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Duchaj Istvda|

A Magyar Köztársaság közlekedési háíózatát az új védelmi irány-
elvek és a magyar fegyveres erők feladatainak és alkalmazási elveinek
szempontjából vizsgálva megállapítható, hogy bármely várható irányban
a védelmi hadművelethez szükéges csapatcsoportosítás létrehozásához,
illetve a védó csapatok tevékenységének, manóvereinek végrehajtásá-
hoz á az ellátásuk biztosításához célszerű olyan törzshálózat kijelölése
és fenntartása, amely valamennyi lehetséges változatban szükséges, to-
vábbá ebből kiinduló és hadműveleti tevékenység követelményeinek
megfelelő kcizlekedési utak, objektumok (csomópontok, hidak, vasútál-
lomások stb.) kijelölése.

A vasúti hálózaton belül a rombolások várható célpontjai a vasúti
csomópontok, a nagyobb vízi átkelőhélyek vasúti hídjai, és a vasúti alag-
utak.

Blszigetelt teriiüet keletkezósének körülményei

A Magyar Köztársaság földraj zi adottsága, vasúti háló zatának íelrépí-
tése szinte felkín álja az ország - vasúti közlekedés szempontj ából - elszi-
getelt területekle való felosztását. Az ellátási szállításokés csapatcsopor-
tosítások vegrehajtásának megvalósítrása ilyen esetben csak a teriiLleten
működtethető vonalszakaszok igénybevételével oldható meg. A vasúti

1 Duchajl§tváú alezrede§,aZMKAHadtáplanszékegyetemiadjunktusa
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csomópont és az elszigetelt vasúti vonalszakasz a közlekedási szakiro-
da|om " mo stohagtermekei".

Amennfben a szállítási irány több elszigetelt területen2 halad ke-
resztül, a forgalom megszakadási helyén ideiglenesen létrehozott átrakó
köíleteket szüIséges üzemeltetni. Ez a közlekedési elem azonban ren-
deltetése s"empontiából eltérő az ismert IÁK-tól. Alapvető funkcióját
az elszigetelt vasúti vonalszakaszokon folyó folyamatos vonatforgalom
mennfségi és minőségi összetevó i határozz{k meg-

Az elszigetelt területek vasúti vonalszakaszait3 a rombolás jellegétől
és terjedelmétől, valamint a vasúti objektumok szennyezettségétől füg-
góen eltérő időben vehetik igénybe. Ezért amikor ezen szakaszok igény-
bevételre vonatkozó elhatározást meghozzák, meg kell határozni az
igénybevétel lehetőségeit és célszerűségét.

Vonalszakaszok igénybevételének szempontjai

Az elszigetelt vasúti vonalszakaszok alkalmasságát a szállítások
igénybevételére, mindenekelőtt az állandó berendezések technikai álla-
pota, a vasúti szállítások változó eszközeinek megléte és a vonatforgal-
mat akadályozó rombolások megszüntetéséhez szüks éges idő határozza
meg. Ezen kívül elengedhetetlen számolni a szállító vonalon működte-
tett ki-, be-, átrakó állomások (körletek) működőképességének határi-
dőivel, valamint be-, ki, átrakó kapacitásaival. Figyelembe kell venni to-
vábbá az elszigetelt vasúti vonalszakaszon mikor lehetséges az anyagi-
technikai eszkózök, csapatok átadása, valamint ázzal, hory milyenek az
átrakás feltételei más szállítási ágazatokra.

2 Elszi8etelt terüIetek: az orsá8 közlekedési hálózata, objektumai kelet-
kezett amn jelentós kiterjedé§ű területek, amelyeken belül az el§zigetelt vasúti vonalszaka§zok-
ról az átínenó for8almat a c§atlakozó vonalakra és a hosszú helyreállítási idó§zükéglet miatt le-
heletlen me8valósítani.

