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MIHALYI GYULA főhadnagy 

,Katonai szállítások:, külö11ös tekiritet
tel a vasúton tii,•ténö s.z1í,Uítások1·a 

A közlekedési szolgálat helyes ellátá'>a lényeges befolyást 
gyakoro.l az egész ország gazdasági életére, békében és hábo
rúban egyaránt. Háborúban döntő klhatással lehet a hadrníive
letekre. • 

A honvédel~m szempontjából a szállítá.;,t . két főcsop.ortra 
oszthatjuk: 

1. békeszá!lítások, 
2. háborús szállírtások. 
Mindkét csoporton belül beszélnünk ke],I emberek, Lletve 

esapatok .;,zállításáról és anyagszál lításróL 
/ A szállításokat, a benne résztvevő száílítóesziközök figye-

lembevételével csoportos,:thatjuk: szárazföldi• szá lításokra, azo.n 
be:ül va.;,úti és közúti- járművekkel történő szállításra, v;zi szál
lításra, vagy légi szállításra. 

Honvédelmi -s,zempontból mindháromnak óri·ási jelentöségt· 
• van. 

Ha a szállítást a benne résztvevö járművek alapján t.esz
szük viz'>,gálat tárgyává, meg kell állapítanunk a szárazföldi 
-szál'.ítárnál, hogy a vasút .. az, amel,y nagy tömeget, 1000-2000 
tonn~t, nagy távolságon, elég nagy ·sebességgel (átlagban véve 
30- 60 km/ó), mondható, kie!égíithető pontossággal, nem túl 
nagy üzemi költséggel szállít. A közúti járművek közül az á'.lati 

· vontatású országos járművek súly- és térfogat-kihasználás,, 
valamint gyorsaság szempnntjából meg sem közelítik a vasutat , 
azonban n10zgékonyságuknál fogva rövidebb, kisméretű szállí
tásokra, különö,sen alkalomszerű szálliításokra alkalmasak. 
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A modern szállítás egyi:k legtökéletesebb szá'.lítóeszköze a 
_gépjarmű. Előnye a gyors mózgás és sokrétű a'.kalmazhatóság, 
hátránya e~lenben, hogy nagy tömeg és térfogat mozg ,itására 
még a mai fejlett korában sem mondható tökéletesnek. Tömeges 
szállításnál üzemanyagfogyasztása elég nagy. 

A vízijárművekkel való szállítás kimondot:an a tömeg
szállítast szolgálja. Hibája a· ,lassúság és (folyami hajózásnál) 
pályáját tekintve, a kötöttsége. 

A légi· szá:lítás a legnagyobb sebességű szálHtás, de csak 
kisebb súly- és térfoga:kihaszná'.ással és igen magas . üzerri
költségg,el · ( 120-szoro'i. géperő tonnánként). Kis megterheléssel 
a repülőgép rövid idő alatt órrási távolságok legyőzésére képes. 

Ezekután tegyuk vizsgálat tárgyává a száJításnak azt a 
fajtáját, amelyet még ma is, de jövőben is igen hosszú i'dőn át 
fogunk a legtöbbet igénybe venni a ,kisebb és a nagyobb méretű 
-ember-, i·lle:ve csapat- és anyagszállításnál: a vasúton történő 
szá]ítást. Meg kel:! ál!apí :ani, ,hogy a honvédség részérő l tör
ténő békebeli vasúti szállítások csak akkor helyesek, ha azokat 
úgy hajtjuk végre, mintha az háborúban történne, mert ezzel a 
szállFásban i·észtvevő honvéd egyén vagy katonai szerv, inté
zet, alakulat gyakorlatot szerez és így háború esetén a leg
nagyobb begyakor:ottsággal, ,tapasztalattal rendelkezve, bár
milyen he'.yzetben meg tudj a helyé:: á;lni. Ennek alapfelté:elet 
a legmeszebbmenő f,egyelem és az e'méletből gyakorlattá át
ment tudás. Pontos és biztos szá!lítás csa1k a szállító ,és a szál-
1,ítandó legnagyobb fegye lmével és megfelelő képze:tségével 
leh~tséges. · · · 

