
A szórozíöldi hodsereg yédelmi hodművelete
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A Varsói Szerződés Politikai Tánácskozó Te§tülete 1987 májusi ülésén
Berlinben elfogadott és ,,A varsói szerződés tagállamai katonai doktrí-
nája" címme1 közreadott dokumentumban a taEáIlamok részletesen és
világosan kifejtették álláspontjukat arró1, hogyan közelítik a háború és a
biztonság problémáit.

A katonai doktrínában megfogalmazottak többek közótt újszerú fel-
fogásban határazzák meg a hadmúveletek jellegét és a íegyveres erók
alkalmazását különösen a háború kezdeti időszakában. Mindezek szük_
ségessé teszik a feg5rveres erők tevékenységében a csapatok mindenoldalú
biztositásában eddig alkalmazott elvek, nézetek kritikus felülvizsgálatát,
a várható feladatokhoz, sajátosságokhoz jobban igazodó íeltételrend§zer
kialakítását, Ebben a tanulmányban - a teljesség igénye nélktil - a szá-
lazföldi hadseleg honi terűleten folytatott védelmi hadművelete közleke-
dési biztosításának néhány §ajátosságára kívánjuk T. o1vasóink figyelmét
ráirányítani.

1. A honi terúleten íolatatott Oédehni hadműDelet közleked,ési bi,z-
tosítlisdnak sd,játosságai és meg szen)ezésének köDetelménaei, :

A védelmi doktrínából kiindulva a szárazföldi hadsereg a háború
kezdeti időszakában az ország területén várhatóan előkészített védebni
hadmúveletet íog vívni. A honi terütetból adódóan a hadszíntér (hadmú-
veleti terülei) konkrét ismerete, a biztosítási tervek részlete§ kidolgozá-
sának, helyszíni pontosításának lehetósége, a védelem, ezen belü a köz-
lekedési biztosítás elókészítésére kedvezó hatással lehetnek, mert e rend_
szabályok nagyrésze már béke időszakban előkészít}retők.

Az ország közleked,ési hőlózotónak lejtettsége és békében történó
előkészítettsége a közlekedési biztosítás megszervezésére gyakorolt ked-
vező hatá§a megmutatkozik abbary hogg :

a) a vasút beltáIózza a harcrend teljes mélységét, a vasútállomások,
rakodóhelyek sűrú, átlagosan 5-7 km-enkénti elhelyezkedése számos
kirakó állomás működését teszi lehetővé a hadsereg_, hadtest-, sőt a dan-
dárhadtáp tagozatokban;

b) a közúti hálózat súrűsége Szilárd burkolatú utak igénybevételét
is lehetővé teszi, gyakran egészen aZ alegység tladtápkörletekig is, egy-
ben széles lehetóséget biztosít a manőverezéshez;

c) korlátozott számú, de nagy szállítóképességii frontális és haránt_
irányti hajózható vizi út es katonai anyag §állítasára megfelelően elő-
készített kikötóhelyek állnak rendelkezésre ;

d) elegendő számú és kellő tefületi elosztású, különböző osztályú repü-
lóterek, leszállóhelyek a légi szállítás alkalmazását is lehetővé teszik;

e) az állandó jellegú csővezetékek ,,megcsapolási" lehetóségekke1 ren-
delkeznek;

f) a közlekedési biztosításban résztvevó MN erók feltöltöttek, meg_
felelő helyi ismeretekke1 rendelkeznek ;
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g) a hadműveleti terüeten (Dunántúlon) levő katonai közlekedési
rendszer üzemeltetésében, kiszolgálásában és helyreállításában a katonai
erőkön kívül jelentős mértékben résztvesznek a közlekedési a7ágazalok
erői, eszközei és bevonásra kerülnek anyagi erőforrásaik, anyagtarta-
lékaik;

h) a közlekedési csapatok technikai eszközei állapotának feqntartá-
sáfa a polgári javítóbázisok lehetőségei is felha§ználhatók. Példáu1 a
voLÁN telepek, MÁv javítóiizemek stb.;

i) a közlekedési hálózat helyreállításához a várható rombolások kör-
zetében rendelkezésre állnak a békében felhalmozott helyreállító anyag-
tartalékok, berendezések és a kidolgozott tervek, technológiák;

j) az anyagi készletek időbeni mobilizálása, Vasúti szerelvényekre,
uszályokra és gépkocsiszállító eszkőzökre tör.ténő felmálházása és de-
centralizált tárolása, viszonylag gyors manóvereztetésüket bizto§ítja;

k) a katonai anyag_ és technikai eszközszállításoknál aszállítmányok
k ísérése és őfzése rend§zerint elég§éges, azok védelmére jelentősebb ka-
tonai erőket különösen a mélységben folyó száltítások során nem szűk-
séges má§ feladattól elvonni:

1) a rakodá§oknál és a helyreállítási munkák végzésénél az e célra
rendszeresített katonai és polgári erőkön kívűl ideiglene§ polgári munka-
eró és munkagépek igénybevételére van lehetőség;

m) a harcoló csapatok és a közlekedési _ főképpen a szállitó - csa_
patok helyi ismeretekkel rendelkeznek, így a közúti komendáns szolgá-
latnál a forgalomszabályozó erőket (őrsöket) ritkábban, csak a fontosabb
csomópontoknál sziikséges telepíteni, általában elegendő a járőrözés is.