3 Elszigetelt Yasúü vonal§zaka§zok az elszigetelt területen belül két rombolási hely között keletke_
zó, 

^fő 
szá]llíásiiáíryu)a elhelyezkedó, műkajdóképes és íBy katonai száiítá§i szüksé8letek kielé-

8ítésére koílátozott mértékb€n i8énybevehetó vasúti vonal§zakaszok.
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A fentiekből következik, hogy az IÁK-ek alkalmazásra történő
előkészítésének tervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani a szál-
lítások további fol}tatását biztosító elszigetelt vasúti vonalszakaszok
igénybevételi lehetőségeire, azaz a körlet berakó (kirakó) állomásai-
nak mennyisége alapvetően függ a gördülő állomány mFglététől, vala-
mint a forgalom megszakadási helyétől a következő IAK- ig, illewe a
rendeltetési helyig igénybe vehető elszigetelt vonalszakasz áteresztő-
képességétől.

Ebből egyértelműen következik, hogy az IÁK felépítését, berende-
zését, műkódtetésének időbeosztását, elóké§zítését csak avele közvetlen
kapcsolatban álló elszigetelt területek vasúti vonalszakaszai igénybevé_
teli lehetőségével komplexen lehet vizsgálni.

Elszigetelt területek határain tehát amennfben átmenő forgalmú
vasúti vonalszakaszokat üzemeltetünk ideiglenes átrakó körlet(ek) mű-
ködtetése szükséges a szállítások folyamatosságának biztosítása érdeké-
ben.

Amennyiben csak az elszigetelt terület határain belül vesszük igény-
be a vasúti vonalszakaszt, a vonalszakasz végpontjain vasúti csatlakozási
pontokat kell létrehozni más szállítási alágazatok rázére.

A működőképes elszigetelt vasúti szakaszok kezdeti pontján ideig-
lenes átrakó körletet, végpontján - a szállítások folyamatossága érdeké-
ben - vagy ismételten IAK-et, vagy vasúti csatlakozási pontot - egyéb
szállítási ágrészére - kell létrehozni.

Szálütási munkák megszervezése

Az nX Ger-et) határain belül elő ketl készíteni a kerekes és lánc-
talpas technikai eszközökkel rendelkező hadműveleti lépcsők ki-, és be-
rakó állomásait, valamint az anyagi- technikai-ellátási eszközök részére
specializált állomásokat. Külön figyelmet kell fordítani a rakétatechnikai
eszközök, rakétahajtó, robbanó, mérgezó anyagok ki-, berakó állomása-
inak kijelölésére és előkészítésére.
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Az IÁK határain belül eló kell készíteni a gépkocsiutakat, átkelőhe-
lyeket, szállító eszközőket, a rakodás gépesítés technikai eszközeit, vala-
mint a csővezetékeket.

A szállítások vasúti gördülóanyaggal történő e|látásához, meg kell
szervezni a gördülőállomány előkészítő és mentesítő helyeit. Atechnikai
eszközökrögzítéséhez szükséges eszközöket elő kell készíteni és készle_
tezve tárolni.

A szállítmányok mozgásának és a vonalszakaszon való munkájának
irányítására a meglévő híradó eszközöket kell igénybe venni. Szükség
esetén a szállított csapatok híradó eszközei szintén használhatók,

A rombolt objektumok megkeíülésének végrehajtására hadművele-
ti lépcsók és anyagszállítások érdekében elő kell készíteni:

_ nehéz technikai eszközökkel rendelkező csapatok átbocsájtá-
sához speciális menetvonalakat,

_ könnyű technikai eszközök és gépkocsiszállító eszközök közle-
kedéséhez gépkocsiutakat,

_ a csapatok és anyagi-technikai eszközók berakó- és kirakó
állomásaihoz vezető gépjárművel járható bekötő utakat.

A fentieken kívül a csapatok és szállító gépjárművek manővereinek
biztosításához harántutakat kell kijelölni, amelyek az adott körletben
összekötik a csapatmozgások és a gépkocsimozgások menetvonalait a
legfontosabb gépkocsiutakkal.