Szociálizmust építő dolgozó népünk a vasútnál is rrieg
i:eremtette a munka hőseit, akik a teljesítőképesség magas fokát , 
érték el és a 2000 tonnás vonatokkal, az 500 km-e-,, mozga'om
mal, a koc~. ifordulónak az 1945-ös 12 napról a mai 3 és fél 
napra va'.ó csökkentésév,el a belső tartalékokat a ,leizmesszebb
rnenően feltárták Ma a vasúton ugyanannyi gördülőanv"'ggal 
3 é<; fé:szer annyit tudunk szállí:ani, mint 1945-ben. Szocialista 
gazdaságunk i·gen gyorsan emelkedő vonala megkívánja azt, 
hogy a szállí:ásban minden egyes vasúti· jármű fel Ieizven hasz
nálva, tehát a kocsiknak hosszabb · 1dőn át va:ó ácsorgá~a, üres 
állapotban .va:ó tárolása, valamint a ki- és berakási idő meg
nyuitása veszé'.vezteti tervgazdá lkcid :'i sunk"'t. Ezért · ;:i Jpo-n ag:vobh 
körüfü•ki·n'é'.,sel és fegyel,emmel kell eljárni a szál'ításoknál. 

Mit vegyünk kül önösen alapos v'zsgá:at tárgvává? 
1.. Szál'.ításoknál a vasúti közer,ekkel epvetértésben járjunk 

el, a sza-bálvokíl.t, · utasításcibt · fe'.té~len tartsuk be. . · 
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2. G:;ak a legszükségesebb 01ennyiségű va'Súti k.ocsit igé-

nyeljük. · -
3. A rakodóteret a lehető leggazdaságosabban használjuk ki.· 
4. A be- és ki-rakási időket f,e;tétlen tartsuk be. (V(é)-rseny

szerű legyen.) 
5. A megrakott kocsikat és rkirakott kocsikat azonnal jelent-

sük a vasúti közegeknek. · 
f .A rakodóeszközöket és kocsikat ,min t sajátunkat kezeljük. 
.7. Fe,ltétlienül i.smerni kell a G-11. Katonai díjszabást szái -

1:ításoknál, hogy helyesen j árjurnk el, 
,A vasúton történő ,szállítások, pénzügyi szempontokat ala

pul véve, lehetnek készpénzfizetés,es és hitelezett szá'.í :.tások, 
ami azt jelenti, hogy a vasút által teljesített szolgáltatásokért 
vagy a száfötás alkalmával, vagy pedig egy későbbi· időpont
ban, tehát utólag fizet a Honvédség. 

A menetdíjak általában véve a mindenkori po'gári menet
díj 50 % -át teszik ki. Ettől az elvtől a szabadságos igazo;vány
nyal utazó honvédeknél van - eltérés. További· er.térés még a 
menetdíjkiszámításnál az, hogy míg a polgári meneOdíjnál ~ 
Budap,est metszőpontnak számít, addig a katonai menetd,:jszámí
tásnál nem, tehá,t a Budapesten á~ történő utazásnál a kilométe
rek számát össze keJ.l adni és az összes kilométer u:án keJ a 
menetdíjat kiszámítani•., 

Fontos eltérés még a polgári u:azástól, hogy katonai uta
zásoknál a menetjegyet az utazá,s megkezdésétől számítva, 24 

· órával el,öbb meg lehet váltani és az utazási okmány érvény
tartamáig, de legfeljebb 14 napig érvényes. Ha az . utazási 

.okmány érvénytartama az utazás alatt jár le, a menetjegy a 
céláilomási·g útmegszakítás nélkül érvényes. 