Ugganakkor ked,a ezőtleíLiil hdtíLah, hogu:
a) a védelem teljes mélységében a hadtáp és ezen belül a közlekedé§i

objektumok veszélyeztetettsége az ellenség nagypontosságú fegyverkomp-
lexumai hatékonyabb alkalmazási tehetőségeiből eredóen fokozódik;

b) az ellenség feltehető 1égi fölénye, a légideszant é§ diverziós cso-
portok várható alkalmazása miatt növekszik a tartalékok előrevonására
való ráhatá§a, az előrevonási útvonalakra mért csapásainak gyakori§ága;

c\ az orczág földrajzi adottságaiból eredően a K-Ny-i nagymélységű
mozgások irányát (szövetséges csapatok előrevonása) a Duna és a Tisza
keresztezi, azokar. az átkelési lehetősógek néhány helyre koncentrálód-
nak, így a folyamatos szállítás és közúti mozgás sebezhetősége meg§ok-
szorozódik, a hídátkelőhelyek rombolásából elszigetelt területek (sót or-
szágrészek) keletkezhetnek ;

d) a közlekedési hálózat rombolásának várható mértéke - különö-
sen a harcászati zónában és a nagyfolvami átkelóhelyek, ipari centru-
mok körzetében - valamint a fokozottabb helyreállítási követelmények
több erőt, e§zközt és időt igényelnek;

e) az MN és a §zövet§éges csapatok közlekedési biztosítási rendsze-
rén kívül biztosítani kel1 a népgazdaság, a polgári iakosság és a haditer-
melés§el kapc§olatos közlekedé§i rendszer múködőképességét is ;

f) a harcászati zónába íaúozó, illetve az ellenség várható beékelő-
dése irányába eső területeken a csapatok ellátásával, a felesleges anya-
gok, megrongálódott technikai eszközök és sérültek hátraszállításával
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kapcsolaóos §zálli,tá§ok rneltrett külón igényként jetrentkeznek a polgári ja_
vak kitelepítésével kapcsolatos szállítások ;

g) a gépkocsi utak fofgalmában - különösen a hadsereg, hadtest
tagozatokban - a saját csapatok esetleges vis§zavonulása zavarokat
okozhat;

h) a közlekedési csapatoknak, vezető szerveknek nincsenek harci
tapasztalatai, még nem eléggé összekovácsoltak, begyakorlottak ;

Mi,ndezel<, mellett toDóbbi sajótossligkéllt ielentkeznek, hoga :

a) a hadsereg (FRONT) védósávjába tartozó területen jelentős szá-
mú, más-más alárendeltségbe tartozó katonai és polgári §zerv, valamint
a szövet§éges csapatok végzik íeladataikat, ebből eredően megnő az
együttműködés megszervezésének f ontossága ;

b) a védő csapatok ellátásának megszervezése alapvetően a helyi
erőforrások (területi raktárak, béke helyőrségekben lévő készletek, po1-
gári váltalatok stb.) maximális kihasználásával és a kirakó állomások-
ra biztosított készletekből a saját szállító eszközeik (dandár, hadtest)
igénybevételével történik. A támadó hadmúvelethez vi§Zonyítva csök-
kennek a szállítási távolságok. A gépkocsi szállítóeszközök mozgása nem
kizátőlag a kijelölt és fenntartott katonai gépkocsiutakra korlátozódik.
Növekszik a c§apatok önállósága a szállítások §zervezésében;

c) jelentősen megnő a harántirányú csapatmozgások mennyisége,
a csapatokka1 és az anyagszállítmányokkal való manőverezés igénye;

d) az ellenség beékelődése egyes irányokban átvághatja a közlekedési
vonalakat, jelentós Yeszteségeket okozhat a közlekedési csapatoknak is;

f) az ellenség álta1 a köziekedési hálózatra, illetve azokon mozgó
csapatokra, szállítmányokra mért csapásokból eredő rombolások hely-
reállíiási szükségletei mellett az ellencsapás, illetve a támadásba való
átmenet elókészítése során figyelembe kell venni a §aját erőinkkel vég-
zett múszaki zárásokbóL adódó helyreállítási munkákat is;

g) az ellenség behatásainak következményeként különösen a harcá-
szali zónában a vasúthálózat üzemeltetése §orán a létfontosságú harci
anyagok utánszállítása, a kiüríté§i szállítások, a vasúton tárolt anyagi
készletek menekétísének megbíZható végrehajtása érdekében alkalmazás-
ra kerülhetnek a katonai vasútüzemi erők is.

Milld,enekelőtt a hözleked,ési bi,ztosi,tós megszeruezésénél Jőbb köpe-
telnénaekként szükséges rögzí,teni,, hogy :

- a honi területen folytatott védelmi hadmúvelet közlekedési biz-
to§ítási rendszerének meg ke11 felenie a védelmi hadmúveletben közvet-
lenül résztvevó saját és szövetséges csapatok, a FRoNT második lépcső-
jébé tartozó szövetséges csapatok előrevonása (tartalékok), valamint a
hátországi rendelteté§ú csapatok, intézetek közlekedé§i biztosítási igé-
nyeinek kielégítésére;

- a közlekedési redszer ielépítésének, a közlekedési csapatok cso-
portosításának alkalma§nak kell lennie jelentősebb változtatás nélkül az
elléncsapás, illetve a támadásba való átmenet közlekedési biztositási fela-
datainak ellátására;

_ a FRolm (HDS) hadtápsávj,ában a szállítá§i folyámatosságnak
biztosítása érdekében fel kel1 használni a teljes múködőképes vasút- és
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közílt}jálózatoí,, valamint a vízi és a csőyezetékes Szállítási ágazatok á1-
tal biztosított lehetőségeket ;

- a váratlanul bekövetkezó helyzetváltozásokra, valamint a hadsereg
(FRoNT) ellencsapása, majd támadásba való átmenetének közlekedési
biztosítására a szükséges tartalékkal rendelkezni ketl;

- a kijelölt kózlekedési hálózat fontosabb irányai biztosításában
mind a hadmúveleti (Dunántúli), mind a hátországi területen a fó fele-
lóséget a katonai vezeté§nek kell viselni.

