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A koalíciós front állományába tartozó nemzeti seregtest hadműveleteinek eredményes megví
vásához jelentós nagyságrendű és idóben folyamatosan történó szállításokat kell végrehajtani. 

A nemzeti seregtesthez a hadműveletek eredményes megvívására a sokféle, volumenében nagy 
tömegű anyag mellett nagy mennyiségű technikai eszközt is kell szállítani. Ez a munka átfogóan 
kiterjed és magába foglalja a személyek, az anyagi-technikai eszközök széles skáláján keresztül acsa· 
patok szállítását is. 

Az anyagi eszközöknek a hátországból a koalíciós front állományába tartozó nemzett seregtest· 
hez történó után· és hátraszállításának a fontosságát sok példával lehet bizonyítani. Közülük is ki 
kell emelni a Nagy Honvédó Háborút, amely ékesen bizonyította az anyagi eszközök szünet nélküli 
után- és hátraszállításának fontosságát és jelentós nagyságrendjét. Az azóta lefolyt háborúk ugyan· 
csak hasonló tapasztalatokat adtak. A háború folyamán az anyagi eszközök utánszállítása képezte az 
egész katonai szállítás több mint 50%-át. Csak vasúton a katonai szállításra igénybe vett 19,7 millió 
vagonból több mint 9,9 millió db anyagi eszközöket szállított. (1) 

A szállítások megszervezésének alapjai 

Az anyagi és egyéb eszközök meghatározott idóre, a szükséges mennyiségben történó szállítá
sának fontos tényezóje a szállítások megszervezése. 

A szállítások megszervezésének a tevékenységek olyan szervezett formában való célszerű lebo
nyolítása, rendezése tekinthető, amellyel kialakulhat a folyamatos szállítások megindításának és vég
rehajtásának megfelelő rendje, továbbá megteremtődnek a végrehajtás minden oldalú biztosításá· 
nak feltételei. 

A szállítások megszervezése az említett követelményeken, tényezőkön túlmenően még bonyo· 
lultabbá válik a koalíciós haditevékenység esetén, amikor a koalíciós front állományába tartozó 
nemzeti hadsereghez történnek a szállítások a központhadtáp területéről. Igazolják ezt olyan 
tények, mely szerint a nemzeti csapatok mozgásán, a részükre történő szállításokon kívül az adott 
ország területén különböző szövetséges csapatmozgások, anyagi eszközszállítások is folynak. Törté· 
nik mindez olyan területen, ahol katonai erőfeszítések mellett végzik az ország lakosságának az ellá
tása, a fokozott ütemű haditermelés és egyéb elengedhetetlen tevékenységek érdekében a szállításo
kat, amelyhez a közlekedési hálózatot szintén igénybe kell venni és a szállító eszközöknek működ
niük kell. 

A szállítások megszervezésénél minden esetben figyelembe kell venni az utánszállítások alapel
vét, mely szerint az elöljáró tagozat felelős az anyagi eszközök csapatokhoz való kellő időbeni eljut· 
tatásáért, függetlenül a szállítást végrehajtó eszközök hovatartozásától. 

(I) A S20v1et Fegyveres Erők hadtápp a Nagy Honvédő Háborúban, 1941-19·15. Zrinyi ](jadó, Bp. 1980, 46~ old. 
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A több nemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtest felé történő szállításoknál ez 
az alapelv kiegészül még azzal, hogy az anyagi eszközöket a nemzeti fegyveres erők elöljáró szervei 
szállítják saját csapataik részére. (z) 

A szállítási ágazatok komplex alkalmazásának rendszerében a szállítás megszervezésének és 
végrehajtásának különféle változatai lehetnek. Egy adott szállítási feladat végrehajtásának legéssze· 
rúbb változatát az képezi, amelyik biztosítp annak rövid idő alatti, gyors és megbízható végrehajtá· 
sát. Ennek megítélésénél ,1 körttkezöket kell fig;tlembe 1e11111: 

- a hadműveletek jellegét és méreteit; 

- a csapatok állományát és feladatát; 

- a hadműveleti és csapathadtáp körülményeit; 

- az utánszállítá51 szükségletek terjedelmét és a végrehajtás idejét; 

- a rendelkezésre álla különböző szállítási ágazatok igénybevételének lehetőségeit; 

- az adott hadszíntér földrajzi, közlekedési és gazdasági sajátosságait. 