Katonadíjszabás a.lapján lehet utazni, ha: 
a). érvényes katonai utazási okmánnyal rendelkezünk, 
b) érvényes katonai· utazási 01kmány á!apján menetjegyet 

váltottunk vagy a hite!ezettet érv'ényesítettük, 
e) az .utazási okmánynak megfelelő vonatot és osztá!yt vesz

~zük igénybe, 
· TJtazá,sí· okmányok: 
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Menetlevél, · 
Szállítmánylevél, 
'Katonai b'ehívójegy, 
Leszerelési jegy, 
Menetigazolvány, 
Szabadságolási igazolvány. 
A megnevezett utazási okmányokkal történő utazásnál az 



iegyenruhaviselés nem feltétel, de az utazási okmányra való 
jogosultságot a vasúti' közeg felszólítására igazolni k,el l. (Szolg . 
.Szab. II. rész 291. pontja.) 

Ha valaki katonai mivoltát igazolja és menetjegye nincs, 
az utazásból kizárni nem szabad, ellenben a vasút á:ta.I felvett 
jegyző.könyvet köte'.es aláírni. Katonai· díjszabás alapján lehet 
utazni sebes-, személy, vegyesvonatokon és ha az utazási okmá
nyok közül a menetlevél a gyorsvonatra is érvényesítve van, 
azon is. Az utazási okmány faj1:1 mindig meghatározza a vonat
nemek hasinálha:óságát i·s. A vonatnemek használata mellett 
iizen fontos a kocsio'>ztály is. A honvédség terhére ,történő uta
zásoknál az igénybevehető kocsiosztály a fiietési fokozatnak és 
utazási okmánynak függvénye. 

Az utazást a ki'indulási és célállomás közö:t bármely más 
állomásori meg lehet kezdeni. Meg lehet szaikítani a utazást 
többször is, de a vasútállomáson a megszakítá,st igazoltatni kell. 

Különkocsit vágy kocsiszakaszt is i'génybe lehet venni, de · 
azt az előző nap a felsz.állási állomáson írásban vagy távbeszé
lőn meg ke'..1 rendelni. Ebben az esetben a kocsiban, illetve a 
szakaszban levő ü lőhelyek után kell menetdíjat · fizetnr. Ha ennél 
több utas van, akkor az uta-,ok száma után kell fizetni. A be
vitt tárgyak fuvarozása díjmentes, ~ülönösen fontos ez utóbbi 
a futárszolgálatnál. 

Tömeges utazásoknál (szabadságolás) a parancsnokságok
nak kell gondoskodni a zavartalan utazásokról. Teendők: 

1. Az á'.lomásparancsnokságok legalább . két ·nappal ( eset
leg 1 nappal) közöljék a MAV-val az utazók számát, útirányon
ként csoportosítva, hogy a MAV a szerelvényeit meg tudja 
.erősíteni'. · 

2. A menetjegyet fél-egy nappal váltsák meg a vonat indu
lása előtt, a torlódá,s elkerü'.ése végett. 

3. Az utazás előtt fel kell hívni az · utazó honvéd egyének 
figyelmét az utazás alatt ikövete11d-5 eljárásra (különö-,en a 
vonatnem ·és kocsiosztály használatára és a készpénzfizetéses 
utazási okmányoknál a jegyvá1'tá'>ra). Nagyobb csoportoknál a 
rend fenntar:ásának biztosítá,sa érdekében célszerű egy rang
időst ki·jelö'.ni. Kézipoggyászt 20 kg súlyig személykocsiba min
denki vihet magával 70X70X70 cm nagyságig. Meg nem enge
dett anyagokat, mint pl. benzint, kőolajat, robbanóanyagot stb. a 
személykocsiba bevinnr nem szabad. 

Azokat a csomagokat, amelyek súly vagy térfogat tekinte
tében eltérnek a · kézipoggyásztól, de úti szükségletet képeznek, 
útipoggyászként fel kell adni. Fuvard.íja a polgári · fuvardíj 
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50%-a. Itt meg kell említeni· azt, hogy ha a menetlevélen úti
poggyász előírva nincs, a MÁV akkor is felveszi, de ilyenkor 
a vevényt az utazó honvéd egyénnek alá kell írnia. 