2, A katonai közleked.ési rend,szer Jelépítésének és m,űkód,tetésének
sLjótossligai o, DédelíLi, h,ad.műuelet és az ellencsaplős id,őszakőban:

a) A uasúthdlózqt elökeszítése:
Figyelembe véve, hogy a IIDS (FRONT) csapatai védelmi hadmú-

veletének megvivása a közlekedési - ezen belül a vasúti - hálózat szem-
pontjából megfelelően fejlett területen kelülhet sor feltétlenül indokolt
és szijkséges, ezen nagy teljesítőképességű száltítási ágazat 1ehető legna-
gyobb mérvú kiha§ználása. Rendszerint ezen szállítási ágazatot elsósorban
a tömeges szállítási igénnyel rendelkező tagozatokban (HDs, FRoNT, köz_
ponthadtáp) alkalmazzuk, de az első védelmi hadmúvelet előkészítése,
illetve megvívása idószakában lehetóség és szükség van a hadtesttago-
zatbal\ i saz után§zállítási és kiüríté§i száltításokra történő bevonására.

A vasúthálózat kijelölésénél és üzemeltetésénél fő célkitűzé§, hogy
az lehetőleg megközelítse aZ első lépcsőben védő hadtestek hadtápkörle-
teit, azaz a peremvonaltó1 mintegy 40-50 km-re a hadtestek részére ki-
Iakókörleteket (kirakó áliomásokat) lehe§sen múködtetni.

A védelmi hadmúvelet e],őkészítése idószakában a gépesített had-
testek részére csapatszállításokra 5*6, anyagszállításokra 3-4, az össz-
fegl,vernemi hadsereg részére ö§szesen c§apatszállításra 30-40, anyag-
szállításra 16-20 kirakó állomást ke1l előkészíteni és a hadsereg erőivel
üzemeltetni. A fentieken kivíjl az álcázás és a n-ranőverezé§ követelmé-
nyei szükségessé teszik, mintegy 500/6-nyi tartalék kirakó á]lomáS kije-
lölését is, egyré§zt a védő-, másrészt a tartalék körletek (20-40 km-rel
mélyebben) térségében.

A kirakó állomások bereendezését és működtetését általában a csa_
patok és az adott tagozatban rendszeresített rakodóerókkel kell biztosí-
tani. A hadtestek ré§zére múködtetett kirakóállomások iizemeltetéséhez
§zükség szerint a hadsereg szervezett rakodóerói is bevonásra kerülhetnek.

Amennyiben a hadsereg (FRONT) anyagi eszközei utánszállítását és
csapatai előrevonását biztosító vasúti száütó vonalak nagyfolyami yizi
akadályokat, illetye egyéb természete§ akadáiyokat (völgyhidak, aiagu-
tak) kereszteznek a vasúti száltítások folyamatosságának biztosításáia,
ezen akadályok térségében ideiglenesen átrakókörleteket kel1 elókészíte-
ni, illetve szükség esetén berendezni. A berendezést rendszerint a FRoNT,
illetve a központhadtáp erőive1 kell biztosítani.

A hadsereg védelmi hadmúvelete érdekében Yégzett Yasúti szállítások
végrehajtására rendszere§ített 1-2 frontáli§ vasúti irány kertil kijelö-
lésre. Ezen vasúti irányok át€re§ztő képess€ge általában 24-36 vonaipár/
nap.
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A had§ereg (FRONT) védelmi hadművelete idószakában a had§ereg
(FRoNT) védósávjában egyéb csapatok vasúti szállítási igényeinek ki-
elégítésére, illetve a népgazdasági érdekú szállítások végzésére a kijelölt
vasúti hálózat teljesítőképességének egy része (általában 20-300loa) zá-
rolható.

A vasúthálózat elókészítését és üzemeltetését az ország területén
alapvetően a MÁV erői, a katonai vasúti szállítások irányítását a központi
és területi katonai közlekedési szervek végzik.

A műlrödtetés sajőtosságai, Jeltételefue q csapatok és NG-i, szeroek
id,őbeni, lnozgósitásóDa,L htlpcsolatos rendszab,7luok íoganatosítdsót :

- a vasút központi és területi szervei, végrehajtó szolgálatai áitér-
tek a háborús műkódési rendre, végzik a GM tervekben meghatározott
feladataikat. Például: vasúti kocsik pőrésítése, deltavágányok üzembe-
helyezése, megkerüló vágányok építésének előkészítése, vasútáIlomások,
rakodóhelyek előké§zítése, vasúti kocsik gyújtéSe, katonavonat tipussze-
relvények képzése, a helyreállító anyagok, eszközök előkészítése, rako-
dási tilalom van érvényben stb. ;

- a bizto§ításban részt vevó MN erők hadi állományra feltöltöttek,
megf elelóen csoportosultak, végzlk az ö§szekovác§olást, ezzel párhuzamo-
san ré§ztvesznek a műszaki zárás elókészítésében, a hátországi rendelte-
tésűek a fontosabb hadszíntéri elókészítési munkák végzésében;

- a c§apatok utánszállítási igényei kielégítésére jelentős számú ki-
rakóállomás kerüt múködtetésre, A kirakóállomások múködtetésében - a
c§apatok eróin kivül - a központhadtáp közlekedési szervei is résztvesz-
nek. Rakodási feladatokra ideiglenes polgári munkaerő is bevonásra kerül;

- a katonai vasúti száliítá§ok végrehajtására kijelölt gerinchálózat
(2-3 frontális, 3-4 haránt vasúti irány) mellett jelentós a szárny és csat-
1akozó vonalak igénybevétele;

- a vasúthálózat súrűsége sok helyen 1ehetővé teszi a rombolt sza-
kaszok, c§omópontok, közeli, vagy távoli megkerülését, igy a szállítmá-
nyok rendeltetési helyére vaió eljuttatása ez esetben néhány (max. 10

órá§) órás késéssei, de átrakás, illetve a he]yreállítás megvárása nélkül
megvalósítható;

- a hadsereg (FRONT) védősávjában kijelölt vasúti hálózat teljesí-
tóképességének általában 20-300/6-a népgazdasági érdekú és a haditerme-
lésse1 összefüggő szállításokra zárolt;

