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A korszerú háborúban a fegy,veres erók sikeres harctevékenységének
egyik alapvető feltétele az adott hadszíntér közlekedési rendszerének idő-
ben történő, sokoldalú összehangolt felkészítése és megbízható működ-
teté§e.

A hadm{iveletek térbeli kiterjedését, a korszerú technikai eszközök-
kel felszerelt csapatok manóvereivel és eilátásával kapcsolato§ megnöve-
kedett szállítási igényeket, valamint a közlekedési hálózat rombolására
alkalmas ellenéges eszközök hatótávol§ágának, találati pontosságának és
romboló erejének növekedését figyelembe véve a közlekedési rendszer
működtetését a korszerú háborúban sokka1 bonyolultabb körülmények
között kel1 megvalósítani. Ezért a közlekedési rendszer felkészítése, mű-
ködőképességének fenntartása fokozott követelményeket tán,laszt mind
a katonai, mind a polgári közlekedési szervek részére.

Az új védelmi koncepció az elégséges biztonság elve alapján, a vé-
delmi hadművelet megvívásához szükséges, az ország teherbíróképességé-
hez és sajátosságalhoz igazított nagyságrendú fegyveres erók fenntartását
irányozza eió. Figyelembe veszi, hogy az ország, vagy a vele §zövetséges
országok ellen indított agresszió eseíén a ha,diteuékenuség al&pDető n7ód-
j@ o, uéd,elmi had,oi,selés, ennek megfelelően ke1l felké§zíteni az országot
és fegweres erőit.

Egy Európában kifobbant háború esetén az agresszió elhárítására
vívott védelmi hadrrrúvelet során országunk egé§z területe a hadszintér
részévé és jelentóS része (a Dunántúl) közvetlenül a hadmúvelet megví_
vá§ának területévé válhat.

A védelmi hadművelet megvívá§ára minden valószínűséggel az or_
szágunk területére becsoportosított szöYetséges csapatokka1 együttműkö-
désben kerülhet sor.

Figyelembe véVe a jeleniegi katonapolitikai célkitűzéseket, a hagyo_
mányo§ haderők csökkentését, az európai feszültségcsökkentó és bizton_
ságnövelő intézkedéseket, (a szovjet csapatok részleges kivonását a szö-
vet§éges országok területéről) egy esetleges agresszió elhárításához szük-
séges csapatcsoportositások létrehozása fokozott követelményeket támaszt
az ország közlekedési rendszerének megbízható múködőképe§§égével szem-
ben.

Jelentős mértékben megnóvekedik a csapatok mély§égből történó
időbeni előrevonásának fontossága, ezzel pál:huzamosan a hadszíntéri
közlekedési szervek, csapatok §zefepe, valamint a hadszíntér előkészítésé-
nek jelentősége.

M iftde zek szük ség e ssé í e szik :

- a csapatcsoportositások létrelrczásáltoz és a hadászati tartalékok
előrevonásának bizto§ításához megfelelő átere§ztőképességú közlekedési
hálózat előkészítését, (vasúti és közúti irányok kijelölését, felkészít§sét,
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a veszélyeztetett c§omópontok, objektumok megkerülé§i lehetőségének,
dublór hídátkelóhelyek, átrakókörletek létesítésének elókészítését);

- a várhatóan megnövekedő méretú katonai szálütásokhoz megfe-
lelő mennyiségú és összetételú szállító eszközök biztosítását (vasúti ko-
csik, mozdonyok, tehergépjármúvek) ;

- a kizlekedési hálózat és a védelmi hadmúvelet követelményeinek
megfelelően kialakitott katonai közlekedé§i hálóZat berendezéséhez, üze-
meltetéséhez és múködőképessége íenntartá§ához szűkséges polgári és
katonai közlekedési szervek létrehozását, fe]készítését.

Mindezek olyan mérvű feladatok és követelmények, amelyek telje-
§íése huzamos felkészíté§i időt é§ jelentős anyagi ráfordítást igényelnek.
E^en Jela,d,ot}k szerues íészét képezi,k az orszőg honuédelmi lelkészí,té\éa
í!ek, amelyek egy jelentős iészét már a békeidőszakban - a népgazda§ági
fejlesztési tervek során - ke1l realizálni, más részét a háborrls veszé-
lyeztetettségi időszak feladataként elsósorban a közlekedési tárca részé_
re kel1 előirányozni.