Az összes tényező figyelembevételével az .MN elvonuló szárazföldi csapatai várható alkalmazá· 
sának megfelelően legnagyobb valószínűséggel a központhadtápból a nemzeti seregtest ellátó dan· 
dárig a nemzeti erőkkel történő kiszállítási formával számolhatunk. 

A szövetséges front állomány,íba tartozó nemzeti seregtesthez történő szállítások megszerve· 
zése célszerű változatának kialakításához szükségesnek látszik első lépésként áttekinteni, milyen 
szállítási feladatokat kell megoldani és milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. 

A több nemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtest részére - a hadsereg első 
támadó hadművdetének időszakában - az utánszállítandó anyagi eszkÖ7ök mennyisége a köretke· 
zókbril tmíJhet í/Jsu: 

- az anyagi készletek kiegészítése - a mozgókészletek meghatározott szmten tartása érdekében 
- a felhasznált ,myagmennyiséggel; 

- a megsemmisült, fertőzött, szenn>·ezett készletek pótlása; 

- a következő hadművekt megvívásához elrendelt készletek (kiegészítő készletek) fclhalmo· 
zása. 

A fentieknek megfelelő anyagmennyiségek, amelyeket a csapatok részére szállítam kell, mind 
nagyobb feladatot hárítanak a katonai közlekedésre. 

Az utóbbi években lefolytatott hadijátékok, parancsnoki és tömvezetési gyakorlatok adatait 
vizsgálva szembetűnő a több nemzetiségű front kötelékében tevékenykedő nemzeti szárazföldi had· 
sereg és mcgerősítői anyagi szükségleteinek és ebből adódóan a szállítandó anyagok mennyiségének 
;1 növekedése. 

A vizsgálódások eredményeként olyan következtetés vonható le, hogy a koalíciós front állo· 
mányába tartozó nemzeti hadsereghez az első támadó hadművelet időszakában szállítandó anyagok 
mennyisége - mint alapadat - 80-105 ezer tonna értékek körül fog mozogni. A hadsereg had műve· 
lct időtartamát figyelembe véve napi átlagban 10-12 ezer tonna számolható. 

A szállítási munkák szervezése szc:mpontjából fontos megemlíteni, hogy az anyagszükségletek 
napi megoszlása változó és különösen az első harcnapokon emelkedik jelentősen. Természetesen 
lényegesen emelkedhet az anyagszükséglet atomeszközökkel vívott harctevékenységekre való átté· 
rés időszakában, különösen az első csapásnál, vagy a következő hadsereg támadó hadműveletre való 
felkészülésnél. 

Az előzőekben említett szállítási adat az ellátási szállításokat foglalja magába, amely a nemzeti 
seregtest érdekében történik. 

A szállítás szervezés szempontjából nem közömbösek az egyéb szállítások. Így a hadműveleti, 
mozgósítási, személy- és kiürítési szállítások. Ez utóbbi a sebesültek (betegek) és sérült, zsákmá· 
nyolt stb. anyagi eszközök szállítását foglalja magáha. 

(2) 01119H. H~I s1. parann. 19. oldal. 
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A csapatok felvonulását, szétbontakozását köveróen az M:\ elvonuló s:cirazföldi csapatai érde· 
kében állandó Jellegű nagyobb hadműveleti és személyszállítással nem kell számolni. A tapasztala· 
tok szerint esetenként mintegy ezred erónyit magába foglaló néhány vonatos szállítmányt kitevó 
szállítás lehet, amely reszben vagy egészen közútra is átterelódhet. 