- 
jelentós mértékben növekszik a kiürítési szállítások mennyisége,

iránya ellentétes a katonai szállítások fó árarnlatáva1. Ezen szállítások
alapvetően a nyugati országrészból a Dunátó1 keletre esó területre irá-
nyulnak, igyerósen terhelik a korlátozott számú és telje§ítő képességú
vasúti hídátkelóhelyeket;

- a vasúti szállító eszközökön tárolt hadászati készletekkel, illetve
a csapatokkal való manóverezés a harántirányú szálütások arányát je-
lentős mórtékben növeli;

- az ellenség közlekedési hálőzatra mért c§apásainak következmé-
nyeként számolni kell egyes területek elszigetelódéséyel, így a szállítá-
sok fenntartása érdekében kiemelt figyelmet kell fordltani a gördülőállo-
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mány (vasúti kocsik, vonóeszközök) mindenkori, megfeleló mennyi§égű
területi mego§zlására.

b) A katonai, gépkocsiút-l1,átózat előhészitése :
A katonai gépkocsiutalr kijelötésénél alapvetó követelményként kell

ligyelembe venni. hogy azok működtetése vi§zonyiag hosszabb időtarta-
mig szükséges, nöVekszik a harántirányú mozgások aránya, a peremvo-
naltó1 a hátország felé irányuió lorgalom intenzitása. A kiielölt utak
mellett a ténylegesen meglevő úthálózaton is jelentós mértékű katonai
íorgalom bonyolódik le. Az ellenség gyakori behatásai, az álcázási és ma-
nőverezési követelmények szükségessé teszik a tartaiék utak fokozottabb
elókészítését é§ gyakoribb igénybevételét. A forgalom intenzitása a ka-
tonai gépkocsiutak múködtetési idejének növekedése emelt szintú köve-
telményeket támaszt a helyreállítási tevékenységgel sZemben is,

A hadsereg védelmi hadművetetének közúti biztosítása érdekében a
hadsereg hadműveleti felépítésének megíelelően a hadtesttagozatban egy-
kettó, a hadseregtagozatban 2-3 frontális irányú é§ egy-kettő harántirá-
nyú. katonai gépkocsiutat kell kijelölni, előkészíteni és fenntartani.

Ennek megfele]ően a védelmi hadmúvelet idószakában a hadtest_
tagozatban mintegy 100-150 km frontális és 120-180 km harántirányú,
a hadseregtagozatban 250-300 km frontális és 150-200 km harántirá_
nyú, mindösszesen 450-600 km frontális és 390-560 km harántirányú
katonai gépkocsiút kerülhet kijelölésre.

Alapvetó követelmény, hogy a kijelólt katonai gépkoc§iút-hálózat
íoglalja egységes rendszerbe (kapcsolja össze) a különbözó tagozatokhoz
tartozó eilátóbázisokat (eg},ségeket), valamint a többi §zállítá§i ágaza-
tokat.

A kijelölt katonai gépkocsiutak berendezésére rendelkezésre álIó kőz-
úti komendáns erők alárendeltségi viszonyai, valamint a tartalékképzés
követelményei sziilrségessé teszi, hogy a felsóbb tagozatba tartozó erók
.,benyúljanak" az alsóbb tagozatokba. Így például a hadtesttagozatba tar-
tozó KGU-k berendezését é§ üzemeltetését - szervezetszerű közúti alegy-
ség hiányában - a hadseregtól a hadtesteknek átalárendelt közúti ko-
mendán§ erók (az első lépcsóben védő hadtesteknek egy-egy közúti ko-
nendán§század) a hadtest múszaki eróivel együttmúködve végzik, ugyan-
akkor a had§ereg alárendeltségébe tartozó közúti komendánserők hadtes-
tenként egy-egy HFGU-t tarthatnak fenn az első lépcsőben levő dandárok
hadtápkörleteinek vonalában múködtetett hadtest harántútig.

Az ü ze nle lt eí é s sq jó t ossdg ai :

- a biztosítá§ban résztvevő MN erők íeltöltöttek, a §ziik§éges
mértékben szétbontakoztak, illetve becsoportosultak. Jelentős tartalékok
állnak rendelkezésre;

- a kijelölt katonai gépkocsi utak technikai oltalínazásába, hely-
Ieállitásába mind a hadmúveleti területen (Dunántúlon), mind a hátor-
szágban részt vesznek a közlekedési tárca erői, eszkózei;

- a megfelelően súrű és szilárd burkolattal rendelkezó közúti }r,í-
lózat lehetőséget biztosít keliő mennyis€ú, minőségú taltalekutak ki-
jelölésére. Gondot jelent azollban az alacsony tetterbirású (12-20t) hi-
dak jelentős száma;
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- az ellenség csapá§ai következtében rombolt útszakaszok, objek-
tumok, csomópontok - a nagyobb vízi akadályokon 1évő hídátkelő
h€lyek kivételével _ megkerülése viszonylag kisebb volumenü és idő-
szükségletú múszaki munkával elvégezhető;

- a nagyobb víziakadályokon (Duna, Tisza, Rába, Sajó stb.) _
az állandó és előkészített dublór hídátkelóhelyek mellett _ je]entős
számú kiépített kompátkelőhely és gázlő ál1 rendelkezésre, amelyek
igénybevételéyel a kisebb f orgalornná1 számolhatunk ;

- a Védelmi hadmúvelet méreteiből adódóan röVidebb, de több
frontális irányú, valamint a támadó hadmúVelethez viszonyítva hosszabb
haránlirányú utak múködtetése szükséges;

- a hadtáp csoportosíitá§ és az ellátási rendszer sajátosságából adó_
dóan a frontális irányú katonai gépkocsi utak nem szükségszerúen a
klasszikus rendszerben, hanem irányokban, az egyes tagozatok kiha-
gyásával kerülhetnek kijelölésre é§ befendezé§re. Ennek megfelelően
a hadtest gépkocsiút csatlakozhat közvetlenül a központhadtáp KGU-
hoz is;