Az ország területén vívott védelmi hadmúvelet közlekedési biztosítá-
sához szükséges feltételek megteremtéSében, valamint a katonai közleke-
dési hálóZat múködóképessége fenntartásában megnövekedett szefepet
kap a köZlekedé§i l,árca, Az ország egész területén - így a kijelölt katonai
közlekedési hálózaton is - a közlekedési rendszer működtetését, fenntar-
tását és múködőképes§ége bizto§ítását a polgári közlekedési szervek vég-
zik. Ugyanakkor a hadsereg közlekedési biztosításához, a szövetséges csa-
patok, hadászati tartalékok előrevonásához o1yan fontos katonai érdekek
iúződnek, amelyek szükségessé és elengedhetetlenné teszik a kijelölt köz-
1ekedési vonalak múködtetésében a szoros katonai felügyeletet, egyes
körzetekben a katonai közlekedési erők alkalmazását.

A katonai száltítások, a közúti mozgások céljaira igénybevételre ter-
vezett közlekedési há|ózat kijelöléséné1 és íelkészítésénél, a védelmi had,
múveiet kózlekedési biztosítása megszervezésénél alapuető höuetelméng-
ként kell ,Jigyelembe uenni:

* az ország közlekedési rendszerének sajáto§ságaii, 1ehetőségeit, mú-
ködteté§ének személyi és tárgyi feltételeit;

* az MN és a szövetséges csapatok közlekedési szükségleteit, a csa-
patok diszlokációját, a várható hadműveleti íelépíté§t, az ellátási forrá-
sok területi elhelyezlredését, valamint mindezeknek a közlekedési háló-
zatba való bekapcsolásának lehetőSégét;

- a katonai közlekedé§i rendszer múködtetéséhez szük§ége§ és ren-
delkezésre álló eróket, eszközöket és a várható tartalékokat;

- a népgazda§ág, a hadigazda§ág és a 1ako§sági szolgáltatások köz-
lekedési §zükségleteit.

A uédetmi hadműDelet közlekedési biztositósának !őbb sajó,tossőgaí, :

A védelmi hadmúvelet során az ország területén múkódó és harcte-
vékenységet folytató MN és szövetséges csapatok közlekedési biztosításá-
ra olyan - a honi területbőI eredó - sajátos körülmények gyakorolnak
hatást, amelyek egyrészt kedvezóbb, másrészt bonyolultabb íeltételeket
teremtenek.
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KeilDezőefu h.lthíLk:
a) A honi területből adódóan a hadszíntér i§merete, az ország kőz-

tekedési hálózatának íejlettsége, célirányo§ elökészítettsége, tartalékok
megléte.

b) A katonai köztekedési hálóZat fenntartásába, üzemeltetéSébe a
polgári közlekedési szervek eróinek, e§zközeinek bevonása, szakismerete-
ik hasznosítá§a, helyreállitási terveik, anyagaik, készleteik felhasználha-
tósága.

c) A csapatok anyagi készletei utánszállítására a készletek jelentős
része időben mobilizálható, a szükséges helyeken decentralizálhatók.

Ked,p ezőtle Tül l1,atn(Lk :

a) A védelem teljes mélységében a hadtáp és ezen belül a közleke-
dési objektumok veszélyeztetettsége az ellenség nagyponto§ságú fegyver-
komplexumai hatékonyabb alkalmazási lehetőségeiból eredően lokozódik,
növekszik a tartalékok előrevonási útvonalaira mért c§apások gyakori-
sága.

b) Az ország fóldrajzi adottságaiból eredően a K-NY-i nagymély-
ségú mozgások irányát a Duna, a Ti§za keresztezi, az átkelőhelyek rom-
bolása során el§zigetelt terüleiek keletkezhetnek.

c) A csapatok közlekedési szükségletei mellett biztosítani keil a nép-
gazdaság, a hadigazdaság és a ]akosság közlekedési szükségleteit is.