A vasút a honvédség tulajdonát · képező, vagy használatá
ban Levő árukat, amelyeket katonai fuvarokmányokkal adnak 
fel, a Katonadíjszabás alapján fuvarozza. A fuvarokmányon a 
feladó és címzett közül az egyiknek a honvédséghez tartozónak 
kell lennie. Ha a Kafonadíjszabás szerint esedékes fuvardíj 
drágább, mint a polgári fuvardíjszabás, illetve k:hirdetett d:j
kedvezmény határozván_yai és díjté:elei alapján adódó fuvardíj, 
akkor az alacsonyaö'b fuvardíjat kell számítani·. . 

Katonai küldeményekhez kísérőt is lehet adni, ezt a fuvar
okmányra f.el kell jegyezni és a haszn~lt vonatnemnek meg
felelően 3. oszt. kocsijegyet kel! váltani. . 

Áruküldeményt fel lehet adni darabáruként vagy koosirako
mányú áruként. Darabárunál a súlyhatár 5000 kg. Ezt a v~sút 
más áruval gyüjtőkocsfüan szállítja. 

A fuvardíjakat általában a küldemény súlya alapján keiJ 
számí:ani. Kivételek· az élő szállítmányok, melyeknél raikterület 
szolgál a;apul. . 

Lehet árut .feladni súlybevallással i-s, de ezt csak akkot 
tegyük meg, ha kéts,éget kizáróan tudjuk az áru súlyát. Egyéb
ként minden küldeményre kérjünk hivatalos súlymegá!lapítást. 

Ha katonai érdrk úgy kívánja, 5000 ,kg-nál ki·sebb súlyú 
küldeményt is fel lehet adni kocsirakományként. Ilyenkor a 
ténieges súlvért, de leQ"a'.ább 2000 kg-ért kel! a fuvardíjat 
számo'.ni. feltéve, hogy 5000 kg kocsirakományú díjtétel alapján 
nem olcsóbb. 

, : A fuvarozás módja lehet gyors- és teherháru, ami azt jelenti, 
hogy a gyorsárut a gyorstehervonatók, kivételes ,es'dben sz·e
mélyvonatok, teherárut pedig a tehervonatok továbbítják ... 

A fuvardíj-fizetés történhet a feladá,skor, ez a bérmentve 
. szállítás, történhet a kuídemény átvételekor, ez fuvard ' j-á:uta

lásos szál:ítás, utólagosan a H. M. által .fizetve, ez hitelezett 
szállFás. 

·ttite'.ezett szállítás osak H. M. rendelet alapján lehe,tséges. 
Általában véve, áru és élő állatok :vasúti szál'ítását szak

közeo-ek végezz~k, mert a szabálvok nem ismerete jelen' ős fuvar
díitöbblPtet eredményez. Különösen fennáll ez az é 1 ő áll1:1.tok és 
küFinböző járművek fuvarozásánál, ahol ig;en sokféle 1kedv·ez
ményt és feltételt szab meg- a Katonadíjszabás. · 

Ig-,en naQ"V tömegű száilításnál különvonatot is !Phet ig-énybe 
venni. Itt a fuvardíj tengely-kilométerenként 110 frllér, tekintet 
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nélkül a rakományokra, d~ legalább · 600 Ft fuvardíjat kell 
elérni. Legalább 40 tengelyből álló egy fuvarokmánnyal fel
adott katonai zárt szállítmányokért ugyancsak az előbbi fuvar
díjat kel] fizetni. 

Különös jelentőségűek a csapatszállítások. 
A második vi·lágháború bebizonyította, hogy a vasúti sSzál

lítások megszervezése és végrehajtása a hadműveletek sikerét 
igen lényegesen befolyásolja. . · 

A Szovjet Hadseregben a tüzérség és a páncélos alaku
latok nagy · teljesítményei azért voltak leh_etségesek, mert az 
utánpótlás mindig tudta követni az előretörő csapatot. 