- a közúti komendáns erók alárendeltségi yiszonyai és a tartalék-
képzés követeiményei szüksegessé és indokolttá teszik, hogy a lelsőbb
tagozatba taúozó kózútí komendáns erók támogatásként,,benyúljanak"
az alsóbb tagozatokba;

- az ellátási rendszer sajátosságaiból eredóen a kijelölt katonai
gépkocsi utak forgalmának intenzitása a hadsereg és a felsőbb tagozat-
ban viszony]ag alacsonyabb (amíg a va§út múködőképes), ugyanakkor
hadtest tagozatban emelkedik. A csapathadtáp tagozatban nagyobb sze-
repet kapnak a hadtest gépkocsi utakbó1 kiágazó, illetve a kirakó á11o-
másokhoz vezető csapatutak;

- a közúti komendáns szolgálat hatékonyabb meg§zervezését és
ellátását elősegíti mind a forgalomszabályozá§ban, mind a szállítási fela-
datokban és közúti mozgásokban résztvevő állomány helyi ismerete, a
helyi erőforrások felhasználásának 1ehetőségei, a biztosításban részt-
vevő polgári közlekedési és helyreállító §zervek együttmúködése, épí-
té§i tapasztalatai;

- a katonai forgalom biztosítása mellett szükségessé válhat a
KGU-k igénybeevétele a kiürítési szá]lítá§ok végrehajtása §orán;

- a berendezett utak üzemeltetésének fő módszere alapvetően a
járórözés és az áIló forgalomszabályozás lehet;

- a közút biztosításban résztvevők, valamint a berendezett KGU-
kat igénybe vevó §aját és szövetséges csapatok, katonai és polgári §zer-
vek alárendeltségi Viszonyai aZ adott hadtáp tagozattó1 magasabb
szintű - esetenként még MNVK szintú - koordinálást is, valamint íe-
§zes együttmúködés megszelvezé§ét teszi szük§ége§sé ;

- a kijelölt KGU-k územeltetése során - íüggetlenül attól, hogy
azok honi területen vannak - nem szabad figyelme! kívül hagyni az
őrzés-védelem megszervezésének f ontosságát.

c' vizi, utak előkészí,tése :

A hadsereg védelmi hadínúvelete megvívása időszakában a lőszer
és üzemanyag után§álűtására, illetve a sérültek hátraszállításában sze-
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repet kaphat a vízi §zállítá§i ágazat. Ennek megfelelően a hadsereg
(FRONT) védősávjába 1evő hajózható víziutak és a kikötők előkészitése
kiemelt fontossággal bír. Kijelölésre kerülhet rendszerint a had§ereg-
hadtáp részére 1-2 kirakókörlei é§ 1 tartaiék kikötő.

Műköiltetésalek sajdtossógai, az előzőeltben rögzített íeltételezés sze-
rint:

- alapvetően korlátozott irányban, kiegészítő szállítá§i ágazatként
vehetjük figyelembe elsó§orban a lőszer és üzemanyag utánszállítására,
yalamint a sérültek há traszá [ütásá ra ;_ alkalmazását jelentós mértékben befolyá§olják a hajózási viszo-
nyok változásai, a kiépített kikötők, illetve előkészíthetó kikötőhelyek
területi elhelyezkedései, 1ehetó§égei;

- a be-, kirakó kikötők előkészítését, berendezését rendszerint a
hadsereg erőivel ke1l biztosítani és a központhadtáp közlekedési szervei-
vel együttmúködve (HKSZV, HKP) üzemeltetni.

d) Légi szóuító.iok biztosí,tása terén:

- a meglevő és előkészített repülóterek, leszállóhelyek lehetőséget
bizto§ítanak az alkalmazásra;

- a szűk szállítási kapacitás, valamint a viszonylag kis távolságok
korlátozzák felhasználását. azonban a bekerítésben harcoló csapatok ré-
szére létfontosságú anyagok utánszállítására rendszerint ledobásos -esetleg leszállásos - módszerrel számításba kell venni;

- íelhasználása esetén a repülőe§zközöket biztosító parancsnoksá-
gokkal és az anyagi szolgálatokka1 szoro§ együttműködésben kell szer-
vezni.

3. A kd,tondi, szó,llító,sok megszen)ezésének és uégTehajtásónak so,jd-
tossdgoi q, uéd,elmi hadmiiuelet el,őkészíté9e és nlegDiuősa időszclkóban.

a) A ugslLti szóLlitősok:
A védelmi hadművelet előkészítése és megvívása időszakában mind-

addig, amíg a hadsereg védósávjában múködőképes vasútihálózattal ren-
delkezünk aiapvetó után§zállitási mód a vasúti szállítás.

A vasúti §zállításokát a hadsereg igényei alapján a központi és a te-
rületi katonai közlekedési szervek szervezik és irányítják.

Az elsó 1épc§őben védó hadtestek részére az anyagi eszközök - e1-
sősorban 1őszer é§ múszaki harcanyag - után§zállítására naponta átla-
gosan 4-5 vasúti szálütmány (szállítmányonként 500-600 tonna) ke-
rühet ki§zállításra, rendszerint 2-3 kirakó állomásra.

A hadsereg részére - beleértve az elsó lépcsóben védó hadtesteket
is mindös§ze napi átlagban 15-20 vasúti szállítmány B-10 kirakó ál1o-
másra való kiszállításáva1 számolhatunk. Ezen szállítmányok döntően a
maga§abb harckészültség időszakában vasúti §zerelvényekre málházott
és a tároló körzetekben csoportosított készletekből keriilnek a kirakó ál1o-
másokra.

A kirakott va§úti szerelvények min€gy 30-50%-a a sérűt techni-
kai eszközök, íelesleges anyagok, illetve sziikség esetén a kitelepítésre
kerüő polgári és katonai javak hátraszálütására kerünek felhaszrráIásra.
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A hadmúveletek során a §érültek hátraszállítására - a hadsereghad-
táp elsó lépcsó vonalától - naponta 2-3 sebesült§zállító vonat (vona-
tonként 400 fó) kerülhet alkalmazásra.

b' A gépkocsi. szóllítások:
A hadtestagozatban alapvető után§zállítási mód a gépkocsi Szállítás.