Állandó Jelleggel kell számolni a hátraszállításokkal és nem lehet azokat figyelmen kívül 
hagyni. Az anyagi és technikai eszköz hátraszállítások az utánszállításokat végző szállító járművekre 
hárulnak. A központhadtápba történó hátraszáWtásokra elsősorban a vasúti szállító eszközöket cél· 
szerű tervezni. A gyűjtőhelyekre történő szállítások természetesen a gépkocsiszállító erók feladata. 
A hátraszállítások nagyságrendje változó. A járművek néhány %·os·tól mintegy 5oqo·1g tetjedó 
igén ybevétclét érheti cl. 

A sérültek és betegek hadseregtagozattól történő hátraszállít.ísa speciális, vagy erre a célra 
btrendezett Járművekkel történik. Tömeges csapások esetén, 1elentős sérülési gócoknál ezen tago· 
zatnál is felhasználásra kerülhetnek a szállító járművek a kiürítésre. 

Jelentősek az ország területére érkező szövetséges szállítások, amelyek vasúton vagy közúton 
történnek. Ezek egynegyede-egyharmada ellátási szállítás, míg a többi hadműveleti. Továbbításuk a 
hadműveleti területre a szövetséges csapatok csoportosításáról függ, várhatóan zömében önálló 
szállítási irányban fa csak kisebb részben az MN elvonuló szárazföldi csapatok szállítást irányával 
megegyezóen. :--agyobb mozgás az esetben következhet be, ha ezeken a közlekedési utakon törté· 
nik a front tartalékba vagy második lépcsóbe tartozó magasabbegységek clőrevonása, valamint 
részükre az anyagi eszközök utánszállítása. Ily módon az utakon a foglaltság a szövetségesek részéről 
több órástól egyes esetekben egesz napi lehet. 

Nagyságrendjükbcn igen Jelentősek a népgazdasági és tranzit szállítások. Ezekkel azonban 
jelenleg nem foglalkozom, mivel azok zömében az ország területének azon részén történnek, amely 
nem esik egybe az Ml\ elvonulo szárazföldi csapatai részére a központhadtápból történő szállítá · 
sokra kijelölt bázisok körleteivel. 

A szJl/i1Js1 ágazat megtálarz1JrJ11ak al<1pjai 

Az anyagi eszközök szállításának folyamatossága az egységes közlekedési hálózat közlekedési 
irányai kapacitásának legmegfelelőbb kihasználását kívánja meg. 

Egy adott közlekedési irányban üzemelő szállítási ágazatok kapacitása gyakorlatilag-a háborús 
körülmények között üzemelő - közlekedési irány áteresztőképessége. 

A szállítási lehetóségek meghatározásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a különböző 
szállítási ágazatok alkalmazása nem lehet önkényes, még a teljes komplexitás hangsúlyozása mellett 
sem. 

Alapvető elvként kell tekinteni, hogy a rendelkezésre álló szállítási ágazatok mindegyikét alka!· 
mazni kell a felmerülő szállítási igények időbeni kielégítése céljából. A hadműveletek megszervezése 
időszakában bizonyára ez a feltétel bmosított is lesz, de a hadműveletek megvívása időszakíban már 
nem. A közlekedést hálózat romlása miatt ugyanis kialakulnak a különböző szállítási ágazatok alka!· 
mazásának meghatározó tényezői. 

Elsődleges alapelv, hogy a szárazföld tömegszállító eszköze mindenekclótt a vasút, ennél fogva 
a fó terhet a vasúti sz:íllítási ágnak kell viselnie. Ezért a közlekedési hálózat rombolása e~etén - a szál· 
lítások folyamatosságának biztosítása céljából - a vasút helyreállításáig, illetve a vonatforgalom 
megindításáig alkalmazásra kerülnek az ideiglenes átrakó körletek, s külön rendszabályok foganato· 
sírása mellett az "elszigetelt" vasútvonal szakaszok üzemeltetése is kezdetét veszi. 