Mind.ezek mellett touőbbi sajőtosső,gként jelentkeznek, hogg :

a) A hadmúveleti területen, a hadsereg (FRoNT) védósávjában je-
lentós számú más-más alárendelt§égű katonai szervezet, szövetsége§ csa-
pat és polgári szerv tevékenykedik, ebből eredóen jelentősen megnó a
kózlekedési igények kielégítésében, a tevékeny§égek felosztásában az
együttműködés szefepe, megsZervezésének íonto§sága,

b) A katonai közlekedési hálózaton a katonai forgalom biztosítása
mellett szükségessé válik a népgazdasági, hadigazda§ági §zállításokkal,
a lakossági szolgáltatásokkal é§ a kiüríté§i szállításokkal kapcsolato§ igé-
nyek kieiégítésének biztosítása.

A védelmi hadműveletet folytató c§apatok harctevékenységével kap-
csolatosan olo]pDető s&játossó,gkéllt j elenthezák, hogu :

a) A közlekedési szükségletek a támadó hadművelet kezdeti idősza-
ka mutatóihoz képest nem igényelnek jelentős változást, ugyanakkor az
ellátási feladatok túlsúIya a harcászati zónára koncentrálódik, meTt:

- a harctevékenység kevésbé mobi1 jellege, a harcászati zónában
tevékenykedő erók azonnali reagálóképe§ségének biztosítása szükséges-
sé teszi kel]ő méretú feltételrendszer meglétét (anyagi készletek, szállí-
tási kapacitás, mobilitás) ;

- a vasútra széttelepített anyagké§zletek és a védelmi sávban meg-
1evó viszonylag sűrú vasúthálózat lehetóvé teszi az anyagok (közporuti
eszközökkel (vasúttal) a hadtest, esetenként a dandárhadtáp vonaláig tör,
ténó utánszállitását. Ebból eredően a hadtest tagozaton belül alapvető
formává válik a kirakó állomásokról saját eszközökkel - a hadte§t szer-
vezésében - történő ellátási mód. Ebben a helyzetben a hadsereg, de
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még inkább a központhadtáp gépkocsiszállító erői mindaddig tartálákot
képeznek, amíg nem keletkezik a hadtestnél szállítási kapacitáshiány (p1.

a vasút rombolása nem teszi lehetóvé a közeli rá§zállítást, vagy a hadtest
éS az alárendeltje| szállító alegységei nagy veszte§éget szenvednek);

- a stacionef ellátási források viszonyl,agos közelsége, ugyanakkor
decentralizálása, a hadtestek védelmi séVjának méretei szükségessé teszik
ebben a tagozatban mintegy 150-200 km katonai gépkocsiút berende-
zését. Jeientősen megnő a harántirányú szállítások, c§apatmozgások, a
szállitmányokkal való manóverezés igénye, így a befendező katonai gép-
kocsiutak jelentős részét a harántirányú és az ellátási forrásokat bekötő-
utak teszik ki.

A hadmúveleti területen tevékenykedő csapatok eredményes harc_
tevékenységének bizto§ítá§a szükségessé teszi az önállóságuk lehetóség
szerinti növelését (közlekedési vonatkozásban) a szállítókapacitás, a közle-
kedési hálózat üzemelteté§e - ezen belül főként a közúti biztositás -területén-

A kellő öDállóság biztositásához - a közelmúltban levezetett gya-
korlataink tapasztalatai alapján - célszerűnek 1át§zik a dandárok szá1-
lítókapacitásának növelé§e, valamint a hadtestek állományába közúti
komcndánsa legység rendszercsí[ése.

b) A kózúti biztosítás feladaiainak teljeskörű felügyeletét a hadmű-
veleti területen - különösen akkor, ha az egy tájegységet is alkot, mint
például a Dunántúl - célszerű a hadsereg tagozatra hárítani, az ehhez
szük§éges közúti komendán§erók biztosításával. Figyelembe ke11 venni,
hogy a hadte§ttagozatban berendezett katonai gépkocsiutakon a hadsereg-
tagozatban további legalább két frontális és két harántirányú katonai
gépkocsiút (mintegy 6-800 km) berendezése válhat szükségessé.