A hadtest utánszállítandó anyagmennyisége napi átlagban 3000-3?00 ton_
na, amelynek rnintegy ?5-BOOfi-a a hadtest részére működtetett kirakó
állomásokra kerül vasúton kiszállításra. A további anyagmennyiség a te-
rületi raktárakból, polgári bázisokbó1, ellátópontokról kerüI a felhaszná-
lóig - rendszerint saját szállítóeszközeivel - el§zállításra.

A hadte§tellátó-ezred egy fordulóban (900,16-os üzemképességgel szá-
molva) mintegy 1200 t szilárd és 420 t folyékony anyag elszállítására ké-
pes. Az alárendeltek §zátlító eszközeirrek bevonásával a hadtest ö§szes
mobilizálható szállítókapacitása mintegy 2500 t sátárd és 650 t folyékony
anyag, így a szállítási igények kielégítése csaknem egv fordulóval biztosít-
ható, Figyelembe véve az átlagos szállítási távolságot (légvonalban 30-
40 km) és a rakodási időt, a szállítóeszközök napi futásnormáját, a kettó
íorduló is (összesen 160-200 km) te]jesíthető.

A hadsereg gépkocsi §zállító erói az anyag utánszállításokban feszí-
tett harcnapokon, illetve a kritikus anyagok, első§orban tűzérségi ]ősze-
rek é§ műszaki harcanyagok kiszállításában,,besegithetnek'.

A szóLlítósok megszeruezéséne!{, és Dégíehajtó]ón%k Jőbb sq,ió,tos-
sógai:

a) A had,műuelet előhészí,tése iclőszakóban:

- a csapatok elórevonásával, a hadászati és hadmúveleti készletek
széttelepíté§ével kapc§olatos szállítások elóre kidolgozott, pontosított ter-
vek alapján kerülnek végrehajtásra, (centralizált tervezés, decentralizált
végrehaitás) j

- a honi terüIeten folytatott védelmi hadmúvelet sajátosságábó1 ere-
dóen a hadsereg (FRONT) védósávjában levó csapatok anyagi eszközökkel
való feltöltése már az elókészítés időszakában megtórténhet, így a had-
múvelet kezdetére rendszerint a szükséges késztetekke1 rendelkeznek;

- a közlekedési hálózat múködőképes, a katonai szállítások túlnyo-
mó többsége (75-B0%_a) vasúton, a csapatok elhelyezési körleteihez le-
hető legközelebbi kirakó állomásokra történik ;

- a csapatok ellátásával kapcsolato§ szállításokra döntóen a saját
szállító eszközeik kerülnek felhasználásra, az elöljáró tagozatok szállító
eszközei minimális mértékben kerülnek bevonásra. Rendszerint kisebb
szállító kötelékek mozgásáva1 számolunk;

- az ellátási források (kirakó á]Jomások) irányokba történő működ-
tetése lehetőséget biztosit a keresziirányú mozgá§ok elkerülésére;

- ebben az idószakban a kiszállított anyagok döntő részét a védő_
körletek befendezésére és a tüzéfségi ellmelőkészítés érdekében létreho-
zott műszaki harcanyagok és lőszerkészletek képezik, amelyek kiszállí-
tásra keriilhetnek átra,kás nélkü az elöljáró tagozat szállító eszközeivel i§.

b) A uédelrni had,lnűuelet pégreka.ltdsa il,őszakőban :
_ a va$lti sállítás a hálózat múködőképességének fennáüásáig to-
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vábbra i§ alapvetó szállítási módként jön számításba a hadtesthadtáp ta-
gozatban működtetett kirakó állomásokig;

- a csapathadtáp tagozatban már alapvető szállítási mód a gépko-
csi szállitás 1esz. Ebben a tagozatban a szállítási íeladatokra - az átra-
kások számának c§öklenté§e érdekében - a hadtest és az alárendeltek
szállító eszközei egymást váltva (rotációban) kerülnek bevonásra;

- a szállító alegységek rendszerint kisebb kötelékben kerülnek a1-
kalmazásra, visszatérnek eredeti helyeikre, a technikai kiszolgálásra fe1-
használhatók a polgári szervek javító bázisai, jobban biztosítható a tech-
nikai színvonal;

- az elöijáró tagozatok (hadsereg, központhadtáp) gépkocsi szállí-
tó eszköei alapvetően tartalékot képeznek, ugyanakkor a vasúti hálózat
üzemképtelensége esetén tagozati hovatartozástó1 függetlenül közvetlenül
résztvehetnek az etső 1épcsóbe védő, illetve ellencsapást végrehajtó csa-
patok utánszállítási igényeinek kielégítéSében ;

- az elöljáró tagozatok 1eürült szállítóeszközei bevonásra kerülhet-
nek az ellen§ég betörése által Ve§zélyeztetett területekró1 a polgári ta-
kosság é§ a polgári javak kitelepíté§ére;

- 
jelentós vasúti szállítási igény jelentkezik a FRONT tartalékok

(szöVetséges csapatok) eldrevonására.
4. A köZlel.edési biztosítás Dezetése és sajútossó,gaí:
A) A kőzlekedésí bizto|itós pezetése :

A koalíció§ állományú FRONT átlományába tartozó összfegyvernemi
hadsereg honi területen folytatott védelmi hadművelete közlekedési biz-
tosítá§a a különböző hadtáptagozatba tartozó (hdt, HDs, FRoNT, központ-
hadtáp) közlekedési csapatok és szervek, valamint a polgári közlekedési
szervek kijelölt erői, e§zközei összehangolt tevékenységének eredménye-
ként valósu1 meg.

E tevékenység szervezése és vezetése valamennyi tagozatban a had_
tápvezetés rendszerében történik.

