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A vízi szállítási ágazal helye és alkalmazásának
lehetőségei a katonai szállítások végrehajtásában

Tóth Bálint nk. ahzred,e: él VePe i András lilag

A második világháboru és az e]rnúlt évtizedek helyi háboruinak tapasztalatai, vala-
mint a levezetett gyakorlatok számvetés ei igazol1ák, hogy a korszerú hátorrrban a fegy-
veres erók harctevékenységének sikerét döntóen befolyásolja az any4gi eszközök után-
szállításának, a csapatok átcsoporto§ltá§ával, feltóltésével összefüggó szállítások kelló
idóben és a szükséges mennyiségben való végrehajtása, A csapatok Óegnövekedett szál-
lítási rgényeinek kielégítése elengedhetedeone teszi va]amennyi rencieLkezésre á.Iló száű-
tas\ áEAzat komplex felhasználását,

Az ll.landő harckészültség idószakában a katonai szervezetek, csapatok ellátásához
és működési feltételeik biztosításához szükséges any4gi eszközök központi (területi)
tárintézetektól, üzemektól a csapatraktárakig (a felhasználóig) való eljuttatásában, vala-
mint a kiképzési feladatokkal összefüggó gyakorlatok soran a 6eke elhelyezési körletek,
ből a gyakorló terek térségébe, kiképzó bázisokra törtenó csapat-. anyagi és technikai
eszkóz átcsoportosítások megvalósitásában fontos szerepük van a népgizdu6g1 szlüi-
tási 4gazatoknak.

Az egyes szállítási ágazatok fejlettsége, alk naz|latlsip:a, attraktivitása és ncm
utolsósorban a gazdaságossága, jelentős mértékben meghatározzák egyben az lLgazaí
katonai szállítfu ok végrehajtásában való részarártyát is.

._ A M4gyar Nepköztarsx4g közJekedési rendszere a ,,szárlLzfőIdj' sz l.'tásí ágazatok
(közút. va5út) vonatkozásaban közep-európai szinten megfelelóen fejlett, a légi ;á[ítási
ágazat 

.l<zfuóIag nemzetközi viszonylatokban és döntóen szeméIyszáütásra van beren-
dczkedve, a ylzi sziűtási ,íEazat - a íőldrqzi és vízrajzi adottságokból eredóen - egy
nemzetközi jelentőségú (Duna) és néhány regionális jetlegú (Tisza, nalaton stÚ)
viszonylatban elsósorban tömegáru száűtások végrehqtásfua specializálódott.

A népgazdasági közlekedési rendszer Gjlettségéból adódóan a Magyar Néphadse,
reg száJlítási igényeinek kielégítésében az állandó harckészültség idószakáLan döntő sze-
fepet kapnak a vasúti és a közúti szállítási ágazatok, lgyanakkot a légi és vízí szíűtísí
1euz". 

tga bár fontosságukhoz nem férhet kétség - gyakorlatil4g nó kerülnek igeny-
bevételre.'

,. '.Kivfuelt kepeznek az MN rePülőeszkörúvel e8yeb lokcpziest feJadartai ö$zekiplsolt - vé8rehijtott
legi ,/jll rá\oL lJ]dI]r;nt d mü.,,akJ rwp.rtok ;&elö ",,talei"ct .cA-zert il7; .idlli.;,;k,
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Ez utóbbi száhtásí igazatok jelentősége és részaránya - még ezen ,,kedvezóden"
íejlettség mellett is - élesen megnövekedhet a háborus idószak katonai szállításai végre-
hajtásában. Mindezek szükségessé teszik, hogy foglalkozzunk alkaJ.mazási lehetóségeik
részletes vizsgáIatával.

E tanulmány célja, hogy a vizi szíüitást itgazat lehctóségeinek feItátásával tlLlékozta,

tá5t adjon a csapatok harctevékenysége, any4gi biztosítása tervezóinek és a katonai száI-

lítások szervezóinek a,lízi szi|űtási iga.z,at alkalmazhatóságáról a katonai száütási felada-

tok végrehajtásában.

