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KATONAI LOGISZTIKA GYAKORLATA 

A NAGYFOLYÓKON LÉTESÍTHETŐ IDEIGLENES 
KÖZÚTI ÉS VASÚTI ÁTKELŐHELYEK  SZEREPE  

AZ ORSZÁG KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉBEN 

(kiemelten a Dunaújváros-Szalkszentmárton közötti 
vasúti TS uszályhíd jelentőségére) 

Tóth Bálint 1 

I. Történeti áttekintés 

1. Az átkelőhelyek kialakulásának és fejlődésének folyamata 

Az emberiség történelme folyamán a szárazföldi közlekedési útvo-
nalak és azok összességét magukba foglaló hálózatok kialakulását - a 
világ valamennyi részén szinte azonos elveken alapulva - az egyre gya-
rapodó lakóterületek térbeli elhelyezkedése mellett döntően a térség ge-
ográfiai adottságai határozták meg. Az egyes települések fejlődését és a 
lakosság megélhetését biztosító és szükség esetén védelmet is jelentő fo-
lyók - méretüktől függően - rendszerint csak kevés helyen tették lehetővé 
az átkeléseket, ugyanakkor az így kialakult átkelőhelyek csomópontként 
vonzották a térség útvonalait. A társadalmi és gazdasági fejlődés során - 
beleértve természetesen a közlekedés fejlődését is - az átkelőhelyek sze-
repe folyamatosan erősödött és napjainkra rendszerint ezen helyek körze-
tében alakultak ki a legfejlettebb települések és ipari centrumok.  

A települések fejlődésére gyakorolt hatásuk mellett az átkelőhelyek 
– mint viszonylag „fix” pontok – döntő szerepet kapnak a szárazföldi 
közlekedési hálózatok kialakulásában is. Napjainkban a nagyobb folyó-
kon az átkelőhelyek a geográfiai adottságok szükségszerű figyelembevé-
telével és döntően a gazdasági szükséglet szerint kerülnek kialakításra. 
Állandó jellegű átkelőhelyek létesítése minden esetben jelentős nagyság-
rendű és csak hosszú távon megtérülő beruházást jelent, ezért a létesítés 
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rendszerint huzamosabb ideig tartó előkészítést, széleskörű környezeti és 
gazdasági elemzést igényel. Elmondható, hogy napjainkban az állandó 
jellegű átkelőhelyek létesítésének – a rendelkezésre álló műszaki-
technikai ismeretek és korszerű technológiák mellett – ma már inkább 
csak gazdasági-pénzügyi, mintsem műszaki korlátjai vannak. 

Az állandó jellegű átkelőhelyek létesítése mellett számos esetben 
előfordulhat, hogy hosszabb-rövidebb időtartamra - rendszerint az állan-
dó átkelőhely valamely okból történő használhatatlanná válásakor - szük-
ségessé válik ideiglenes jellegű átkelőhely létesítése is. Ezen létesítmény 
igénybevételével - mint nevéből is adódik - nem állandó jelleggel, hanem 
csak időszakosan, valamely körülmények fennállása időtartamára számo-
lunk. Ennek megfelelően az ideiglenes átkelőhely létesítésénél azt a 
szempontot célszerű figyelembe venni, hogy a létesítés költségei arány-
ban állnak-e a hiányában felmerülő gazdasági többletráfordítással, illetve 
az ország védelmi érdekeinek sérülésével. 

Az ideiglenes átkelőhelyek kialakítása a közúti közlekedés területén 
rendszerint egyszerűbben megoldhatók kompokkal, vagy a rév- és komp-
átkelő helyeken rendelkezésre álló közutakhoz csatlakozó - úszóaljzaton, 
vagy cölöpökön álló - hídszerkezet létesítésével.  

A vasúti közlekedés területén az ideiglenes átkelőhely létesítése lé-
nyegesen nagyobb előkészítést igényel, mivel az ideiglenes hídszerkezet 
felépítése mellett a vasúti pályának a folyó két partján kialakított hídfők-
höz történő odavezetését is szükségelteti. Ezért az ideiglenes vasúti átke-
lőhelyek szükségszerinti kiépítését célszerű részletes környezeti, műszaki 
és gazdasági elemzésekkel alátámasztott döntés alapján végezni. 

2. Az ideiglenes átkelőhelyek létesítésének honvédelmi és kato-
napolitikai indokai 

Az elmúlt évszázad világháborúinak és számtalan helyi háborúinak 
tapasztalatai általában, az egyes nevezetes hadműveletek sikerei azon-
ban már egyértelműen alátámasztották a közlekedés stratégiai fontos-
ságát és jelentőségét, amelyet a közlekedési hálózatokat és objektumait, 
valamint a szállítóeszközöket ért - háború okozta - károk és veszteségek 
is igazolnak. A harmadik évezred küszöbén sem beszélhetünk még arról, 
hogy az emberiség felszámolta volna a különböző társadalmi csoportok 
közötti nézeteltérések fegyveres (háborús) eszközökkel történő megoldá-
sának módját, így továbbra is reálisan számolni lehet (kell) - ha más mé-
retekben és más módszerekkel is - a konfliktusokban érintett térség köz-
lekedési rendszerét (hálózatát, objektumait, szállítóeszközeit) érő erősza-
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kos cselekményekkel, rombolásokkal. Mindezek azt sugallják, hogy to-
vábbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedési rendszer műkö-
dőképességének fenntartására, életképességének növelését szolgáló rend-
szabályokra. Ez utóbbiak közé tartozik például az ideiglenes hídátkelő-
hely kialakítása.  