A támadáshoz vagy elJentámadáshoz való előkészítés, to
vábbá a kiürítés csak úgy 1,ehetséges, ha a közlekedési·- szol
gálat tökéletesen működik. Ez csak részben nyugszik a katonai 
és polgári szerveken. A tökéletes végrehajtáshoz, a csapatokn ak 
a szállítás -helyes e:őkészí:ésével, a berakás és kirakás gyors 
é szervezett végrehajtásával, végül a szállítás alatti szabály
szerű magatartással kell hozzájárulni. Ezt pedi'g már békében, 
alapos kiképzéssel kell elsajátítani. 

A csapatszállítások terén is óriási fejlődés mutatkozik. az 
első világháború óta: Pl. míg az e'.ső vi'lágháborúban az Érsek
újvár--J\'lárchegy-vonal befutásához katonavonatókkal ( 108 km) 
12 óra volt szük,séges, addig a második világháborúban Dj
zso:na-Lipótvár (137 km) szakaszt 4 óra 30 perc alatt futotta 
meg. Ma már a szocia-Usta közlekedés következtében a Cegléd
Szeged-vonalon, 117.8 kilométeren a sztahánovi"sta vonat sze" 
mélyzete 2200 tonnát 2 óra 14 perc alatt továbbít, Tehát amint 
látjuk, a közlekedési szervek igen nagy teljesítményt mutat
nak fel 

A vasúti csapatszá llításoknál a teendőket 4 főcsoportra 
oszthatjuk: 

1. A szállítások előkészítése. 
2. A berakás. 
3. Szállítás alatti teendők és magatartás. 
4. ·Kirakás. 
A csapatszállítás szállítási parancs alapján történi·k, amely

nek tartalmaznia kell mindazokat a rende'.kezéseket, amelyek 
alapján az érdekelt csapat megtudja mit, mikor, hová kell szál
lí_tani, milyen fuva1rozási okmánnyal és me:y katonai közlekedési 
szerv (vasútvonal parancsnokság) útján bonyolódik le. Ezután 
kerül sor a csapat szállítási számvetésének elkészítésére azért, 
h0gy m~gfelelő gördülőanyagot tudjon biztosítani a vasút. A 
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.ka tónai szállítmányok nem annyira sú lyosak, mint nagy tér
fogatúak, tehát a rakterü let a dontő. 

Katonai· szállítás szempontjából mdyen va súti kocsi król 
heszélhetünk? 

1. Parancsnoki kocs i A, B, C szemé:ykocsik, illetve G. -leg. 
3-20 fő i g. 

2. G-Jeg. kocsi (fedett kocsi) 35-40 fő, 25 kerékp,\ros. 
3. G-ló (fedett) 6 nagy, vagy 8 ki.s ló számára . 
4. 'G-anyag kocsi· 10-15, esetleg 20 ton.nás (Gzk, Kz, 

stb .) kocsik. 
5. N kocsik (úgynevezett pőre, old alfalak és tető né'. küli 

kocsik.) 10- 50 tonnáig, esetleg 80 tonnáig. · Harckocsik, roham
lövegek, gépjárművek szállítására. 

6. I kocsik ki-emelh ető oídal- és végajtókkal, l..0 -'--20 tonna 
teherbírásig. Ojmű., gjmi.í., lövegek, tnkp., talig a, sfö. szállít á -
sára alka'.m as. , 

1 
7. S kocs ik lehajtható alacsony oldal- és végfallal , 10- 40 

tonna hordképességig, legkü lönbözőbb rakományokka l megr ak
ható, álta lában véve igen hosszú kocsik 

Az itt fels o'rolt kocsi·k közül kell összeá llít ani a sz2r Jvé11yt , 
figyelembevéve az e lszállítandó rak:erü '. etet és raksúlyt. 

Parancsnoki kocsiul jobb ha G--leg. kocsit haszr:álunk fel, 
m ert a többi kocsTktol nem ut el. 