A uízi szállíth ftll.emzíi

A vízi szállítás a környezetet legkevésbé terheló közlekedési íorma. A gazdasági

élet tapasztalataj rgazolják, hogy valamennyi szállititsi igazat közűl a fajlagos energiafel
használás és ezzel aúnybatt a fqlagos száütási költségek szempontjából a leggazdaságo,

§abb árutovábbitási m ód, avizj, szá]Jltás. Gazdaságossága mellett elónye, hogy viszonylag
kevés élőmunka felhasznllásávaI e8yszerre egy egységben több száz (több ezer) tonna
áru juttatható el rendeltetési helyére.

Alapuíőefi can elíryi)A ehtí:orbal att flenlkazxrk ahol:

- n4gy mennyiségú (ömlesztett,, csomagolt-, v4gy folyékony) és na57 tömegű
(nagyméretí) árukat viszonylag ílagy táyolstgr^ kell továbbítani;

- a felmerüló száűtásí |gény (termelő és felhasználó) és a rendelkezésre álló vízi
szállítási útvonal (berakó- és kirakóhely) viszonylag egybeesik, vagy más száIlitlsi áLga-

zattal kedvezóen kombiná.lható;

- a rakodási tevékenységre (atrakásokra) és a száütásra fordított költségek és idó
részaránya más száütási ágazatokk:al szemben kedvezóbbek.

A uízi :zállítál hátráxldl<éít anlíthaí, bog:
- csak ott alka.lmazható, aho1 hajózható víziút, megíeleló úszómúvek (hajók uszá-

lyok) parti berendezések (kikötók, mólók, ideiglenes kikötők), és felszerelések (rako-

dóeszközök) állnak rendelkezésre;
, a n4gy mennyiségú áru berakása, illetve kirakása a rakodóberendezések fiiggvé-

nyében viszonyl4g hosszú idó alatt végezhetó;

- az áru eljutási sebessége valamennyi száütási €azatlroz képest a leglassúbb;

- a íolyamibqózás erősen függ a vízállástól, téli idószakban a víziút jegesedésétól,

A Éatanai tlízi :zállitásaA ful:etíi:ígei

a lLagar NipköZtál:d.vi{ te htét

Hazánkban a hajőzbatő, ánszá]]ltásra felhuznilhatí vizi utak földrajzi elhelyezke,
dése, iránya és menoyisége, a pani berendezések kiépített§ége erősel korlátozzák a vizi
szi||tttások ítányát és jellegót. Jelenleg a Duna magyarországj szakaszán Rajkától a Boki
rakodóig (417 km), a Tisza Dombrád és Kisköre, valamint Szolnok és Szeged közötti
szakaszain és a Balatonon az időjátási és hidrológiai viszonyok figyéIembevételével

íolyik áru,, illetve személyszlllítő hiőzás, döntóen a M4gyar Hajózá-si Részvénytársaság
(MAHART) tulajdomát képező közhuznllatu úszóegységekkel.

A hajópark összetételét és mennyiségét, valamint korszerűségét jellemzi, hogy az,

az l960-as években fellendüló foIyamibqózás hazu és nemzetközi száIlítási igényeinek
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iegjobban megfeleló, döntóen az úgynevezctt ,,száraz" tömegáruk befogadására nyitott
báfkákkal, valamint vegyes áruszál]ltásta szolgáló úszóegységekkel kerlilt kialakításra.

Az 1970-e§ évektól kezdódóen a belföldi folyami hajózási koncepció v altozasa - c
szálJttási iqazat visszafejlesztése - döntóen meghatarozza jelenleg is mind a hajópark,
mind a parti berendezések vonatkozásában azok katonai szállítási feladatokra vaió

igénybevételének lehetóségét.

Az állandó harckészült§ég idószakábao a Magyar Néphadsereg szállítási igényeinek

térbeli megoszlása, valamint a hajózási úwonalak irányai közötti küIönbözósógen kívül,
a helfiltli katouai csapat:zállítán* vógrehajtásánál a vizi szállítást - a hajópark ös§zetétele,

a pafti berendezé§ek korlátozott lehetóségei és a szállítás jelentós idószükségletet -
tömeges méretekben (pl. dandár szinű gyakorlat) reálisan nem vehetjük figyelembe,

Ugyanakkor alkatmazhitó kisebb volumenű, egyedi csapatszállítás oknál az alállbial
:zem allílt lartáútlal:

, a csapatszállítmáoy személyi állományán&, felszerelésének és kézi fegyverzeté-

nek személyhajókon történó elhelyezésóvel;

- a c§aPatszáÜtmány technikai eszközeinek úgynevezett ,,TS',uszályokra tórténő

behajózásával. Ebben az esetben a c§apatszállítmány több úszóegységben - például egy

gépesített lövészzászlóa.lj teljes állománya 4-6 ,,TSluszályból 1-2 tolóhajóból és 1 sze-

métytrajóból álló konvojban - keólhct elhelyezésre.