Az elszigetelt vasúti vonalszakaszon folyó munka megszewezésének
első lépése a szakaszon"rekedt" vonóeszközök és vasúti kocsik üzemké-
pes állápotba való hozatala. Amennfben az üzemanyag- és űzelátás biz-
tosítására az állandó objektumok nem állnak rendelkezésre a közbeeső
állomásokon kell kiszolgáló helyeket létrehozni.

Az elságetelt vonalszakaszok igénybevételével kapcsolatos munkát
egységes technológiai folyamat szerint kell megszervezni, amelynek alap-
ját a vonatok menetgrafikonja képezi, A csapatok és anyagi+echnikai
eszközök be-, ki- rakási munkálatainak technológiai fo|y?imaíát, az igény-
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bevételre kerülő állomások szakosításának figyelembevételével kell
megtewezni-

A rakodási technológiai folyamatok teryezésénél és szervezésénél
figyelembe kell venni a kirakási és berakási frontok hosszát, a rendelke-
zéste állrő erőket és eszközöket, valamint a vasútról más szállítási ágra
történő teherátadás lehetséges módjait.

Vonatforgalom megszervezésének alapjai

A vasútállomások szakosításánál fontos szerepet játszik, hogy az
adott állomás alkalmas-e a különböző kategóriába tartozó szállítmányok
fogadására, indítására és áteresztésére, valamint a szükséges technoló-
giai műveletek végrehajtására.

A vasúti gördülőanyagokat a berakás és kirakás he|yéhez célszerű
szállítmányonként, vagy önálló szállítmányként beállítani, figyelembe vé-
ve a kijelölt állomás rakodás- technológiai adottságait. A szállítmányok
összeállítása, okmányolása, tolatási manővereinek végrehajtása a min-
denkor érvényben lévó utasításoknak megfelelóen történik.

Az ígénybevételre kijelölt vonalszakaszon a szállítmányok mozgását
a rombolást megelőzően éwényben lévő grafikon alapján kell megszer-
vezni. Amennlben erre nincs lehetóség új grafikon kidolgozása szüksé-
ges. Az elszigetelt vonalszakaszon olyan típusú grafikon használata a cél-
szerű, amely biztosítja a szakasz maximális áteresztő és szállító- képessé-
gének kihaszná[ását.

A vonatmozgási graíikonnak tarta|maznia kell az állomásokon a
szállítmányokkal kapcsolatos műveletek sajátosságait, a mozdonyfordu-
lókés mozdonyváltópontokhelyét,változásait,valamint avasútakés más
szállítási alágazatokkal történő eg:yüttműktidés rendjét.

Az elszigetelt vasúti szakaszokon a szállítások folyamatossága jelen-
tős mértékben függ a vasúti gördülőállomány beérkezésének, beállításá-
nak a gépkocsi sállitóeszközök mozgásával történó összehangolásától.
Ezért a különböző szállítási ágak munkájának összehangolása érdekében
úgJmevezetett csatlakozó nozgási grafikonokat kell összeállítani.
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Lesz<igeáetjük, hogy a szállítási irányban igénybe vett elszigetelt
vonalszakaszon a forgalom nagJ§ágát el§ősorb an az átrakő körlet (kör-
letek) és a szakasz (szakaszok) áteresztőképessége eryüttesen határozza
meg.

Amennfben a forgalom nag,sága - vagyis az IÁK átbocsájtó képes-
sége - kisebb. mint a vonalszakasz áteresztőképessége, abban az esetben
"telítetlen" grafikon' alkalmazása célszerű, amely lehetőséget biztosít a
szállítmányok sebességének növelésére, ezáltal a vonat- és mozdonyfor_
dulók meggyorsítására,

Az alapgrafikon és ahozzácsatlakoző mozgási grafikonok felépítése
során a ki- és berakási múveleteket, valamint a vasútállomásokon vég-
zendó forgalomtechnológiai munkákat figyelembe kell venni,

A számításokat minden lehetséges esetre célszerű e|végezni.