A XX. század második felének nagy részét jellemző hidegháborús 
időszak, a két világrendszer totális szemben állása folyamatosan fenn-
tartotta a harmadik világháború kirobbanásának veszélyét. A szembenálló 
katonai szövetségekhez - az Észak-atlanti Szövetség (NATO) és a Varsói 
Szerződés (VSZ) - tartozó országok honvédelmi politikája (katonai dokt-
rínája) a nukleáris légi- és rakétacsapásokkal támogatott tömeghadsere-
gek alkalmazását és az ehhez szükséges hadászati feltételek megterem-
tését szolgálta. Azaz, valamennyi ország gazdasági lehetőségei szerint 
építette, fejlesztette hadseregét és biztosította egy lehetséges háború ha-
dászati feltételeinek megteremtéséhez alapvetően a térség közlekedési 
infrastruktúrájának előkészítését, a közlekedési rendszer életképességé-
nek a lehető legnagyobb mérvű növelését. 

(Megjegyzendő, hogy ez a tétel az ország honvédelmi szempontjá-
ból ma is valós igény!)  

Hazánkban az elmúlt évtizedek katonapolitikai irányelvei a szövet-
séges haderő (VSZ) hadászati alkalmazásának érdekében - többek között 
- az ország közlekedési rendszerének előkészítését írták elő. Ez magába 
foglalta az ország területén – elsősorban a kelet-nyugati irányban - a vas-
útvonalak, illetve a főközlekedési gépkocsiutak meghatározott szintű mű-
szaki-technikai fejlesztését, a nagy folyókon (Duna és a Tisza) tartalék-
ként ideiglenes hídátkelőhelyek előkészítését. E követelmények alapve-
tően az ország geográfiai és közlekedésföldrajzi helyzetéből erednek, 
amelyeket a nemzetgazdaság működőképessége, a lakosság ellátása, a 
fegyveres erők alkalmazási képességei és a szövetséges erők támogatása 
érdekében kell teljesíteni. Ebből adódóan a Magyar Köztársaság NATO 
taggá válásával a korábban kialakított követelményrendszer alapelvei 
gyakorlatilag nem változtak meg. E követelmény részét képezi pl.: az ide-
iglenes hídátkelőhelyek előkészítése 

3. Az ideiglenes vasúti átkelőhelyek helyszínei kijelölésének 
szempontjai  

Az ideiglenes vasúti átkelőhely helyszínének kiválasztását elsősor-
ban és alapvetően a geográfiai és közlekedésföldrajzi adottságok, a 
technikai-műszaki lehetőségek és kisebb mértékben a kijelölhető térség 
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honvédelmi jelentősége, az átkelőhely lehetséges védelmi szerepe hatá-
rozta meg.  

Az ország kelet-nyugati közlekedési útvonalait és a két jelentős fo-
lyón meglévő állandó vasúti hidak számát figyelembevéve (a Dunán 3 - 
ebből kettő Budapesten -, a Tiszán 7) mindenképpen indokolt a tartalék 
hídátkelőhelyek lehetséges helyszíneinek kiválasztása. 

A helyszín kiválasztásánál figyelembe kell venni: 

• a kelet-nyugat irányban haladó vasúti fővonalak vonalveze-
tését, az állandó vasúti hidak helyét és környezetében a vasút-
hálózat fejlettségét; 

• az állandó vasúti hidak műszaki-technikai lehetőségeit „egy-
más kisegítésében”; 

• a folyószakasz vízjárását, partviszonyait, valamint az árvé-
delmi művek minőségét, vízparttól való távolságát, a mérték-
adó árvízszint és a közepes vízállás adatait; 

• az ideiglenes vasúti átkelőhely kialakíthatóságának egyéb mű-
szaki feltételeit. 

A fenti szempontokat alapul véve elvégzett vizsgálatok arra adtak 
útmutatást, hogy a Duna Ráckeve és Dunaföldvár közötti szakaszán, 
valamint a Tisza Tiszadob – Tiszafüred közötti szakaszán van lehetőség 
a TS uszályokra építhető vasúti hídátkelőhely kialakítására. 

A két lehetőség azonban nem egymás alternatíváját, hanem az or-
szág kelet-nyugati vasúti közlekedésében két önállóan megvalósítandó fe-
ladatot jelentett. E két feladat közül az 1970-es évek gazdaságpolitikai és 
különösen katonapolitikai szempontjai a „nagyobb szükségű” dunai ide-
iglenes átkelőhely kialakítását sürgette. 