A közlekedési biztosítás végrehajtásának sajátosságaként jelentke-
zik, hogy a megvalósitásban résztvevő csapatok, katonai és polgári köz-
lekedési szervek feladatainak, alárendeltségi viszonyainak sokrétúsége
feszesebb vezetést és rendszerint az adott hadtáptagozattól magasabb szin-
ten koordinált együttmúködés megszervezését teszi szük§égessé.

A koalíciós FRoNT (HDS) védősávjában diszlokált _ az MN ös§z-
éfdekű, yalamint az MNk közlekedési bizto§ítására hivatott _ katonai
és polgári közlekedési szervek alárendeltségi vi§zonyaik megtartásáyal
a hadsereg közlekedési és műszaki c§apataival, valamint a központhadtáp
előretolt 1épcső állományába (esetleg a koalíciós FRoNT állományába
tartozó szövetséges közlekedési csapatokkal is) tartozó közlekedési csapa-
tokkal szoros egyúttműködésben részben yagy teljesen bevonásra ke-
rülhetnek a hadsereg védelmi hadmúvelete közlekédési biztosításának
Etegvalósítá§ába.

A honi terüeten fol}tatott első védelmi hadművelet közlekedési biz-
tosítása megszerveze§ének és \nezetésének alapját az MI\TVK és a Had-
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színtér Főparanc§nokSág egyeztetett követelményei §zerint kiadá§ra kerülő
MN HFcSF-i direktíva képezi.

A koalíciós FRoNT állományába tartozó hadsereg közlekedési biz-
tosítása megszervezéSéhez MN HFcSF-i direktíva kivonat és MN KSZF
szakintézkedés kerül kiadásra. Fronterók alkalmazása esetén a FRoNT
PK HTPH-i direktíva és FKSZF-i szakintézkedés is kiadásra kerülhet.

A hadsereg hadrnúveleti anyagi biztosítá§a érdekében létrehozott
és vasúti szereivényeken (vízi szállító eszközöliön, uszályokon) tárolt kész-
letek i<irakó állomásokra (kikötókbe) tőrténó előrevonását a készletek-
ke1 gazdlllkodó szervek (KHL és TEL Pságok) igényei alapján az NIN
KSZIrI (e§etleg a területi KSZI) szetvezi é§ irányítja,

A honi területen folytatott védelmi hadmúVelet során a FRoNT (HDS)
védősávjában védő, valamint disziokált különbözó alárendeltségú
(HÁPVP, MN LE. éS Re. Pság. központhadtáp) katonai szefvezetek vasúti
szállitásainak §zervezését és irányítását igényléseik alapján aZ }"{N KSZFI
(iiletve a területi KSZI-ok), a kijelöit katonai gépkoc§iutakon való köz-
lelreclésük engeclélyezését a területileg itletékes közúti komendáns egyseg
(rendszerint zlrszlóalj) diszpécser szolgálata végzi.

A hátországi rendeltetésú közlekedési ltatonai §zervezetek (az MN
KSZFI és alárencieltjei) vezetését az MN KSZF közvetlenül végzi.

A FiÁPVP alárendeltségébe tartozó közlekedési csapatok (köztekedési
dandárok) leladatai a HM és MN H!'cs-i direktivákban, ilietve az lIN
KSZF sza]<intézkeriésekben kerülnek meghatározásfa, Vezetésük a pa-
ranc§noki ve2etési rendsZerben való§ul meg.

A védelmi hadmúvelet közlekedési biztosítása vezetéséoek fontos ré-
szét képezi a MEM alárendelt§égébe tartozó száIlítási ágazatok Szátlitó
és Helyreállitó szoigáiataiva], az országo§ és megyei (területi) Honvéclel-
mi Bizottságokkal, a BM szerveivel együttmúködés megszervezésének
kérdé§e. Különijs fontossággal jelentkezik e feladat a polgári lakosság
é§ a polgári javak hadmúveleti területról történő kiürítési szállitásainak,
a kijelölt köziekedési háióZat üzemeltetésének technikai biztosítá§ának,
és rombolás utáni helyfeá]lításának, kiemelt objektumai őrzésének. az
ideiglenes átrakó körleiek elókéSzítéSének és működtetésének megszelve-
zése ós végrehajtása során.

E feladatok eredményes megvalósítása érdekében az együitműködé§
rneg§Zervezése és biztosítása mellett kiemelt szerepet kap a népgazdasági
szervek, vállalatok részére történó honvédelmi követelmények, felada-
tok megszabásában való aktív részvéte] és szakmailag megalapozott ja-
Va§la'úok kidolgozá§a.

B) A lcózleked,ési biztosító,s Dezetésénel<, sajdtossd,gai :

A koalíciós FRONT állományába tartozó összfegyvernemi hacisereg
honi területen lolytatott védelmi hadművelete közlekedési biztosítása ve_
zetését ega so1, sajótos ténuező liguelelnbeuételéoeL kell megszeruezni:

a) A védelmi hadműVelet telületén a hadsereg (FRoNT) csapatain
kívül más a]árendeltségú katonai és polgári szervek tevékenykednek,
működik a hadigazdaság, az ország.
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így a koalíciós állományú FRONT védősávjában meglévó közleke,
dé§i hálózai nem csupán a FRoNT csapatainak érdekeit, hanem az ott
diszlokált egyéb alárendeltségű katonai szervezetek, fegyveres testületek,
hadiipari, népgazdasági termelő és szolgáltató vállalatok, polgáfi szer-
vek és a lakosság közlekedési igényeit is kiszolgáIja.

Ebből eredően a hadsereg (FRONT) közlekedési biztosításának
meg§zervezését és vezeté§ét ezek ligyelembevételéve1 kel1 megvaló§í-
tani.

b) A közlekedés biztosítás vezetésében nem tisztán csak a katonai
vezetés érvénye§üI, fokozott az együttmúködés szükséges§ége ;

A hadsereg (FRoNT) védósávjában diszlokált - az MN ö§szérdekú,
valamint az MNK közlekedési biztosításáfa hivatott - katonai és pol-
gári közlekedési szervek eredeti alárendeltségi viszonyaik megtariá§a
mellett - a hadsereg (pRoNT) közlekedé§i és múszaki csapataiva1 szo-
ros együttműködésben vesznek részt a hadsereg (FRoNT) védelrni had-
múvelete közlekedési biztosításában.