A vasútvonalak rombolása esetén a forgalom megindításáig a .1rrheke1 • a közúti és a többi szállí· 
tási ágaknak kell átvenni. Ez a helyzet természetesen csak addig maradhat, amíg a helyreállítással a 
front (központhadtáp mozgó csapatok) erői fel nem zárkóznak és a vasút ismételten üzemeltetésre 
nem kerül. 
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Az adott közlekedési irány áteresztőképességének ismeretével, majd az adott irányban felme
rülő szállítási igények kialakításával megteremtődnek a szállítási munkák szervezéséhez szükséges 
azon alapvető mutató értékek, amelyek döntési alapul szolgálnak a további szervezési munkákhoz. 

Az áteresztőképesség és a szállítási igény értékeinek összehasonlításakor minden esetben rend
szabályok foganatosítása válik szükségessé, ugyanis a kapacitásértékek olyan sok tényezőtől füg
gően változnak, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni . 

A több nemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtesthez történő szállításoknál ez 
az összehasonlítás és a szállítások megszervezése az általánosnál bonyolultabb lehet, mivel a koalí
ciós jellegből adódó sajátosságok hatást gyakorolhatnak. 

Az előzőekben vizsgált adatok és tények alapján, azok összehasonlításával, amelyek a szállítási 
lehetőségre és a szállítási szükségletre vonatkoznak, hasznos következtetések vonhatók le a szállítá
sok megszervezésére. 

A szállítási szükséglet és a szállítási lehetőségek előzőekben végzett felmérése mellett szükséges 
a megfelelő következtetések levonása érdekében áttekinteni, honnan történnek a szállítások és 
milyen távolságra kell azokat végezni. 

A hadtápbiztosítási rendszerből adódóan az anyagi eszközök szállítása a nemzeti seregtesthez a 
központhadtáp kijelölt raktáraiból, bázisaiból, népgazdasági tárolóhelyekről történik. Bár terület 
szerinti behatárolásuk nehéz, de irányszámként meghatározható, hogy átlagosan 100-200 km-re 
helyezkednek el az államhatártól. 

A szállítási távolságnál értelemszerűen a koalíciós front állományába tartozó nemzeti összfegy
vernemi hadsereg feladatának mélységéből kell kiindulni. A hadsereg első támadó hadművelete 
során három meghatározó helyzetnél célszerű vizsgálódást végezni. Ezek: 

.- a megindulási helyzet és a támadó hadművelet első napjai; 

- a közelebbi feladat teljesítése, illetve az ezt megelőző és követő 1-2 nap; 

- a távolabbi feladat teljesítése, a következő hadművelet megszervezésének időszaka. 
Az előző helyzetekre vonatkozóan a központhadtápnál kijelölt ellátó bázisok átlagolt elhelye-

zésétől a hadsereg ellátó dandár távolsága következő, figyelembe véve az úthálózat vonalvezetését: 

- megindulási helyzetnél 150-250 km; 

- közelebbi feladat 250-400 km; 

- távolabbi feladat 370-600 km. 
Még egy adatot célszerű vizsgálni, mégpedig a szállító járművek, nevezetesen a két alapvető 

szállítási ágazat, a vasút és közút szállító eszközeinek a napi futási teljesítményét. Az elfogadott érté
kek: 

- vasúti szállítás 450 km; 

- gépkocsiszállítás 

egy vezetővel 250-300 km; 
két vezetővel 500-600 km. 

(Mivel az MN-ben alapvetően egy vezető van rendszeresítve, az első értéket kell alapként 
tekinteni.) 