A fogadó vasútállomás fejlett vágányhálózata esetén a szállítmányok
kirakási időközei "I" az alábbi összefüggések alapján számíthatók ki:

I'=tb+líak+tát,

Abban az esetben, ha a kirakó állom ásvágárlyhálózatanem felel meg
a kívánt követelményeknek a szállítrnányok kirakási idóközei a követke-
ző képlet szerint állapíthatók meg:

I" : térk + trend + tb i trak + tát + tóssz + tind

ahol: térk, tind = a szállítmány érkezésekor és indulásakor
végzendó műveletek ideje;

trend, tössz = a vonat rakodóhelyeknek megfelelő rend-
ben történő rendezésének, illetve a rakodási

4 Telíteden 8rafikon: a vizs8ált vasúti vonalszakasz maximais áteresáókéPe§sé8ének csak e8y
sziiksé8€s része keíült fellnsmáásra a szálítínányok közleke/tetéséíe. A femmaradó - kózle-
kedés §zempontjáMl üáosított (vonó-, 8a'fdülóanya8_, kj§zol8áó személyzet stb.) - 8rafikon .é_
szek taatalékoi képezDek
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tb, tát

írak

műveletek után vonatba történó öss ze,állításá-
nak ideje;

= a vasúti gördűlóállomány rakodóhelyek
szerinti beállítási, illetve az üres állomány átál-
lítási és takarítási ideje;

= a teljes szállítmány rakodási műveletének
elvégzéséhez szükéges idő
(tberak + tkirak).

Lgk

I = trak + 

- 
_ türes

Vgk

= a rakott szállítmány beállításának, kirakásá-
nak, okmányolásának, valamint a forgalom-
technológiai műveleteinek összideje;

= az üres vasúti gördülóanyagok s zállítmány
típusa szerinti összerendezésnek, valamint

A technikai, de kúlönósen az elosztó állomások, amelyek az elszige_
telt vasúti vonalszakasz szélsó határainál helyezkednek el a szakaszon
közlekedő rakott szerelvényeken rendezési műveleteket nem végeznek.
Rendkívüli esetekben azonban ezen állomásokon az üres szerelvények-
a szállítandó anyagi-technikai eszközök, illewe csapatok ó§szetételének
megfelelő - rendezését végre lehet hajtani. A szállítmányokhoz a moz-
donybiztosítást, valamint a gördüló állomány technikai átizsgálását a
forgalmi grafikonokon fel kell tüntetni. Ezen műveletek idejét a minden-
kor érvényes technológiai normák szerint szükséges megállapítani.

Különös jelentős égű az e|szígetelt vasúti vonalszakaszon közlekedó
szállítmányok forgalmi grafikonjának egyeztetése az üres vasúti gördü-
lőanyagok sérült objektumokhoz történő előrevonásának grafikonjával.
E két grafikon egyeztetése azonban feltételezi az anyagok átadásának
közvetlen módját (azaz vasúti kocsi-gépjármű-vasúti kocsi).

Ebben az esetben két szállítmány be-, illetve kirakásra történő
előrevonásának ideje az alábbi képlet alapján határozható rneg:

ahol: trak

türes
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A csapatok és anyagi eszközök elszigetelt vasúti vonalszakaszon egy
írányba való szállítása esetén célszerű típusvonatokat alkalmazni. Ez le-
hetőséget biztosít a gördülőállomány manővereztetésének csökkentésé-
re, valamint célirányosabb kihasználására. A fordulókban közlekedő va-
gonok mennyi§égi és típusonkénti összetétele meg kell hogy feleljen az
elszigetelt vonalszakaszon lévő gördülőállomány összmennyiségének.

