételével is történik, akkor is
mertetni kell azokat a külörueges rendsziabáJ.yoloat, melyeket az adott or
szág vasútvonalain, eltérően a mi jogsmbályaimotól, aJ,kalmazni kell. 

Ilyenek lehetnek a ,rögzí1Jé.ssel !kapcsolatos saj,Mosságok, a vízellátás, a 
fűtés és világítás kéTdései.vel ös.szefüggö sajátosságok, a robbanó anyagok 
szállitásával összefüggő kérdések, az étkeztetés megoldásának rendje, a 
vonatokról történő leszállás lehetősége, a határátlépés sajátossága, az őr
ség felállitása, hatásköre, jogköre, a tűmédelmi rendszabályok. 
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Célszerű ebben az emlékeztertöben utalni a vonatok összeáJ.1í.tásának 
gyakorlati kérdéseire, az egyes részlegek. munkacsoportok kijelölésére és 
előkészítésére és feladataira, (őr és biztosító. szerelvényt elő:ké::zítő, ra
kodó, híradó stb. részlegek.) 

Utalni kell a vasúti szerelvények:, a vasúti kocsik átvételével kapcso
latos ismeretekre, a hadtápbi~tosítással kapcsolatos feladatokra. 

Végezetül egyéb kérdésc<ket vethetünk fel az emlékeztetőben (mint pl. 
a br:tegellátás kérdéseit. teendők balesPt esetén stb.). 

A tap.aszkal,atok tanulságai szerint, a két alapvető intézkedés elég ah
hoz, hogy a szálHtást végrehajtó időben, szervezetten meg,kez:ihesse a 
vasúti szállításhoz való felkészülést, a személyi állomány begyak::>raltatá
sát ,a ·szállítással kapcsolatban, valamint a technika és egyéb szállításra 
kerülő anyagok előkészí.té3ét. 

A személyi állomány fe1készítését alapvetően három fő feladat köré 
kell csoportosítani. Az első a száHitás után várható feladat végrehajtására 
való felkészülés, a második. a szállítás előkészítésével, végrehajtásával kap
csolatos, és a személyi állomány által végr,ehajtandó feladatok, és végül 
harmadszor a személyi állomány egyéni felszerelése, okmányai előkészíté
sével kapcsolatos feladatok. 

A felv~olt három feladatcsoport mindegyike igen jelentős és nagy
mennyi.<,égű, fontos, de nem egyszer aprólékos, látszólag kicsinek vagy 
éppen jelentéktelennek látszó feladatok sorából áll. Begyakorlásuk, elő
készítésük i,gen nagy hatással lehet a szállítás gyors, szervezett, pontos és 
fegyelmezett végrehajtására. 

Az első, a sziállítás végrehajtása utáni feladat,ra való fellkészülés elő
készítése, meg,tervezlése igen fontos, rendszer.int hosszabb ideig tart, hiszen 
nem egyszer egy, vagy több kiképzési ídősziakot is felölelhet. Ezen idő
SZiaiklban különösen fontos szerepet tölt be a várható feladat összetevőinek, 
k:hutásainak elemzése, hiszen ezen tényezők nem kis mér:tékben megha
tározhatják ,az előkészítendő technikát és anyagi kihatást, tehát az elszál
lításra kerülő anyagok nagyságát, mennyiségét, fajtáját és milyenségét. 

A személyi állomány konkrét felkészítését a kiképzési és egyéb ter
vekben rögzíteni kell, bíztositva a megfelelő időt az előbbiekben vázolt 
más feladatok végrehajtására is. 

A második feladat, mely a szállítás előkészítéséből és végrehajtásából 
áll tulajdonképpen ismét huzamosabb ideig tart, hiszen a vasúti szállításra 
való felkészítés kiképzési programjaink követelménye. Mégis úgy érzem, 
hogy éppen a itényleges vasúti száhlítások kis száma megköveteli a szállí
tás előtti céltlrányos felkészítést, mely az egyes munkacsoportok feladatai 
begyakorlásából, a gép- és harcjárművezetők. fel és lehajtásának begya
korolbatásából, ,a vasúti szállítás tudnivalóinaik ismertetéséből és elsajátí
tásából, a különböző idevonatkozó parancsok, sz.abályzati pontok ismere
teinek begyakorlásából, a legkülönbözőbb segédeszközök előkészítéséből, a 
technika fellk:ész:frtéséből, az ellátási anyia;gok beszerzéséből és lebiztosí,tásá
ból állanak. 