A közlekedési hálózat - ezen belül a vasúti hálózat - hadászati előké-
szítésének keretében az egykori előírásoknak megfelelően a Dunán lega-
lább egy tartalék vasúti átkelőhelyet kellett fenntartani olyan számvetés-
sel, hogy az állandó vasúti átkelőhelyek működésképtelensége esetén 
(sérülés, rombolás) rövid időn belül rendelkezésre álljon. E követelmény 
teljesítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezésére - a 
szükséges kormányzati döntések és pénzügyi feltételek biztosítása mellett 
- a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium a Magyar Államvasutak és a 
MAHART közreműködésével, valamint a Magyar Néphadsereg vasútépí-
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tő csapatainak gyakorlati felkészítése keretében került sor Dunaújváros - 
Szalkszentmárton térségében az ideiglenes vasúti átkelőhely kialakítá-
sára. 

4. A Dunaújváros – Szalkszentmárton közötti ideiglenes vasúti 
átkelőhely kiépítése és rendszerbe állítása 

A helyszín kiválasztását – majd a szükséges kormányzati döntése-
ket - követően a közlekedési és a honvédelmi tárca szakemberei bevoná-
sával, a Magyar Néphadsereg vasútépítő csapatainak kivitelezésében 
került sor az átkelőhely bekötő vasútvonalszakaszainak kiépítésére. 

1976 őszén megkezdték a dunaújvárosi oldalon lévő – a kikötői III. 
számú vágányból kiágazó – mintegy 400 m hosszú vonalszakasz kitűzé-
sét és földmunkáinak elvégzését. 1977 tavaszán elkészült a jobb parti híd-
fő, majd ugyanazon év júniusától kezdődően mintegy három hónap idő-
tartamban az MH műszaki és szállító csapatainak kijelölt állománya 
(kb. 50 fő, 8 munkagép, 12 szállító gépjármű) előkészítette a szalkszent-
mártoni oldalon megépítésre kerülő több mint 6 km hosszú vasútvonal 
földmunkáit. A vasútépítési szakfeladatokra a Magyar Néphadsereg ha-
diállományába tartozó vasútépítő zászlóalj került mozgósításra. A vas-
útépítő zászlóalj törzs irányításával – egyidejűleg egy-egy vasútépítő szá-
zad erőinek (kb. 350 fő) húsz-húsz napos bevonásával – 1977. szeptem-
ber közepére elkészült a teljes vasúti pálya. Ez idő alatt került sor a híd-
elemként alkalmazandó uszályoknak a térségbe történő összevonására és 
hídként történő összeállításának begyakorlására is. A TS uszályokon a 
vasúti pálya megépítését szintén a vasútépítő század erői hajtották végre. 

A vasúti vonalszakasz megépítéséhez elvégeztek több mint 45 000 
m3 földmunkát és közel 2 km hosszban kb. 2500 m3 talajcserét. Megépült 
7150 vfm vasúti pálya (48-as rendszerű felépítménnyel, 90%-ban talpfa 
aljakkal, 10 %-ban vb.aljjal) 21 kN tengelyterhelésre, valamint 6 db útát-
járó, beépítésre került 6 csoport kitérő (4 db 48.XIII-as, 2 db 48.XI-es).  
Az építésben részt vett (átlagosan 20 munkanappal) közel 1200 fő és 
mintegy 100 db technikai eszköz. 

A megépült pályaszakasz alkalmazásba vételét a vasúti hatóság a 
műszaki átvételt – és a felvett hibák kijavítását – követően engedélyezte. 
Az eredetileg 21 kN tengelyterhelésre, 60 km/ó tervezési sebességre ki-
épített pályára – az uszályhídra vonatkozóval azonosan - 30 km/ó sebes-
séget engedélyeztek. 
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A pálya magassági és vízszintes vonalvezetése a szalkszentmártoni 
oldalon – kivéve az ártéri 270 m-es szakaszt - kedvezőbbek, a dunaújvá-
rosi oldalon a helyszűke és a viszonylag nagy leküzdendő magasságkü-
lönbség miatt a 423 m-es szakaszon R=200 m ívsugárral és 12 %o-es 
lejtviszonnyal kellett számolni. 

A pálya terhelési próbái megfeleltek az előírt követelményeknek.  

Az ideiglenes vasúti átkelőhely alkalmazásba vételére először egy 
katonai gyakorlat keretében 1977. szeptember 19 - 22 között került sor. 
Az üzemeltetés során naponta két alkalommal került sor a híd nyitásával 
a dunai hajóforgalom átengedésére. A híd többszöri nyitása és újrazárása 
alkalmat adott az üzemeltetői állomány begyakoroltatására, valamint az 
uszálykötéseknél a vasúti pálya rögzítő elemeinek részletes vizsgálatára 
is. Még ez év novemberében ismét – két napos időtartamra – telepítésre 
került az uszályhíd. A telepítési gyakorlatok igazolták, hogy az ideiglenes 
vasúti átkelőhely megfelelt az elvárásoknak. 

Az előkészített ideiglenes vasúti átkelőhely alkalmazásba vételét 
követően szerves részévé vált az ország területén a hadszíntér előkészíté-
si terveknek. E funkció ellátásához szükséges feladatokat az érintett 
szervek (KPM, MAHART, MÁV, HM, MN) mozgósítási terveikbe sze-
repeltették. 