A rendelkezésre álló hajóparkból egycdűl a 
"TS" 

típusú uszályok alkalmasak irrra,

hogy a technikai eszközök,,saját lábon" kediljenek behajózísta, A berakáshoz (kirakÁs-

hoz) megfelelóen elókészített partszakaszt és lejárót kell biztositani. Erre a célra alkal-

m;rs berendezéssel tendelkezik a MAHART.
E száütási mód háboruban való alkalmazására a,,TS" típusú uszáIyok más rendel,

rerése miatt azonban nincs lehetorég,

A MAHART tulajdonában levő más típusú - hombáros - uszályokba a harci tech,
nika elhelyezését csak nagy telrerbírású rakodóberendezéssel ellátott kikötókben lehet

megvalósítani, Erre áz ofszág területén gyakorlatil4g csak egy helyen van lehetóség, így
,rlkalm;zásl nem l ehetó fig1elembe,

A nagy mennyiségű latunai aal,agzállításoA végrehajtásához - lmennyiben a szálllí,
tási szükséglet iráaya ahajőző út irányával kedvezően összehangolható gazdaságosan

alkalmazható a vizi száűtási ágazat. Elsősorban a lószer és üzemany4g száIlitásáaáI céI,

szerű figyelembe venni, de nem kizárt más egységrakományolható és konténelizált
any4gok szállítása sem.

A rendelkezésre álló hqőpark az állandó harckészúltség, mind a lráború időszaká,
ban lehetóvé teszi jelentós mennyiségű (több ezer tonna) anyag szállítását. E célra leg,

megfelelóbbek a 400-1800 tonnáig terjedó teherbírással rendelkezó honrbáros v4gy ny!

tott, ön]áró, illetve tolt bárkák, folyékony áru szíllitásita alkalmas uszályok,
A katonai anyagok vizi szállításainak tervezésénél célszerú figyelembe venni, hogy

azok be-, illetve kirakásához a feladó ós cél állomásokon (kikötókben, rakodóhelyen)
milyen rakodó berendezések állnak rendelkezésre, illewc milyen eróket és eszközóket
kell e célra biztosítani.

Különösen fontos ennek megszervezósc a háborus szállítások során, ahol a helyzet
éles változásai, a íolyókon levó műtárgyak rombolásai elzárhatják 

^ 
hajóz6 ntakat,l1y 

^z
any4gt eszközök utínszá,llításának biztosítása érdekében más, esetleg iderglenes kikötók
ben kell végrehajtaní az úszó egységeken §zállított ké§zletek kirakását.
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_ A yizi sz|űtl.rl ágazat .dkdmazísa a haditevékenységek idószakában a személyha-
jők felhxználásával kiemelt szerepet kaphat a sérültek hátraszáütá§ában, illctve
egeszségrigyi elltásában is.

Jelenleg az orsz€ tefületén katonai anyagszállítfu végrehajtásában a vizi szÁűtás
nem kap szerepet. Ennek oka, hogy a békeidószakban a katon ü anyagszállitmártyokvizi
úton történó továbbitásának megva.lósítására Káíló úlrylzíh!ú l:).lfuak;

- a száűtási viszonylatok erőteljes eltérése a folyami szál|itás lehetséges irányától;
- az anyagok többszöri - szltlítási ágazatok közótti - átrakási igénye;
- a hosszú rakodási idó és alacsony menetsebesség;
- az egy idóben elszállításra kerüló anyagok viszonylag kis mennyiségc;
- a teheráru§zállító hajójáratok rendszerének hiánya,

A,lizi szillítási tgazat várható fejlódésével párhuzamosao azonban célszerűnck lát-
szik vizsgálni a katonai szállírások - elsósorban anyagszállitások - egy részének ezúton
való továbbítása lehetóségeit,