Tevékenységűket a FRONT igényeinek megfelelően, de az MNVK
és a Hadszintér Főpa]:ancsnokság által egyeztetett követelmények és
a §aját eiöljáró szerveik által megszabott feladatok szerint végzik.

c) Szükségessé válhat a hátországban is egyes kiemelt fontosságú
kommunikációs irányok műkődőképessége biztosításáért való felelősség
katonai kézbeadása, a katonai közlekedési erők e célra tórténő koncent_
rált alkalmazása.

d) A különböző alárendett§égű közlekedési csapatok, katonai és
polgári közlekedési szervek tevékeny§égének összehangolá§a felső§zintű
koordinálást igényel, amelyet az MN lryP-tó1 keii irányítani.

e) Kiemelt szerepet kapnak a központi köZlekedési erók a hadse-
reg és a FRoNT védelmi hadmúvelete közvetlen közlekedési biztosítá-
sában.

f) A hadmúveleti (Dunántúli) területen a ievékeny§égek közvetlen
irányítására az együttműködés bizto§ítására a központi katonai közle-
kedési szerv vezetéséve1 operatív c§oport 1étrehozása válhat szükségessé,
állományában a hadsereg (a FRoNT) parancsnokságok és MN §zintú
anyagi szolgálatok, a BM kózlekedési és tanácsi, a MÁv és a közúti
igazgatóságok képviselóivel. E téren hasznos tapasztalatokat szereztünk
már a ,,BARÁTSÁG_8B'' gyakorlat atkalmával.

g) A c§apatok ellátásával kapcsolatos szállitási igények kielégíté-
§ét az anyagi szolgálatokkal szoros együttműködésben kell kooordinál-
ni.

h) Szükségessé válhat operativ csoportok múködtetése a vasúti
Szállítások íolyamatosságának biztosítása központi irányítása érdekében
a határmenti (Záhonyi) átrakó körletekben.

köuetkeztetések:
a) A védelmi hadmúvelet közlekedési bizto§ításának sajátosságai,

a közlekedési biáositásban résztvevó katonai és pofuád erók felsó-
szinten koordinált és irányított tevékenysége a vezetési §Zintek, tagoza-
tok számának c§ökkentését teszi szük§égessé,
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b) A közlekedési biztosításban résztvevő szervek sokféle rendel_
tetése és alárendeltsége fokozott követelményeket támaszt az egyitt-
múködés megszervezéséhez, tevékeny§égük operatív irányításához.

c) Az ellenség közlekedési hálózatra és a közlekedési csapatokra
való fokozott ráhatásának 1ehetósége szükségessé teszi a közlekedé§i
csapatok feladatainak, szervezeti felépítésónek, a hadászati készleteket
tároló vasúti szerelvények diszlokációjának felülvizsgálatát, átértékelé_
§ét.

Az elmúlt években lefolytatott gyakorlataink tapasztalatai azt iga-
zolták, hogy a honi területen vívott védelmi hadmúYelet közlekedési
biztosításának megtervezé§énél olyan sajátos körülmények adódnak,
amelyek figyelembevétele erősen befolyásolhatja mind a harcoló csapa-
tok közlekedé§i biztosítását, mind a közlekedési csapatok, szervek alkal-
mazáSáí.

Dunóntúl közlekedési hólózotónok kotonoíöldrojzi
és közlekedésműszoki értékelése, elemzése

Erőss Ferenc alezred,es

Az olszág védelemre történő íelkészítése egyik fontos elemét képezi
a közlekedési hálózat lelkésziLése is.

Á haditechnikai eszközök korszerúsődésével számottevó javulás kö_
vetkezett be a c§apatok optimáiis mozgásának biztositása terén,

A védelmi hadmúvelettei és harccal kapcsoiato§ tevékenységek meg-
követelik a közlekedési hálózat maximáIis felkészítettségét. Az esetlege-
sen ]étrehozható rombolások, a közlekedési hálózatra és azok csomópont-
jaira nagypontosságú fegyverekkel mért csapások által keletkezett tor-
laszok, akadályok elhárításához, a megszakadt forgalom és műtárgyak
helyreállításához alkalmas helyreáuító erőkre, eszközókre van szükség.

Ezek a helyreállító erők katonai és polgári erőkből kerülnek (kerül-
hetnek) ki és tevődhetnek össze_

A helyT eállítás és a védelmi hadműveletet megvivó csapatok Védő-
körleteiben, vagy azok mögöttes terü]etein hajtható végre, s szorosan
kell illeszkedjen a csapatok álta1 végrehajtott mozgásbiztosítási feladatok
rendszeréhez. Ez a közút\ é§ vízi mozgásbiztosítási feladatokra egyér-
telmúen illeszthető, míg a va§úti hálózatra vonatkoztatva a c§apatokhoz
szorosan nem kötődő helyreáJ.lítási feladatokró1 van szó.

A már leírtak ligyelembevételével az elmúlt időszak továbbképzé-
sei, törzsfoglalkozásai, hadijátékai e szellemben kerü]tek 1evezetésre.
Ezeken egyértelmúen bebizonyosodott, a tervező munkát mennyire be-
folyásolja a közlekedési bá\ózat (út, vasút, vízi út) előké§zítettsége, álla-
pota és várható sebezhetősége, a domborza,lri és yíztajzi viszonyok.

A tervező munka e]ősegítésére, esetleges új ismeretek közreadására
gondoltam akkor, amikor a védelmi hadmúvelet kialakításához talán nél-
külözhetetlen oldalról közelítettem meg a Dunántúl terepjelleg, dombor_
zati viszony, vizrajz és közlekedési hálózat szerinti felosztását, értéke-
lését.
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