Az ideiglenes vasúti átkelőhely fenntartásának további feladatait 
nagymértékben meghatározta, hogy létrehozásának kezdetétől fogva 
funkcionálisan elsősorban a katonai (szövetséges) szállítások folyamatos-
ságát volt hivatott biztosítani, és csak ezután jöhetett szóba a polgári szál-
lítmányokra történő igénybevétele. 

A fentiek figyelembe vételével az átkelőhelyhez vezető vasúti vonal-
szakasz HM kezelésű iparvágányként került nyilvántartásba vételre. Az 
uszályok és a kiszolgáló személyzete továbbra is a MAHART állomá-
nyába tartoztak, M-re történő lebiztosításuk az érvényes jogszabályok 
szerint történt. Az uszályokra épített vasúti pályaszakaszhoz szükséges 
anyagok, valamint a feljáróhídak a MÁV kezelésébe – mint állami tarta-
lék készlet – kerültek.  

Az ideiglenes vasúti átkelőhely adott esetben történő aktivizálását – 
a HM kérésére - a KPM helyreállító szolgálata kezdeményezte és irányí-
totta.  

Megjegyzendő, hogy az 1990-es évek elejétől permanens átalakulá-
son átmenő haderő már a kezdeteknél „megszabadult” a polgári bázisok-
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ra terhelhető szervezeteitől. Emellett az ideiglenes átkelőhely telepítésé-
hez és üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges katonai támogatást (a 
vasútépítő- és hídépítő szakalegységek, a folyami aknák elleni védelem-
hez és a légi oltalmazáshoz szükséges katonai alegységek) biztosító szer-
vezetek nagyarányú leépítése is egyre nagyobb gondot jelent egy esetle-
ges alkalmazási igény teljesítésénél.  

Időközben a polgárit szférában is bekövetkezett gazdasági szemlé-
letváltás és sok esetben a struktúra váltás is számos problémát vetett fel – 
többek között – a vasúti és közúti TS uszályhidak telepíthetőségének, az 
eszközök fenntartásának és a kiképzett személyzet megtartásának biztosí-
tásában. Mindezek a tényezők arra irányítják figyelmünket, hogy mielőb-
bi lépések szükségesek a rendkívüli helyzetekben igénybevételre tervezett 
személyek és eszközök rendelkezésre állásának megbízható biztosításá-
hoz.  

II. A dunaföldvári állandó jellegű vasúti átkelőhely megszünte-
téséhez vezető körülmények  

1. Az ország vasúthálózatának átalakulására ható tényezők  

Magyarországon és Közép-kelet Európa számos országában a XX. 
század utolsó évtizedeiben bekövetkezett társadalmi és gazdasági átala-
kulások, rendszerváltozások gyökeresen megváltoztatták a korábbi évti-
zedekben kialakult termelési és áruszállítási folyamatokat mind belföldi, 
mind a nemzetközi viszonylatokban. Az átalakuló gazdaságban megjele-
nő magántőke (külföldi és belföldi egyaránt), valamint a piacgazdaság 
elemeinek erősödése - és a magánosítási folyamat beindítása - magukkal 
vonzották a korábbi állami nagyvállalatok, szövetkezetek felbomlását, a 
nemzetközi piacok elvesztése pedig egyes iparágak szinte teljes leépülé-
sét. Mindezek döntő szerepet játszottak az ország közlekedési szükségle-
teinek átalakulásában és az igényeknek jobban megfelelő struktúra kiala-
kításában. 

A vasúti közlekedésben is érezhetően csökkent a belföldi személy- 
és árufuvarozás, emellett jelentősen visszaesett - különösen a kelet-
nyugat irányú - tranzit forgalom. Hazánkban és a környező országokban 
végbement társadalmi gazdasági átalakulásból származtatható közlekedé-
si-szállítási igény csökkenés mellett jelentősen visszavetette az országon 
déli irányban áthaladó tranzitforgalmat a felbomló Jugoszlávia tagállamai 
között több éven át tartó polgárháború miatt elrendelt nemzetközi embar-
gó. 
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A hazai vasúti árufuvarozás szerkezetében bekövetkezett változások 
és a mindjobban szorító gazdasági kényszerek miatt a Magyar Állam-
vasutak is a gazdaságtalan tevékenységek felszámolására, a kihaszná-
latlan vasútvonalak felszámolására kényszerült. E folyamat részeként a 
MÁV Rt Vezérigazgatósága 1998. év végén kezdeményezte a Duna-
földvár - Solt közötti vasúti szárnyvonal végleges bezárását. Indokai kö-
zött szerepelt, hogy a vonalon közel húsz éve nincs menetrendszerinti 
forgalom, a 90-es évek elején már csak katonai szerelvények áthaladásá-
nál - időszakonként - vették figyelembe. A szárnyvonal az 52. számú fő-
úttal közös Duna-hídon haladt át a folyó felett.  