A harmadik feladat, a személyi ál11omá.l1y orvosi vizsgája. küllemi 
rendbehozatala, egyéni felszerelésének, fegyvermtének, okmányainak elő
készítése. Ez, mint azt a tapasztalat bizonyítja, fontos, nem elhanyago1an-
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dó, de főleg nem közvetlen a szállitás előtti egyébként is zsúfolt napok 
feladata. 

Sok bosszúságot okozott már és tud okozni a hibás, vagy éppen rossz, 
a nem kar,bantarDtott egyéni felszerelés, a pont,at,lan bejegyzés az egyéni 
okmányokon ·stb. S m~ndezek pótlásá:ra, kijavítására, helyesbítésére a szál
lítás megkezdése időszakában nincs idő, de legjcbb esetben is csak feles
leges kJapkodáshoz, felesleges anyagi felhasználáshoz vezet. 

A hadtápbiztosítás terén, a teJ.jességre való törekvés né1Jkül. elöiljáró
ban is szeretném leszögezini, hogy igen s.ok az előkészítő munka, az elvég
zendő feladat, nagy a hadtáp megterhelése a szállítás alatt is, de nem ki
sebb a hely;e, szerepe a szállítás után végrehajtandó feladat hadtápbizto
sitásában is. 

A szállítás egész ideje aJia.tt, annak mind három időszakát értve, biz
tosítani kell a személyi állomány minőségi és legalább a napi kétszeri me
leg étkeztetését szerelvényenként. Ugyancsak srerelvényenként kell meg
oldani az egészségügyi. ellárt:ást i's. B.imosítani lkehl a .személyi. állomány pi
hentetésének, ,a higiénikus életének feltételeit. Mi.nde:rekhez hozzátehetjük 
még, hogy hűvös, ,téli idősmklban ,a fűtés és a személyi állomány - első
sorban az őrség - melegítő iball"l való ehlátása. Itt szer~m megje
gyezni, hogy a srerelvényenlkénti hadtápbiztosítás igen pontos tervező-szer
vező munkát .követel, hi.Jsoon megbontja a szervezetszerű hadtáp alegysé
geket. 

Jelentős feladat hárul a hadtápsoorvekre a különböző anyagi és egész
ségügyi tartalékanyagok kis,iállitása és azok egy részének későbbi, folya
matos biztosítása terén. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a tarta
lékklépzés igen fontos feladat. A paa,ancsnoktól, törzsétől és hadtáp helyet
tesétől ,igen sok munkát, szerveziő és előrelátó lkész.séget követel, hiszen a 
nagymenny;ségben létrehozott tiairtalék a későbbiekben sok utánszállitást, 
ugyan~kor esetleg felesleges anyagok tá,rolását teheti szükségessé. 

A száJlítá::; előkészítése során igen fontos és a későbbiek folyamán a 
rakodást lényegesen meggyorsítja, ha ·a rakodó helyeket kellően előkészít
jük, alkalmassá tesszük szervezett, gyors ,r,akodá,sra. 

Igen fontos feladat a tech:ni!ka elökié~.z(tése a szállításhoz. Először a 
legfontosabb és legtszükségesehb a megelőző karbantartás. a soronkövet
kező javítás elvég2'Jése, a legapróbb - a jármű vezetője vagy parancsnolka 
által ismert - hiba viagy várhaJtó hiibaforráJs elhárítása. Fontos az ü~em
anyag, kenőanyag feltöltés mamadélmalan végrehajtása, a meghatározott 
tartalék ahlm.ti"és:rek, terepen a mozgékonyságot, terepjáróságot növelő se
gédeszközök pótlása, kijavítása. 

A ~akodás megkezdése előtt néhány nappal, de a rakodás megkezdése 
előtt néhány órával ismételten is szemre kelJ. vételezni a meglköz:eHtés út
jait, a behajros, illetve felhajtás lehetőségeit. Szükséges egy külön komen
dáns szolgálat feláhlítá-sa. A ber1akás érdekében független hiradás>t kell biz
tosítani, ahol jól alkalmawatjuk az igen 'kis teljesítményű URH rádió 
adó-vevő kiés001ékeket. Biztosítani kell 1a berakóhelyeken, a berakásra ke
rülő egészségügyi állománytól függetlenül sebesült·s7..állitó gépj,ármüvet, 
megfelern egészségügyi személyzettel. 