Egy -szere1vényt úgy képezzünk ki , hogy 100 :engel vnél 
nagyobb ne legyen és úgy á llítsuk össze, hogy h a v c1sútrnüsrnk! 
szemponfüó l szükséges, bármikor kétfe:é lehessen oszlani. Azo
nos be-, illetve kirakó állomás · legyen az egé z S7 erelvény 
részére, egy szerelvényre l ehetőleg egy csapathoz ta rtozó egv sé
gek kerü]Jenek. Ha az egész csapat számára megvan a szállí
tási terv, akkor azon belü l az egyes szerelvények berakási te r
vét e l ke'. I készíteni. Ehhez szükséges a vasút á: lom ás szemre 
vételezése az odaveze t ő ut akkal, készenl éti hely ekk 2I. Kocs i·k 
rakodási sorrendjét, vonaton v a ló elheíyezését é.5 a rakodást 
végző r ako dó és tolató rész:egek munkáj át meg keil állapíhni . 

Berakásnál a főhangsúl y: a terv a 1apj á n a rakodó .tiszt 
fe l:ét!en irányítson és irányítás a foly amatos m unká t eredmé-
nyezzen. . ' . 
. Rakodárnál csak az éppen berakó alakulat , egység tartóz-
kodjon az állomáson . 

A fe lrakott anyagot, j árműveket töikéletesen rögzítsük; szá
m ítsunk arra, hogy a mostani vasúti teljesítmények arra rrá
nyulnak, hogy megállás nélkül, nagy távolságon át , nagy sebes-
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séggel továbbítsuk a vonatokat, ami igen sokszor mozgásbá 
hozza a kocsira rakott anyagot. 

Berakás után a rakodó tiszt, sZállitmá,nyparanicsnok é-s a 
szerelvény vom1tvez_etője· feltétlen szemlélje meg a vonatot. 

Ezután a fuvarakományokat (menetlevél) kiállítva, a szállít
mányt a szállítmányparancsnok a vasútpJnztárnál adja fel. 

Szállítás közbeni ki·szál_íásokat kerüljük. 5 percnél rövidebb 
tartózkodásnál nincs kiszállás, 5-10 .percig tartó megáLásnál 
e6etleg egyes emberek szállhatnak ki. Hosszabb időzés esetéd 
megh atározott területen tartózkodjon a leg~nység. Ebédre 60-
perc, reggelire, -vacsorára 30- 30 perc számftható. Az étkezési 
he:yeket a vonalparancsnokság jelöli· ki, ezért előre érdekl őd ni 
kell. · 

Mindenkinek tudnia kei l a szállítmánya számát. 
Szállítás közben feltétlen tartsuk ·be a vasút által kiadott 

közlekedési szabályzatokat, utasításokat, rendelkezéseket, --:-
önkényesen ne intézkedjünk 

A kirakó helyre történő megérkezéskor a ki'szállási parancs 
után a ra:kodó tiszt in tézkedései széri.n t történik a kirakás, 
l ehető'.eg úgy, hogy a kirakott rész azonnal vonuljon eí a 
kirakás helyéről egy gyül ekezőhelyre. 

· Berakásnál, szállítás közben, kirakásnál mindig tart~.uk 
szem előtt. hogv a vasúti berendezések, kocsik meg ne rongá
lódj anak, mer~ hiszen azok a nép vagyona , mindnyájunk 
tulajdona. 

· Igen fon tos még az, · hogy a legnagyobb . körülteki'ntéssel 
· járj unk el az éberség terén is. A kocsik oldalfalát ne engedjük 
felesleges feliratokkal ellátni. 

Az eddig leírtak csak rövid vázlntát adták a vasúton :ör
ténő szá llítás nak és azokat a helyeket ahol igen sokszor hibák 
merülnek fe ! szállítás közben. A vasúton történő szál:í1ásnál 
~li'ndig vegyü,k figyelemb e, hogy a szállítás alatt egy hat almas 
~ze1;1 dol.gozóival érint~ezünk, nki.knek munkája az egész ország 
eletere k1 hat. Ne akadályt gördítsünk munkájuk elé, hanem 
fegyelmezett magatartással , helyes eljárással, gyorsabbá biz-
tosabbá· tegvük saját magunk, de mások szállítását is. ' 
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