A térségben jelentős közúti forgalmat lebonyolító hídon évente visz-
szatérő problémát jelentett a vasúti sínek közötti útpályaburkolat rendsze-
res meghibásodása, valamint a nagyobb tengelyterhelésű közúti járművek 
által okozott - a vasúti sínek párhuzamosságára kiható - nyomtávhibák 
helyreállításának igénye és szükségessége. Gazdasági számvetések iga-
zolták, hogy a közel 8 km hosszú vonalszakasz fenntartásának és idősza-
konkénti bemérésének költségkihatásai, valamint a hídpálya burkolatának 
az átlagostól általában 50%-al rövidebb idő alatt bekövetkezett ismételt 
meghibásodásából adódó gyakoribb helyreállítási költségek nem teszik 
gazdaságossá a hídszerkezeten a vasúti pálya fenntartását. A fenti gazda-
sági indokokra, továbbá a vasúti árufuvarozás távlatira való tekintettel - a 
közúti és a vasúti szakma által már több éve vitatott kérdés megoldása ér-
dekében - a Magyar Államvasutak Rt. javasolta a vasútvonal felszámolá-
sát, a Duna-hídon a vasúti pályaszerkezet megszüntetését. E javaslat elfo-
gadásával az országot két részre választó Duna folyón meglévő összesen 
négy állandó jellegű vasúti átkelőhelyből egy felszámolásra került.  

2. A közlekedéspolitika változásának kihatása 

Az utóbbi évtizedekben a közúti szállításban egyre szélesebb körben 
elterjedt nagy teljesítőképességű és viszonylag gazdaságosan üzemeltet-
hető járműtípusok nagyobb attraktivitása kapcsán világszerte dinami-
kusan fejlődött a közúti forgalom, amelynek hatására a kötött pályás 
szállítások - elsősorban a vasúti és a folyami vízi szállítások is - mindin-
kább háttérbe szorultak. E tendencia még napjainkban is érvényesül an-
nak ellenére, hogy mind a vasút, mind a folyami hajózás jelentős erőfe-
szítéseket tesz a gazdaságos és környezetkímélő multimodális szállítási 
módok elterjedése érdekében.  

A hazai közlekedési rendszer túlzottan egyközpontú, "Budapest 
centrikus" kiépítettségét - amely jórészt a múlt században megvalósult 
közlekedéspolitikai koncepció és a trianoni határmódosítás "eredménye-
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ként" jött létre - sem a második világháború okozta rombolások utáni 
helyreállítással, sem a tervgazdasági időszakokban megvalósult közleke-
dési beruházásokkal nem sikerült feloldani. A XX. század utolsó harma-
dában a közúti közlekedés felgyorsult fejlődése kapcsán valamelyest ja-
vult a közúti hálózat szerkezete néhány száz kilométernyi új útvonallal 
(többnyire az autópályák, autóutak építése során) és egy-egy újabb nagy-
folyami híddal, azonban a vasúti hálózatnál a forgalom visszaeséssel in-
dokolt racionalizálási folyamat tovább erősítette a centrális jelleget. 

Annak ellenére, hogy a vasúti közlekedési távlati elképzeléseiben 
közel fél évszázada minden egyes esetben megjelent - ma sincs másképp 
- a centrális jelleget oldó, Budapest elkerülésére és a kelet-nyugati tranzit-
forgalom lebonyolítására alkalmas új vasútvonal megépítésének szüksé-
gessége, a beruházás megvalósítására azonban sosem jutott fejlesztési 
forrás.   

Ugyancsak kedvezőtlenül hatott a vasúti hálózat "Budapest centri-
kusságának" oldására az 1968-as közlekedési koncepció megvalósulása. 
A kisforgalmú vasútvonalak felszámolásával, valamint a vasúti teherfor-
galom körzetesítése során bezárt állomások kapcsán felszabadult erőfor-
rásokból ugyan lehetőség nyílott a rendelkezésre álló fejlesztési forráso-
kat néhány tranzit útvonal korszerűsítésére fordítani, azonban ezzel a 
vasútforgalomban méginkább erősödött a főváros központi szerepe. 
Nagyrészt ennek tudható be, hogy a dunaföldvári hídon alig 40 éven át 
üzemeltetett vasúti összeköttetés felszámolása napirendre kerüljön. 

A dunaföldvári vasúti összeköttetés felszámolásának másik oka a 
vegyesforgalmú hidak fenntartásának kedvezőtlen tapasztalataiból adó-
dik. Mint ismert a hazai hídjaink jelentős része a második világháború so-
rán elpusztult. Helyreállításuk során elsősorban gazdasági okok és az idő-
igényesség miatt - különösen a nagyfolyami hidaknál - gyakran alkal-
mazták a vegyesforgalmú kialakítást. A vegyes - közúti- és vasúti - forga-
lomra kialakított hidak burkolata a közúti forgalomban közlekedő jármű-
vek súlyának és mennyiségének fokozatos növekedése miatt egyre gyak-
rabban szorult felújításra, ezért fenntartása is növekvő költségeket 
igényelt.   

A vasúti közlekedés fejlődésének az elmúlt évtizedekben kialakult 
gyakorlata - amely végső soron a dunaföldvári hídon a vasúti forgalom 
megszüntetésének kezdeményezéséhez is vezetett - különösen a Duna-
hidak sebezhetősége miatt - nem tud megfelelni veszélyhelyzetekben és 
rendkívüli állapotban (minősített időszakokban) az ország közlekedési 
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rendszerének folyamatos működőképessége fenntartására vonatkozó vé-
delmi elvárásoknak. 