Belftildi latanai szállítá,rakra ulhalnas tlzi lal

1. A Dma

A Duna magyarorszagi szakasza a folyó középsó szakxzához tartozik, íó jellem,
zóje viszonylag kis mederesés és aiacsony vízsebesség, A folyó a fels(i szakaszáról hozott
hordalékot lerakja, szigetek, mellékágak alakultak ki. Hajózás szempontjából a fó4g és
három mellékág (Mosoni-, Szentendrei, Soroksári Duna.íg) vehető figyelembe. A lrajó-
forgalomra nézve ko rlátozó jellegű,lizjátások közüi az úgynevezett ,,ki§viz" a gyakoribb,
de az árhullámok is okozhatnak fennakadást. A Duna jógviszonyai rendszerint a
január februári hónapokban gátolják a haj6zást.

Átlagos vízállás mellett a folyó ma1yaíoíszagj szakaszán 400- 1800 tonnás úszóegy-
ségekkel (t,Z-z,4 m merülési mélysóglel) hiózhat6.

Jelenleg az ország területén 13 híd íveli át a folyót, építés alatt áll már ez M-0 autó-
pá.lya hídja is, A soroksári Dunaág íelsó ós alsó végénél levó (Kvassay és a Tassi) zsiJ!-
peken kívül megkezdódtek a bős-n4gymarosi vézlépcsó zsilipének építési munkái.
Utóbbi a m4gyarorszigi íelsőszakasz hajózási lebetóségeit is LcdvezóLbé teszi.

A Duna Gyór és Mohács kózötti szakaszán ös§zesen 29 kiépített kikötó és 3ó
ideiglenes kikötó létesitésére alkalmas partszakasz található. Ezek kózül katonai any4g-
száIlítmányok rakodására mindössze 12 áIlandó kikötóben - résziot bcópített, illetve
mobil rakodóberendezésekkel felszereltek -, illetve ideiglenes kikötó létesitésóvel és
mobil rakodóeszközök telc-pítésével 23 helyen lehet reáüsan számolni, A kiépített kikö,
tók közúI hét közvetlen vasúti iparvágánnyal is rendelkezik.

Á dunai kikötók egy része nem a MAHART, banem különbózó vállalatok kezelé-
sében van.

Jelenleg a MAHART a Dunán rendszeresen csak a Budapest-Csepel és a Gyór
kikötókben vá]lai rakodást, a többi helyeken, illetve a vállalatok kezelóséBan levó kiLö,
tóknél rakodási munkát küIön megállapodás alapján lehet végezni,
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1. A dunai kikötők róbb jellemz6i:

a) A gíri AiAr;tő AonPhxlnu: több egymástól fiiggetlen rakodó helyból áll. A
Mosoni Dunaágban, a torkolattól minte8y 14 km-re helyezkedik el. Ezek közül az elsó,
a Gyór város szabad rakodója, amely 3r0 m hosszú rézsüs terméskóburkolatu partíallal
rendelkezik. Rakodóberendezése nincs, de mobil eszkózök segítsógévei, tömegíruk be-
és kirakására haszn,álható,

A szabad rakodó folytaúsaként helyezkedjk el a Gabona Felvásárló és Feldolgozó
rakodója, amely 200 m hosszú rézsüs partfallal és közveden - a gyóri rendezópályiud,
varböl kiágazo - 2 iparvagánnlal cs egy vont2tóv€ínnyal rendclJ<ezik.

Ehhez csatlakozik a TUZEP Vállalat 126 m lrosszú rézsús rakpartja, iparvigány Ie-
ágazással. 

_

A TUZEP raktenilete mellett üzemel a MAHART 112 m hos§zú§€ú rézsüs rak,
partu kikötője, ahol a rakodást egy 90 m-es dafupályán mozgó 3 tonna kapacitású híd-
daru segíti eló.

A Mosoni Dunaág 11,3 fkm-énél nyílik az ún. ,,Iparcsatorna kikötó", amely a Köz-
raktározási Vátlalat (régebben ÁTI) tulajdonában van, ltt 1 db tonna kapacitású konté,
ner daru található.

A gyóri kikötőkomplexum forgalmát nagymértékben kor|átozzák a Mosoni
Dunaág kis vizszá|l|tásu, ugyanis a várostól 1,5 km-re levő ,,Patahází gial6n|l" l<s víz
idejéo mindössze 16-18 dm vízmélység val Ez altalában ósszel fordul eló. A
Bós-n4gymarosi vízJepcsó jarulekos munkálatai enyhíteni fognak ezen a gondon.