A szükséges fordulók mennfségét az alábbi összefüggések segísé-
gével lehet megh atározni:

Lgk

Vgk

ahol:l,inap

0
Nvon

ahol: tbe, tki

Lplsz

Vvon

a berakás végrehajtásához szükéges műsza-
ki, forgalomtechnológiai műveletek összideje;

= az átrakás során a közúti mozgások távolsá-

E^;

= közuti szállítás átlagsebessége.

Nnap = qxNvon

= meghatározott típusú katonai szállítások
végrehajtásához szükséges naponkénti fordu-
lók száma;

= forduló végrehajtásához szükséges idő;

= a naponként átadásra kerüló - meghatáro-
zott típusú - vonatok darabszáma.

24 Vvon

= a teljes §zállítmány ki, illewe berakásához
szükséges idő;

= az elszigetelt vasúti vonalszakasz teljes
hossza;

= a vonalszakaszon végrehajtásra kerülő for-
dulók menetsebessége.

A forduló ideje a következő módon határozható meg:

1 2l*ísz

- 

(tbe + + tki);
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A szállítások végrehajtásához szúkséges mozdonyszüks églet az a|áb-
bi képlet alapján határozható meg:

ahol:Nm

Nm=9xKxNelsz

= mozdon},szűkséglet;

mozdonytartalék eryütthatója, amely 1,10-
1,20 értéknek vehető;

k = egy vonatpárhoz a mozdonpzükéglet
együtthatója (0,5-0,6);

Nelsz = a szállítások méretei a vonalszaka§zon vó-
natpárban.

Az elszigetelt szakaszokon a mozdonyok igénybevételének biztosí-
tásához, a fútőanyag szükéglet me ghatározásáhozíigyelembe kell venni
a mozdony típusát, aZ üzemanyag tiípusát, azt aZ időtartamot ameddig a
mozdonyok a be-, és kirakóállomásokon tartózkodnak, illetve a mozgás
méreteit.

A mozdonypark nagyságának, a lehetséges mozdonyforduló, illewe
a meglévő kiszolgáló berendezések teljesítőképességének függvényében
kell a vontatóeszközök technikai kiszolgáló állomásait kijelölni és beren-
dezni.

A vonalszakaszok igénybevételi célszerűségének, forgalma megszer-
vezésének elemzése után a katonai szállítások megszervezésével kívánok
foglalkozni

Az ország közlekedési hálózatának háborús szállítások végrehajtá-
sára történő igénybevétele megköveteli minden felhasználható közleke-
dési ág ágankénti és együtte§ elemzését, értékelését. Az összehasonlító
viagálatra azéttvan szükég, mert a bonyolult ó§szetett szállítási felada_
tokat háborús időszakban csak a közlekedési ágak maximális összehan-
golásával, komplex alkalmazásával lehet végrehajtani,

Ebből következik, hogy a komplex vizsgálat elótt minden közleke-
dési ágat eryenként is naryító alá kell venni. Igy a vasúti kózlekedési ág
teljes vertikumának elemzése elengedhetetlen az igénybevételre történő
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tewezése során. E feladat munkasorrendjére is igaz az egységes közle-
kedési hálózat elemzésének sorrendisége, vagyis a vasúti közlekedési
ágat mint egységes egészet kellÜzsgálni és természetesen a meghatározó
elemeit önállóan is.

A forgalom folyamatosságának biztosítása szempontjából meghatá-
rozó - egymástól elválaszthatatlan - elemek (vasúti csomópont, IAK, el-
szigetelt terület vasúti vonalszakasz) közül a közlekedési terminológiá-
ban alig ismert elszigetelt vasúti vonalszákaszok keletkezését és igény-
bevételének lehetó§égét elemeztem.

Megítélésem szerint az elszigetelt területek vasúti vonalszakaszai
forgalmának megszervezésével a háborús helyzetben megbízhatóbban
funkcionáló vasúti szállítás végezhető. Ennek eredményeképpen javul-
hat aháborű vasúti szállítás igénybevételi lehetósége, a csapat- és anyag-
szállítrások időbeni vegrehajtásának biztonsága, összességében az ország
védelmi képessége.
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