A vasúti forgalom jelenlegi helyzete - mivel a "Budapest centri-
kusság" oldásának valójában nincs reális alternatív lehetősége - túlzot-
tan veszélyeztetetté teszi az egyetlen jelentős áteresztőképességgel ren-
delkező Déli összekötő vasúti hidat, amelynek működésképtelenné 
válása esetén hosszú időre megszakadhat a Dunától nyugatra és keletre 
eső országrészek közötti vasúti forgalom. E helyzet feloldására csak egy 
másik - alternatív - lehetőség létrehozása (illetve fenntartása) lehet alkal-
mas. Ebből a szempontból áteresztőképessége és műszaki állapota miatt 
az Északi Összekötőhíd gyakorlatilag nem, a Bajai Duna-híd - a szüksé-
ges vonalfelújítások után - esetleg jelenthet részmegoldást. 

A valós - az ország védelme szempontjából is előnyős - alternatívát 
a helyzet megoldására csak a térség közlekedési kapcsolatainak fejlesz-
tése, a már több évtizede megfogalmazódott V-0 vasúti körgyűrű - ben-
ne a vasúti Duna hidakkal - kialakítása jelentené. Ezzel a fejlesztéssel 
egyidejűleg jelentősen javulhatnának az V. számú európai közlekedési fo-
lyosó (Trieszt - Kijev ) hazai szakaszának mind hálózati, mind egyéb mű-
szaki feltételei is. Megfontolandónak tartjuk e beruházás mielőbbi meg-
kezdéséhez - az EU érdekeire való tekintettel is - külföldi hitelforrásokat 
keresni.  

A dunaföldvári-hídon az állandó jellegű vasúti összeköttetés lehető-
ségének megfelelő szintű fenntartása csak annyiban adhatott megoldást a 
jelenlegi helyzet enyhítésére, hogy - a vasúti forgalom szüneteltetése, a 
csatlakozó vonalszakaszok gyengébb műszaki paraméterei és a vonóerő 
trakcióváltás hátrányai ellenére is - azonnal terelési lehetőséget biztosított 
a békeidőszakban esetleg bekövetkező balesetek során a forgalom folya-
matosságának fenntartására.  

3. A vasúti kapcsolat megszüntetésének honvédelmi és gazdaság-
politikai szempontjai 

A dunaföldvári közös közúti-vasúti híd geo-stratégiai helyzetéből 
adódóan az országvédelem szempontjából - mind a közúti, mind a vasúti 
közlekedés területén - hosszú időn keresztül kiemelt jelentőséggel bírt. 
Az adott térségben (megközelítőleg az ország észak-dél irányú kiterjedé-
sének közepén) az országot két részre osztó Duna folyón való átkelés le-
hetőségének biztosítása - állandó vagy szükség hídátkelőhelyeken, kom-
pokkal vagy gázlókkal - alapvető követelményként jelentkezik mind az 
ország működőképességének fenntartása, mind az ország védelmét ellátó 



 

 134 

fegyveres erők (beleértve a szövetséges erőket is) közlekedési igényeinek 
kielégítése szempontjából. Ebből eredően az adott térségben a közúti és 
a vasúti közlekedési feltételek fenntartásához - az országvédelmi szem-
pontokat és a térség stratégiai jelentőségét is figyelembe véve - nemzet-
gazdasági és honvédelmi érdekek fűződnek. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy az átkelési feltételek fenntartása nem kizárólag a közúti vagy a vas-
úti szakma érdeke, hanem elsősorban az állam (ezen belül a közlekedés 
fenntartásáért felelős tárca) feladatkörébe tartozik. Tekintettel azonban 
arra, hogy a gazdasági szempontból gazdaságtalanul üzemeltethető vasúti 
átkelőhely további fenntartására fordítandó költségek nagyságrendekkel 
meghaladná a honvédelmi jelentőségből eredő „előnyöket”, a két tárca 
vezetése a megszüntetés mellett döntött. 

A dunaföldvári Duna-hídon a vasúti kapcsolat megszüntetésére az 
utóbbi évtizedekben teljesen átalakult és a Solt - Dunaföldvár között 
gyakorlatilag nem létező - vasúti áruszállítási igény mellett lehetőséget 
biztosít az a tény is, hogy: 

• „A magyar közlekedéspolitikáról és megvalósításához szüksé-
ges feladatokról” szóló 68/1996. (VII.9.) számú OGY határo-
zattal elfogadott koncepció a dunaföldvári vasúti kapcsolatot 
és ezzel együtt a Solt - Dunaföldvár közötti vasúti vonalsza-
kaszt az ország fenntartandó vasúti hálózata részeként semmi-
lyen kategóriában nem tartalmazza. (Azaz, fejlesztési célkitű-
zésekben sem szerepel.) 

• A híd műszaki állapota miatt a vasúti kapcsolat fenntartását is 
biztosító felújítás csak jelentős többletköltséggel válna lehe-
tővé. Az eredetileg javasolt, ideiglenes megoldásként alkal-
mazható un. "repülővágány"-os megoldás viszont a közúti 
kapcsolat teljes kizárását eredményezné. 

• A katonai vasúti szállítások lebonyolítását nem csak a meg-
szűntetésre kerülő vasútvonalszakasz, hanem a folyó két part-
ján lévő vasúti fővonalat összekötő vasúti vonalszakaszok 
elégtelen műszaki állapota is gátolja, amely szintén több mil-
liárdos ráfordítással tehető alkalmassá katonai forgalomra. 