A vasúti szállításnál a rendelkezésre álló gördülőanyag lehetővé teszi, hogy a szállítást végző jár
művek visszaérkezéséig újabbak igénybevételével történjék a napi szükséglet szerinti kiszállítás. A 
hátraszállításokat is figyelembe véve 4-5 napos kocsifordulóval lehet számolni. 

Az MN gépkocsi szállító tere az előzővel szemben behatárolt. Újabb feladatot csak a járművek 
visszaérkezése után lehet szabni. Ezt az esetleges hátraszállítások tovább szűkítik. Mindezt figye
lembe véve a szállító gépjárművek naponta 120-150 km távolságra képesek szállítani a napi futási tel
jesítmény alapján. 

Hátraszállítás esetén az egy fordulóra szükséges idő újabb rakodási állásidővel, egyéb állásidő

vel és ha a hátraszállítandó anyag helye nem esik egybe a menetvonallal, újabb menetidővel növek
szik . 
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Az eddigiekből két alapretó köretktztetés i 011hato le: 
- a szállítási távolság állandó növekedésével számolva nagy távolságú szállítások válnak szük

ségessé; 

- a két alapvető szállítási ágazat ( vasút, közút) egyike sem képes tartósan a feladatot megol· 
dani. Csakis a szállítási ágazatok komplex alkalmazásával válik lehetővé a szállítás, elsődlegesen a két 
alapvető ágazat felhasználásával, különböző módszerek alkalmazásával. 

A többi ágazat ezt a rendszert kiegészítheti a lehetőségnek megfelelő módszerrel. 

Ezek figyelembevételével megállapítható, hogy a központhadtáp raktáraiból, bázisaiból az 
anyagi eszközök szállítása a nemzeti hadsereghez elsődlegesen vasúti szállítással történik. A vasúti 
szállítás lehetősége egy két vasútvonalat számolva 24-28 vonatpár/nap, 19-38 ezer tonnával. Az MN 
és a szövetséges szállítási szükséglethez ez kielégítő. A vasúthálózat zav:1rtalan üzemelésétg számsze
rűleg a szükséglet és a lehetőség alapvetően tehát megegyezik. Az ellenség rombolása és a hclyrdllí 
tási ütem nem kielégítő volta esetén az átbocsátóképesség az üzemelő vasútvonal szakaszokon 18 
vonatpár/nap teljesítményre, vagy esetenként még alacsonyabbra csökkenhet. Ez a szükségletnek 
már nem felel meg. Közútra kell átterelni a szállításokat, amellyel párhuzamosan nőnek a szállítási 
távolságok. 

A gépkocsi szállítási szükséglet és a lehetőség közel azonos. A napi teljesítőképességnek meg· 
felelő fordulótávolság azonban csak a vasúti szállítás mellett teljesíthető. A vasút rombolása esetén .1 
fordulóidő másfél-két napra nő és az elszállítható anyagmennyiség ennek arányában csökken. 

A két alapvető szállítási ágazat mellett számolni kell a kisegítő szállítási ágazatok lehetőségeivel. 
Itt elsősorban a légi szállítás jöhet számításba és kedvező irány esetén a vízi szállítás. 

A .rzdllítások fa(yumatorrágut biztorilrí főbb rmdrzabuf)ok: 

- a vasúti helyreállító erők olyan mérvű biztosítása, hogy a rombolt hálózat helyreállítása a tér
nyerés ütemének megfelelően történjék. Ehhez a vasúti helyreállító erők teljesítőképességének meg
felelő gépesítéssel és szervezeti korszerűsítéssel való növelése szükséges; 

- fel kell készülni a helyreállítás mellett az akadályhelyek kerülőutak létesítésével való leküzdé
sére. A számítások szerint a rombolt alagutak 80%-ának a leküzdése lehetséges kerülőutak létesítésé
vel, míg a rombolt csomópontokat és állomásokat hozzávetőlegesen az esetek 75°0-ában meg kdl 
majd kerülni, felhasználva maximálisan az épségben maradt vágányokat. Az atomfegyverek által 
rombolt nyílt pályaszakaszokat rendszerint ugyancsak kerülőutak építésével lehet megkerülni; 