Mlisik alapuető sajőtogsóg, hogy nem csökken, ellenkezőleg nő (a ter-
vezett és a további várható haderőcsökkentés, a szövetséges csapatok
visszavonása, valarnint a nagypontosságú, nagyhatótávol§ágú fegyver-
rendszerek hatása miatt) a hátor§zági közlekedési biztosítás §zerepe, a
mélysógben levő hadászati és hadmúveleti tartalékok előrevonásának
megbízha,tó biztosítása érdekében.

A hátországban különö§en az előrevonási vonalakon megnövekszik
az átkelőhelyek jelentősége.

Kiernelt íigyelmet kell tehát fordítanunk a megváltozott követelmé-
nyeknek megfeleló közlekedési bizto§ítási rendszer kialakítására, a köz-
lekedés folyamato§ságának biztosítására. Ennele megllalósí,td,sőhoz elen-
g edheteleftúL szük s é g e s :

- az ellenség csapásmérése lehető§égei figyelembevételével, a vár-
ható feladatoknak megfelelően etóké§zített közlekedési hálózat (ideigle_
ne§ átrakó körletek, dublór hídátkelőhelyek, megkerüló irányok);

- szakképzett katonai felügyelet alatt álló, jól szervezett polgári
közlekedési erők és (forgalmi, helyreállító o§ztagok), anyagtartalékok;

* a rendkívüli helyzetben beavatkozásra kész katonai közlekedési
erók (helyreáuító, üzemeltető, szállító).

A polgári közlekedési §zervek által jelenleg felálütásra kerülő ti§z-
tán polgári szervezetek, helyreáltítóerók - véleményünk szerint - mú-
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Éödőképessége háborúban erősen korlátozott, mert nem rendelkeznek
keuő mobilitással, önvédelmi képességgel és az egyes tevékenységükhöz
elengedhetelenül szüksége§ katonai eszközökkel (p1. aknakutató, akna_
mentesítő, úszóaknák elleni é§ álcázó eszközökkel) való megerő§ítésük.

Kiemelten fontossá válik a hadigazdaság múködéséhez szükséges
közlekedési rend§zer fenntartása, amelyet teljeskörúen össze kell hangolni
a katonai közlekedési rendszerrel, A kiiirítési szállítások, a népgazda-
sági és egyéni közúti gépjármú mozgások szervezett végrehajtása érde_
kében különösen a harcászati-hadmúveleti zónában - a tanác§i szervek-
kel, a HÁPvP-ai és a BM-el egyeztetett közúti irányokat kel1 kijelölni
és biztosítani.

Hanno,d.ik alapuető sajőtossóg, bogy az otszág területe olyan bázis-
ként fogható fel, amely az ö§szes lehetőségével felhasználható a védelmi
hadmúvelet mindeno]dalú biztosítására.

Ezt a lehető§éget mind a katonai közlekedési szervek, közlekedési
c§apatok negalakításánál, mind alkalmazási feladataik §zervezésénél fi-
gyelembe kell venni.

Az országban végbemenő politikai íolyamatok is a honvédelmi össz-
társadalmi jellegének erősítését motiválják. Ez pedig egy §or területen
lehetővé és sziikségessé í,eszí a népgazd,asőggo,l integró.lt tnegoldósok to-
vábbi kialakítását a TS uszályhidak, a sebesúlt§zállító eszközök mintájára,

Il,!! elx t er ületek leh etnelt :

- a közlekedési csapatok teljeskörú ráépülése az azonos rendelteté-
sű polgári közlekedési szervekre (gk. száU. z. - VOLÁN, ku. kom, z. -közúti igazgató§ág, hídépítő zászlóaljak - hidépítő vállalatokra stb.);

- az országban egyeztetett szállító gépjármú program megvalósí-
tása, ezálta1 az MN-ben meglevő indokolatlanul nagy szárnú MZ szállitó
technika c§ökkentése.

A közlekedési csapatok alkalmazási feladatainalr tervezésekor, illet-
ve tevékenységük során szakítani kel1 a korábbi - tábori eszkőzök (erdő,
sátor) - szemlélettel, megfelelő rendszabályokkal e1 kel] érni, hogy az
alkalmazási körletekben meglevő adottságok (épüetek, múhelyek, tisz-
tálkodási lehetóségek, világítás §tb.) a lehető 1egszélesebb körben igény-
bevehetók 1egyenek.