A gazdaságpolitikai megfontolások mellett a honvédelmi szempont-
ból elvégzett vizsgálatok is lehetőséget adtak az állandó jellegű összeköt-
tetés megszüntetésére. A vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok 
alapján megállapítható, hogy a közlekedési miniszter a védelemmel 
kapcsolatos feladatainak eleget tesz e területen: 



 

 135 

• az 1999 évben felújított bajai Duna-híd megnövelt átbocsátó-
képességének rendszerbe állításával, 

• a Budapest Északi összekötő-vasútihíd 2004-re tervezett fel-
újításával megteremtődő átkelési kapacitásbővítéssel, 

• a Budapest Déli összekötő-vasútihíd harmadik vágányának 
közeljövőben tervezett építésével, 

• Dunaújváros-Szalkszentmárton térségében TS uszályokra épí-
tett ideiglenes vasúti átkelőhely felújításával és rendszerben 
tartásával, valamint 

• nagy távlatban (2030-ig) pedig a tervezett - Budapestet délről 
elkerülő (Ráckeve térségében) - nagy teljesítőképességű vas-
útvonal megépítésével. 

4. A vasúti összeköttetés megszüntetésének forgalmi, technikai 
okai 

A közel két évtizedes forgalom szüneteltetés után a MÁV kezdemé-
nyezte a dunaföldvári közös közúti-vasúti híd vasúti forgalmának vég-
leges megszűntetését. Indokai között elsősorban gazdasági megfontolá-
sok szerepeltek, mivel a kihasználatlan Dunaföldvár - Solt állomások 
között menetrend szerinti vasúti közlekedésre igénybe nem vett pályasza-
kasz (beleértve a dunaföldvári közös közúti-vasúti hidat is) fenntartása és 
utóbbi években a vasúti felépítmény megőrzése jelentős költségráfordítást 
igényelt.  

A MÁV kezdeményezésének aktualitását a híd esedékes - tervezett - 
felújítása jelentette. 

A dunaföldvári közös forgalmú hídon a vasúti forgalom végleges 
megszüntetését a közútkezelő szervezetek már korábban is szorgalmaz-
ták, mivel a hídszerkezeten lévő - és kihasználatlan - vasúti pálya nem 
tette lehetővé a hídpálya gazdaságos fenntartását, gyakoribb és nagyobb 
költségigényű karbantartást igényelt. Az utóbbi évek forgalmi terhelése 
miatt a közúti pályatest is jobban elhasználódott, a tervezett felújítást pe-
dig sürgetővé tette a pályalemez beszakadása. 

Mindezek tették indokolttá, hogy a felújítási munkák tervezésének 
megkezdése előtt döntés szülessen a dunaföldvári híd vasúti forgalmának 
további sorsáról. 
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A vegyes forgalmú híd tisztán közúti híddá történő átépítésével - a 
közel egy milliárd Ft-os költségmegtakarítás mellett - lehetővé válik a to-
vábbi években az eddigi közös üzemeltetéssel járó hátrányok megszün-
tetése, az optimális közúti pálya kialakítása, ezáltal javulnak a közúti híd 
forgalmi paraméterei.   

III. A megszűnő vasúti kapcsolat kiváltását szolgáló ideiglenes 
vasúti átkelőhely rendszerben tarthatóságának vizsgálata 

A Közlekedési, (Hírközlési) és Vízügyi Minisztérium - a vasúti köz-
lekedést is felügyelő szakminisztérium -, mint az ország közlekedési 
rendszerének működőképességéért felelős kormányzati szerv a honvé-
delmi szempontból fontos dunai vasúti átkelőhely megszüntetését a 
Honvédelmi Minisztériummal egyeztette.  

Az állandó vasúti kapcsolat megszüntetésével kieső átkelési kapaci-
tás pótlására két megoldás látszott kézenfekvőnek.   

Egyik megoldásként a jelenleg meglévő Solt - Duna-híd és a 
Dunahíd -Dunaföldvár vasútállomás közötti vasúti vonalszakaszok to-
vábbi fenntartásával a közúti hídként felújított hídon "repülővágány" al-
kalmazásával való összeköttetés megteremtése. Ez a megoldás a rendkí-
vüli helyzetekben való vasúti összeköttetés realizálhatósága érdekében 
azonban szükségessé tenné:  

• a helyreállításhoz szükséges vágánymezők, kapcsolószerek, 
egyéb felszerelések tárolását és fenntartását, 

• a beépítést végző állomány kijelölését és rendszeres gyakorol-
tatását, 

• a vasúti forgalom megteremtésével kizárt közúti forgalom ré-
szére a térségben ideiglenes közúti átkelési lehetőség biztosí-
tását. 

Tekintettel arra, hogy szükséghelyzetekben a vasúti összeköttetés 
megteremtése a javasolt eljárással a hídon a közúti forgalom jelentős kor-
látozását - teljes kizárását - vonja magával, ez előrevetíti a közúti forga-
lom részére a közúti TS uszályhíd telepítésének szükségességét.  