A kikötókomplexum kalonai dnyagszáütmányok rakodására kedvező féltételeket
biztosít.

b) Koruiralni ryíhraLaltli :

A Duna jobbpartján található rézsüs paftkiképzésű, kőburkolattal védett kikötó,
amelyet a közúti híd kettéoszt, A rakparton a MÁV iparvágányt épített'ki. A közúti híd-
tó] lefelé levó 600 m hosszú rézsüs partfalú rakodón )00 m hosizúságú rakodóvágány
található, Rakodóberendezése nincs, így a rakodáso|at csak mobil eizközökkel iehei
végrehajtani. Jelenleg a kikötó nem üzemel, <ie katonai rakodásra alka]mas,

) Szíqi olttllihití:

. 
A Duna jobbpartján a SzóDyi Kóolajipari Vállaiat olajfinomitó gyártelepe részére

épúIt, a hajókbao érkezó nyersolaj kiszivattyúzására, valamint az elsz úiandó finomított
anyagok hajókba va.ló töltésére. A kikötó teljes hossza egy tankuszály melléállást teszi
lehetóvé. Két db l€tó szivattyúyal reodelkezik-

d) A l.nú.rfiiz i tíi o laj L i le aí :

. A Duna jobbpanján az Almásftizitói Kőolajfinomitó vállalat fé§zéfe épült kikötő
l_db uszáJy melléállását teszi lehetóvé. A rakodást 2 db szivattyú biztosítp. ltindkét
olajkikótó alkalmas katonai üzemany€ száüítmányok be-, illeive kirakására.

Iábatkni Cemuzt ű Mészmű (LCM) hiÉüí:

A kikötó 3' m hosszú függóleges partfallal rendelkezik. Rakodóberendezése csak az
ömlesztett és zsákolt áru berakására alkalmas, Katonai rakodásokra szükség§zerűen
meg{elel.
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J) Dunai Cement é: Ml:zmű (DCM) tiböíí Uár:
A kikötő Váctól északrl a l)una ba.lpartjára tclcpítettók a Buki sziget déli végéhez,

A partfal hossza két uszály kikil.Jsére ad lehetőséget. Jelenleg ómlesztett áruk rakodá-
sára haszná.lják, A katonai rakodásokra is alkalmas kikötó balparti elhelyezkedése miatt
fontos szerepet kaphat.

&) ( jp?,li /\4AHART Hlj,.jat n Üz.n:

A kikötó (szerepló partfal) a Népszigeten levó MAHART hajójavító telep teniie,
tén van, két uszály kikötésére alkalmas, függóleges partfallal rendelkezik, Á rakodáshoz
1db 25 tonnás kalapácsdaru és 2 db 3 tonnás portáldant vehetó igénybe.

h) A A,Lagar íIajú, és Dauglát Angalfiildi G}áregslgéa& kiktjtíjt:

Az újpesti téli kikötó balpanján épült ki, A szerelőpartfal függóIeges és mintegy
120 m hosszúsfuú. Rakodóberendezései: 4 db 1' tonna teheremelóképességú pa_rti és 2

db 100 tonna kapacitású úszódaru,

Bldape:t, Attg,atft;ld h i kőt,' (FÓKA-ibil) :

A Duna balpartjan. közvctlenül a Rákos-patak torkolata íelett épúlt ki. A meden,
cét a FOKÁ hasznáIja kavicskirakasra és bázisnak. Rakodóberendezése a kavicskirakón
kíviil: 1 db 5 tonna teheremelőképességű parti, és 1 db 16 tontás úszódaru.