A uéd,ebni koncepció hqtása a közleked,ési biztosítás 1negszeTuezéséfe
és Dezetésa,e:

A védeimi hadművelet közlekedési biztosítása megszervezésénél sa-
játosságként kell figyelembe venni :

a) Az ol:szág területén a védelmi hadmúveletet folytató koalíciós á1-
lományú FRoNT csapatai mellett más alárendeltségbe tartozó katonai
szervezetek és polgári szervek is tevékenykednek, működik a hadigazda-
ság ,él az or§zág.

b) A katonai köziekedési hálózat biztosításában, múködtetésében az
MN alárendeltségű közlekedési csapatokon, szerveken kívül részt vesznek
más katonai szervezetek (területvédelmi egységek, múszaki csapatok),
társ fegyveres testületek (BM,Munkásórség), a szövetséges közlekedési
csapatok és a polgári közlekedé§i Szervek, vállalatok.
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c) A katonai közlekedési hálózaton nem lehet egyértelnűen letiltani
a polgári közlekedési igények kielégítését. Különösen nem egyes frekven_
tált hídátkelóhelynél, csomópontnál, vasútállomáson,

d) A közlekedés biztosítás vezetésében nem tisztán csak a katonai
vezetés éIvényesü, fokozódik az együttműködés, a felsó szintű koordi-
nálás szükségessége.

e) Szükségessé válhat a hátországban és a hadmúveleti területen i§
egyes kiemelt fontosságú vasúti irányok (vonalszakaszok) biztosításáért
való felelósség katonai kézbeadása, a katonai közlekedési erők e célra
törtónő koncentrált alkalrnazása.

A vezeté§i rendszer sajátoságaként célszerú figyelembe venni a Köz-
lekedési, Hírközlési és Epítésűgyi Minisztérium elvi irányító je egének,
illetve a polgári közlekedési szervek önállóságának további erősödését,
ennek megfelelóen a közvetlen vállalati ráhatás 1ehetőségének csökke-
nését.

Az ország adott§ágait, elvi jellegú területi íelosztását (tájegységen-
ként) é§ a védelem felépítését figyelembe véve, cél§zerú a katonai köz-
lekedési rendszert is hadműpeleti és hőtorszőgi zónába tartozóan tagolni,
A közúti biztosítási feladatokat az ott működó seregtestek kezébe ö§sz-
pontosítani, a vasúti szállítások és a helyreállítások összehangolása érde-
kében egy központi közlekedési operatíy c§opor ot múködtetni. Ez a ta-
gozatok számának csökkenését, az erók racionálisabb felhasználá§át ered-
ményezi.

A hátországban a szövetséges operatív csoportokkal való együttmű-
ködés továbbra is aktuális feladat. Sziikségessé válhat a szállítások folya-
matosságának biztosítása érdekében az áttakő és ideiglenes átrakó kör-
letekben a központi katonaí közlekedési szervek vezetéséve1 operatív c§o-
portok múködteté§e is.

összegezue:
A védelmi doktrína alapelveiből és abból a ténybő1 kiindulva, hogy

országunk ellen váratlan támadást a NATo légiereje indíthat, megálla-
pítha,tó, hogy a ]égvédelem döntő §zerepet játszhat a védelem sikerében,
a közlekedési hálózatía teív ezetl csapások elhárításában,

A védelmi hadmúveletet vívó szárazföldi csapatok közlekedési biz-
tosításában fokozott igényként jelentkeznek az önállóság biztosításának
lehetőségei, tovább erősödött a harcászati tartalékok mélységból történő
előrevonását biztosító hátor§zági közlekedési csapatok szerepe, a had-
§zíntér elóké§zítése, a közlekedési hálóza;t fetrkészítésének jelentósége. ösz-
szességében a védelmi doktrína a honvédelem és a katonai élet minden
területének - ezen belüI a közlekedési biáosítá§ terüeteinek - ré§zletes,
kritikus feiülvizsgáiatát, újraéftékelését, a védelem elv€ihez Való igazí-
táSát teszi szükségessé. A vizsgálat eredményeinek megíelelően korszerú-
sítenünk kell a katonai közlekedés feltételrendszerét. Mindezen kérdé-
sek feldolgozását tudományos kutató munka kef€tében végezzük.
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