Befejezésül az ellEnőr-zésről szeretnék szólni néhány gondolatban. 
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Először is úgy gondolom, hogy a legcélszerubb, ha az ellenőrzést folya
matosan a felkészülés kezderevel együtt kezdjük el, felosztva olyan üte
mekre, időszakokra, melyek hiztosítjáik. a felkészülés folyamatos ellenőrzé
sét, a fe1készülés ütemének biztosítását. 

Másodszor, ellenőrzésünknek igen alaposnak, esetenként aprólékos
nak kell lenni. Harmadszor, igen lényeges, hogy ellenőrzésünk ne kapkodó, 
hanem tervszerű, tudatosan felépítertt ellenőrzés legyen. Negyedszer, ellen
őrzésünket azzal kezdjük, ahol a hiba elhárítása vagy megszüntetése a 
legtöbb időt igényel. Ötödször, ellenőrzéseinkkel semmiképpen se fokoz
zuk a vasúti s:zlállítás feladataival egyébként is lefoglalt személyi állomány 
megterheltségét, de ez semmiképp sem mehet az elnézés, a nagyvonalúság 
terhére. S végül hatodszor, a gyakorlat azt bizonyítja, hogy sze,-elvényen
ként az egész személyi állományt, anyagot és technikát egyairánt, az elöl
járó törzs sza:kbizottsága:iniak a szerelvény indítása előtt legalább tizenkét 
órával le kell eHenőrizni. 

Ez utóbbi ellenőr~ssel kapcsolatban megosz.tódnak a vélemények. Az. 
enyém is mint végső megoldást fogadja el. Célszerűbbnek tartom azt a 
módszert, amikor a vasúti szállítás megkezdése előtt a felkészülés terv
szerű irányításával, a szállítmány pedig egy .... két nappal az indulás előtt 
a berakó állomás közelében, kiskihelyezés formájában kerül leehlenőrzésre. 
Ez több lehetőséget, alaposabb végrehajtást biztosít. Ugyanakkor a köz
ponti raktárak, javítóműhelyek stb. nagyobb lehetőségeiknél fogva aktí
vabban és gyorsabban résztvehetnek a feltárt hiányosságok felszámolá
s~ban. 

Az ellenőrzés végrehajtása során nagy figyelmet ikell fordítani a ra
kodás és vasúti szállítás terveinek tartalmi kérdéseire, a szolgálatok ok
mányainak meglétére, a személyi állomány névjegyzé!kére és a szerelvé
nyen utazók azonosságára, a kötelmek ·ismeretére, a szállítmányok szolgá
lati személyére, ezek felkészült.ség,ére, a személyi állomány fegyveTZet.ére, 
Íelszerelésére, ruházati elléltottságukra, egyéni felszerelésük, a harci- és 
gépjárművek techrukai állapotára, azoknak a szállításhoz való felkészülé
sére, az anyagi- és technikai esziközök csoportosítására, a szükséges tarta
lékok :létrehozására, az anyagi eszközök felmálházására, az előírt lőszer, 
robbanóanyag meglétére, azok őrzésére és a szállítási követelmények biz
tosítására. Az ellenőrzés SO['án meg kell győződni a hajtó és kenőanyag 
mennyiségéről, azok tárolásáról, tűzbiztonságáról, a tartozkkok és tarta
lékanyagok meglétéröl. Nagy figyelmet kell fordítani a szükséges rögzítő 
és kötöző anyagok meglétére és azok ailcalmazhatóságára, az egyes s:z.me.1-
vényetk helyes összeállítására és azokon az előirt anyagi és egész:ségűgyi 
biztosítás folyamatosságát bimositó feltétJelek meglétére. S végezetül az 
élet és vagyonbiztonsági rendszabályolk betartását, a szolgálatot, a tűzvé.. 
delem megszervezését, az utazás, illetve a szállítás egyéb feltételeit cél
szerű ellenőrizni. 

Mint a ,bevezetőben is emlitebteim, a teljességre való törekvés nélkűl, 
a gyak()['lat tapaszitalatait felhasználva ezekkel a gondolatokJkal kívánéam 
a. vasúti száfötás megjavitásához, szervezettebbé tételéhez hozzájárulni, 
úgy gondolva, hogy parancsnokaink és tőrzseink te<mészetesen ennél lé
nyegesen több saját tapasz:balattal járulhatna1k hozzá szál:litásaik gyorsabb, 
·szervezettebb végrehajtásához. 
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