Ez utóbbi három üzemi kikötót katonai rakodásokra elsósorban háborús idószak-
ban lehet számításba venni.

j) Badaput-Fct,ettctárr:i pi Élnő:

A Soroksári Dunaágban a Kvassay zsüp közelében a balparton helyezkedik el,

FüggóIeges partfala kb. 950 m lrosszú, Vasúti csatlakozása jó, 800 m iparvágány áIl ren-

clelkezésre. A rakodási munkákat ] db 3 tonnás 15 m-es kinyúIása horog és markoló,
üzemű portáldaru, 500 m-es sinpályán és 1 db 25 m-es kinl.ulású horogüzemú, billenó-
gémes daru, 300 m,es sínpályán végzi,Jeleoleg nem üzemel. Katonai rakodásokra kivá-
lóan alkalmas.

k) Crep iNenzai l.r SzabadkiÉtití.,

Az ország legnagyobb - kót meclencés - kikötóje. Az északi ún, szabad meclencc, a

déIi ún. kereskedelmi medence.
A kiépíten partfalak lrossza 6-8 uszály egyidejű rakodását biztosítja rézsüs, illewe

ftiggóleges partfal mellett, A rakodások elvégzésére a kisegító rakodógépi eszközökón
kívül, a nyílt rakodón 3 db 7 tonna teheremelőképességű híddaru, a többi helyeken
további 12 db 1,)-2,r és 3 tonnás portál, félportál, billenógémes futódarr-rk, továbbá a

konténerrakodónal 2 db ]' tonná§ konténerdaruk állnak rendelkezésre.Jelentós iparvá,
gányháIózatt: biztosítja a kiszolgálást. Katonai rakodásra mind béke, mind háborus
időszakban kiváIóan alkalmas.

l) Cyl)eli púLól./!n AiÉilí:

A Szabadkikötó bejáraú csatornájától lejjebb a Duna balpaftján, rézsűsen kiépített
partfallal rendelkezik, Töltó kapacitása, mobil eszközökke] növelhetóen változó, napi 2-

3 db tankuszaly,
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m) Százhalombatta DKV olajraÉadó:

A Duna Kóolajipari Vállalat olejrakodója aDuna jobb parrján. Naponta 2 db tank-
uszliJy röItesére képe",

n) Százhdlambatta DKV nyíllrakodó:

A Duna jobb partján helyezkedik cl, Függóleges partfala mellé 1 db uszáJy tud
odaállni, Rakodóberendezése nincs, de kiválóan elkalmas mobil eszközökkel végzctt
karnnai lny4gsziürmenyok r;kod,r.ára,

o) Dunai Va,tnű iilaaí:

Dunaújváros felsó szélénél levó jobb parti öbölben épült ki. Fi-rggóleges partfalá,
nak hossza mintegy 

']0 
m, A rakodási munkálatokat 4 db egyenként 5 tonoa tehele-

melóképességű billenógómes portáldaru végzi. A katonai rakodásokra kiváióan alkal,
mas kiki)tót a Dunaújvárosi vasútállomással ipawígány kóti össze.

p) Bajai Aihüí:

A Kózraktározlst Vállalat tulajdonában levó bajai kitűnó a Duna bal partján
helyezkedik el. Függóleges partíallal és beépített 1 db ]' tonnás kofiténerrakodó daru,
val rendelkezik. A rakodó területén kenós iparvágány húzódik. Katonai rakodásokra
alkalmas, bal parti elhelyezkedése fontosságát növeli.

r) A\abác:i Farrtstkmezgár Éi&iití:

A kikötó a Duna jobb partján kizáróirrg a Farostlemezgyár részére épült, Függóle,
ges paftíalának hossza 

'' 
m. A rakodá§t 2 db 3 toflnás 20 m-cs gémkinyúlású fólportál

daru végzi, Katonai rakodásokra is alkalmas,

s) Mahácri kiáat,í:

A kikötő a Duna jobb partján íekszik. Rézsüs partfallal és iparvágányokkal rendel-
kezik, de beépített rakodóberendezései nincsenek, Mobil eszközök telepítésével katonai
rakodásokra alkalmas,

ldeigkna Aiktitík kidlakítá:áflak lehetíúgei

Az előzőekben ismertetett adatokból, kitúnik, hogy a meglevő állandó kikötók -
az elhelyezkedésükből és kis számukból adódóan - eléggó behatárolják a katonai vizi
szallítások viszonylatait, Eppen ezért nagyobb figyelmet kell íordítani az idetglencs ki-
alakiüató rakodóhelyekre. Ezeket a katonai szállitmányok feladási, illetve rendeltetési
helyének ismeretében, a meglevó lehetóségek közüI úgy kell kiváIasztani, hogy az ideig,
Ienes kikötóhöz, illetve onnan való száütís miná róvidebb útvonalon történjen. Gon-
dolni kell arra is, hogy az ilyen útvonalon berendezett rakodóhelyeknek általában nincs
közvetlen vasúti kapcsolata, és az oda, illewe elszáütást tehergépjármúvekkel kell
megoldani,