- fel kell készülni az előző rendszabályokkal párhuzamosan ideiglenes átrakó körletek működ
tetésére. Ehhez az előzetes tervező és szervező munkát el kell végezni: 

- biztosítani kell az átrakás (rakodás) végrehajtásához szükséges rakodóerőket, gépeket és esz· 
közöket. Ezeket önálló szervezetbe vagy a gépkocsi szállító egységekhez célszerű szervezni. Elősegíti 
a feladat megoldását, ha a szállító járművek egy része önrakodást elősegítő darukkal, hátsó emelőfa
lakkal és egyéb korszerű technikai eszközökkel van ellátva, amely gyorsítja az anyagok rakodását, 
átadását; 

- az ellenségtől felszabadított területeken a nemzeti hadsereg érdekében üzemeltetendő vasút· 
vonalak üzemeltetésére katonai vasúti üzemeltetési szervezeteket kell létrehozni. Célszerű e szerve
zetet Mozgó Vasútigazgatóság keretébe szervezni, amelybe a vezető szerveken kívül üzemeltető 
szervek, helyreállító osztagok, mozdony- és vasúti kocsipark osztagok, javító- és más szervezetek 
tartoznak. A racionalizálás érdekében célszerűnek tűnik, hogy a hadműveleti és ellátási szállítmá
nyokhoz szükséges ki- és berakó vasútállomás katonai parancsnokságok is ehhez a mozgó vasút
igazgatósághoz tartozzanak a vasúti szállítások egységes, egycsatornás rendszerben történő irányí
tása érdekében; 

- az előzőekben érintett rendszabályok ellenére is fennáll a lehetősége annak, hogy a rombolá
sok mérve miatt a helyreállítás lemarad és a vasúti szállítás ideiglenesen szünetel. Ez esetben az 
anyagi eszközöket gépkocsiszállítással kell végrehajtani. Ezt az előzőekben tárgyalt fordulótávolsá-

66 



• 

.. 

• 

gok miatt a központhadtáptól kikülönített gépkocsiszállító erők nem képesek megoldani. A köz· 
ponthadtápnak fel kell készülnie ezért, hogy a továbbiakban szükséges gépkocsiszállító erőket ren· 
delkezésre bocsássa. Ez esetben az anyagi eszközöket a kijelölt raktáraktól, a korlátowtt távolságig 
használható vasút végpontjaitól szállítják a gépkocsiszállító erők átrakás nélkül a hadsereg ellátó 

dandárig. 

BefejezéJkint 11éhd11) kihetkez1t1isrt szeretném a figyelmet felhíini: 

l. A hadi tevékenységek koalíciós jellege jelentős hatást gyakorol a nemzeti országok területén 
történő szállításokra. Egyben olyan követelményt támaszt, hogy a szállítási rendszer összetevői, 
módszerei közelítsenek a szövetséges erők szállítási rendszeréhez és ahhoz illeszkedő legyen. 

2. A korszerű haditcvékenységek esetén a nemzeti seregtesthez szállítandó anyagok mennyi
sége állandóan növekszik. A szállítási lehetőségek ezzel szemben korlátozottak. Szállítás szervezési 
módszerekkel is kell segíteni a feszültség feloldásában. 

3. A nemzeti seregtest felé történő szállítások nagy távolságra történnek. Megszervezésüknél 
és a végrehajtásnál kiemelt jelentőségű a szállítási ágazatok komplex alkalmazása. Mindezek ellenére 
az alapvető feladatok végrehajtása a vasúti és gépkocsi-szállításokra hárul. Alkalmazásuk változata, 
felhasználásuk aránya mmdig az adott helyzettől függ. Eredményes tevékenységük érdekében 
különböző rendszabályok szükségesek. 
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