Az ideiglenes rakodóhelyek kialakításával és berendezésével kapcsolatban fó prob-
lémaként jelentkezik az a tény, hogy a legn4gyobb hajózási vállalatunk a MAHART
nem rendelkezik olyan technikai e§zközökkel és áIlománnyal, amely képessé tenné ilyen
objektumok létrehozására, amennyiben igóny merülne fel rá. Jelerrleg békében ilyen



célra katonai eró sem áll renrlelkezésre, azonban háborús idószakban e feladatok elvég-
zésére bevonhatók a közlekedési és a múszaki csapatok hídépitó erői,

Jelenleg a Duna magyuországi szakaszán a hajőzás ós szárazfóldi csadakozás szem,
pontjai szerint kiválasztott (]6 hely€n) partszaka§zon a katonai hídépító erókkel (részle-

gekkel) mintegy 18-36 óía alatt a rakodóállomások kiópithetók.

2. A Ti§za

Az orszlg területét a keleti orsz€hatáftól déInyugat, majd déli irányban átszeló

Tiszát a folyó mindhárom (íelsó, középsó és alsó) folyási szakasza jellemzi. A felső sze,

kaszon (Vásárosnaményg) a kis vízmélység és a rendkívüli kis kanyarulati ívek gyakor
latilag lehetedennó teszik a kereskedelmi hajózást. Vásárosnamény és Dombrád között
idószakosan kis menilésű hajókkal nehezen hajózható, A tiszalöki és kiskörei vízlépcsók
által vis§Zeduzzasztott szakaszoo kelló vízméIység biztosítja a 400-1000 toonás úszómú
vek közlekedését, Az alsó folyási szakaszon (SzolnoktílJ a torkolatig) az újbecsei
(Jugoszlávia) vízlépcsó duzzasztó hatása íokozatosan javuló hajózási lehetóséget biztosit
Csongrád és az országhatáf között, A folyó Kisköre és Szolnok közötti szakasza jelcnleg

a hajózási viszonyoka igen kedvezóden, a szélsóséges vizjárások 8ádól48 hatnak a hajó,
zásra. E szakasz kedvezóbbé tételét a máí megteraezett, de még ncm épüló Tisza lll,
vízlépcső hivátott biztosítani.

A folyó teijes szakaszán zal,atja a hajőzást a korai és hosszan tattó jegesedés

(decembertól március kózepéig), illetve a gyakori magas vízállás.

Jelenleg a Tiszán rendszeres kereskedelmi hajózás nincs, egyes vállalatok, állami
gazdaságok, termelószövetkezetek és a Vízügyi Igazgatóságok saját célú szállításokat
végeznek. A meglevő kikötők rakodóberendezésckkel nincsenek felszerelve, kiépítettsé-
gük rendszerint alacsony múszaki színvonalú. Összesen 37 helyen található kikötóhely,
azonban jelentősebb előkészító munka nélkiil gyakorlatil4g csak kettó alkalmas katonai
rakodások végrehajtására, Ezen helyeken is a rakodóeszközökról, illewe a rakodást
végzó személyekról a szállítónak kell gondoskodni.

l lIzal kl|?all)k ll)0D /(lhnzl)l

szolxoki kihdtí

A Tisza jobb parqán, mintegy 1100 m hosszú 30 m széles fakterülettel és íöldrézsú
partszakasszal rendelkezik. Az áwízvédelmi tóltésen belű]i területle négy helyen lehet
bejutni. Korábban kavics, kó, fa és gabona rakodására használták, jelenleg nem üzemel,
Rakodóberendezései nincsenek, katonai rakodásra előkészítés és berendezés után szük,
ségszerűen felel meg.

Tn!éi téli lziköttí:

A Tisza jobb paftján, a Mafos torkolata felett épült medencés kikötó teielési
celokra és hajójavításra szolgál, Szúk keresztmetszetú közúti kapcsolata van, rakodásra a

terület jellegeból adódóan nem alkalmas,
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Szegedi rakodó:

A város teriiletén a közúti híd alatt húzódó mintegy ó00 m hossá kövezett rézsűs
partfalú rakodó jelenl€g nem üzemel. Korábban iparvágánnyal is rendelkezett, ezt 1971,
ben megszüntették. Katonai rakoclásoka - rakodóeszközök biztosításával - alkalmas.

Ideigkxa ki ÉalliÉ lller ili:l}lc A hhetóii?li,,

A tiszai állandó és berendezett kikötók biánya méginkább elótérbe helyezi az ideig-
lenes rakodóhelyek létesítésének szükségességét. Az elvégzett felmérések szerint 3'
helyen van lehetőség iderglenes rakodóhely - mobil rakodóeszközók alkalmazásával -
berendezésére.

A Tiszán végzendó katonai száütások lehetóségét erósen szűkíti az a tóny is, hogy
az ofszfu tefiletéí nincs kalxsolata a Dunával.

3. A Balaton

A Balatoni hajózás alapvetóen a személyszállításra, illetve egy viszonylato§ komp-
hajózásra korlátozódik, Gyakodatil4g teherhajózás jelenleg csak a parvédelmi munkák
érdekében folyik. A hajózási szempontoknak megfelelően alakultak a kikötók is, A tó
paílen 2l közíorgalmi személykikötó ós számtalan nem nyilvános (m4gán, vallalati)
,,iacht kikötó" múködik.

A Balatonon múködó hajóparkot békeidószakban katonai szállításoka általában
csak személyszállításra célszerű igénybe venni, teherszállítás (anyagszállítás) gyakorlati-
lag csak kompolással valósítható meg.

Háborús idószakban azonban a mcglevó ncm kis kapacitású szemelyszáütó eszkö,
zök alkalmasak lehetnek a személyi utánpótlásra, illewe a sérültek száütásra. A Balato-
írot\ Ieyő 22 db, egyenként 150-200 t teheíbírású uszály kisebb volumenú anyagszlűí-
tást is lehetóvé tesz, A katonai rakodásokhoz a személykikötók mintegy 

'0%-a 
beren-

dezhetó.

A l)ízi Eállhó erzközöl?

A lr{4gyar Népkóztársas4g hajóparkjának összetételét és területi elosztását alapve
tően meghatátozza,lrogy számottevő kereskedelmi hajózással csak a MAHART - elsó-
sorban a Dunán, illetve személyforgalomban a Ba.latonon is - foglalkozik. A kiilönbözó
vállalatok, Yízngyí ígazgatísigok stb. m4gán hajóparkja alapvetóen §aját célú szállításo-
kat vé8ez,

A hajópark területi és tulajdonlogr megosztását szemlélteti a táblázat:
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Tulajdon

]og

Terület

MAHART EGYEB SZERVEK
(nem m4gánkézben)

osSZESEN

§zem.

hajók
von-
tatók

uszá-
lyok

szem.
hajók

von-
tátók

uszá-
Iyok

szem.
hajók

von-
tatók

tlszá-
lyok

Duna 27 13 181 57 60 209 84 93 390

T jsza 4 2() 23 4 20 23

Ra]aton 26 1 ) 3 1, 22 29 16 25

összesen, 53 34 184 64 9, 214 II7 129 438

A MAHART rendelkezésére áIló 1árrnúpatk mintegy 12 

'00 
fő §zemély,, 2r0 000

tonna szátazáru és 12 000 t folyékonyáru szállítására alkalmas. A dolgozó hajóállomáoy
mintegy 400/o-e - tekintettel a nemzetkózi fuvarozási tevékenységére - az ország terüle-
tén kívül tartózkodik.

A katonei vízi szállítások várható volumene sem békeidószakban, sem háborús
idószakban nem haladja meg a rendelkezésre álló szál]ítá§i lehetóségeket.

A katonai vízi szállítások lehetóségei feltárásáva]. azt a céItklyántuk elérni, hogy - a

fóldrajzil4g eléggé korlátozott, de még sem elhanyagolható száütási viszonylatokban - a
gazdasfui és a harcászati szempontok elótérbe helyezésévei ráirányítsuk a csapatok ellá-
tísával, a n€ytömegű ,,áruszálIitási" feladatokkal foglalkozók figyelmét ezen szállítási
ágazat alkelmazhatóságára, mind békeidószakban, mind háborus viszonyok közótt,
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