A térségben, a felújításra kerülő hídtól délre kb.150-300 m távolság-
ban a Duna folyó mindkét partján lehetőség van a közúti uszályhíd telepí-
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tésére. Mindez azonban azt is feltételezi, hogy az uszályhídhoz szükséges 
uszályok fenntartása mellett már előre célszerű a közúti kapcsolatot is ki-
alakítani. Azaz, számolni kell az uszályhíd telepítésére alkalmas partsza-
kasz, valamint a közúti forgalom számára a főúttól az odavezető útsza-
kaszok kiépítésére. 

Másik megoldásként a korábban, katonai gyakorlat keretében Du-
naújváros - Szalkszentmárton térségében kiépített ideiglenes vasúti át-
kelőhely felújítása jöhetett számításba.  

E megoldás mellett szólt, hogy az ideiglenes vasúti hídátkelőhely és 
az uszályok szükséges felújítása mellett lényegesen kisebb volumenű 
munkát igényel az országos vasúti hálózathoz történő csatlakozást bizto-
sító vasút vonalszakaszoknak a követelményszintű fenntartása, valamint 
független a közúti forgalomtól. 

Az ideiglenes vasúti átkelőhely megfelelő szintű kialakítása és rend-
szeres fenntartása a számvetések alapján nagyságrenddel kisebb költség-
ráfordítást igényel, mint a térségben egy állandó vasúti híd kiépítése. Így, 
a nemzetgazdasági érdekek szem előtt tartása mellett egyúttal eleget tehe-
tünk az ország területének védelmi előkészítésével kapcsolatos kötele-
zettségeinknek a Duna e nagy hídjának körzetében.  

A közel egy éven át tartó egyeztetések eredményeként a dunaföld-
vári vasúti átkelési lehetőség megszüntetésével kieső kapacitás helyettesí-
tésére megállapodás született az 1977-ben kialakított – Dunaújváros-
Vasérckikötő - Szalkszentmárton vasútállomás között - vasúti TS uszá-
lyokra épített ideiglenes vasúti átkelőhely felújításának és további rend-
szerben tartásának vizsgálatára. A hatósági eljárások rögzítették, hogy a 
dunaföldvári Duna-híd közúti híddá történő átépítésével egyidejűleg el 
kell készíteni az ideiglenes vasúti átkelőhely létesítéséhez szükséges 
tervdokumentációkat, valamint megvalósíthatósági tanulmányát. 

A két tárca közötti megállapodás értelmében megvalósulhatott – a 
közúti híddá átalakított – dunaföldvár Duna-híd (Beszédes József-híd) 
teljes rekonstrukciója, amelynek eredményeként súlykorlátozás nélkül 
megindulhatott a közúti forgalom 2001. augusztusában. 

IV. Főbb tapasztalatok, megállapítások 

A rekonstrukciós munkákkal párhuzamosan elkészült felmérések 
és kidolgozott tanulmányok azt igazolták, hogy az állandó vasúti átke-
lőhely megszüntetésének feltételéül szabott dunaújváros-szalkszentmár-
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toni ideiglenes átkelőhely további rendszerben tartásának technikai fel-
tételeit – amelyeket alapvetően a hídelemeket képező uszályok műszaki 
állapota határol be - még legalább15-18 évig biztosítani lehet.  

A vizsgálat feltárta, hogy az 1977-ben kiépített ideiglenes átkelőhely 
vasúti pályaszakaszának fenntartása – amely 1990-től került a MÁV Rt. 
tulajdonába – a MÁV területi szervei feladatkörébe tartozott. Ezt a tevé-
kenységet több mint egy évtizeden keresztül a honvédelmi tárcával (MN 
Közlekedési Szolgálatfőnökséggel) kialakult együttműködés keretében 
az érintett szervek maradéktalanul ellátták. Jelentős mértékben meg-
könnyítette a szalkszentmártoni pályaszakasz jelentős részének fenntartá-
sát, hogy gyakorlatilag az 1989. év közepéig a kavicsbánya napi 2-3 vo-
natos forgalma miatt a vonal rendszeres karbantartásban részesült. A 
kavics bánya megszűnése óta azonban a valójában nem használt vonal 
karbantartását sem végezték el., ennek következtében a pálya jelenleg 
használhatatlan.  

Sajnálatosan az ország védelmi potenciáljának erősítésére meg-
épült átkelőhely fenntartásának szükségessége az 1990-es évek elejétől-
közepétől már sem hadszíntéri feladatként, sem más, a gazdaság moz-
gósítási rendszeréből igényelt szolgáltatásként sem szerepelt. Így sem a 
honvédelmi tárca, sem a vasutakat felügyelő közlekedési tárca nem tudott 
forrásokat biztosítani az állagmegóvásra. Konkrét honvédelmi követel-
mény hiányában a MÁV részéről  feladatként sem kerülhetett meghatáro-
zásra a korábbi – a kezelési feladatokat ellátó – szervezetek részére, így 
részükről érthető módon a fenntartási feladatokra sem pénzt, sem erőt 
nem biztosítottak. A napjainkra kialakult – csaknem végzetes - helyzetet 
a közel egy évtizedes oda nem figyelés okozta. Ennek „eredményeként” 
az alkalmazhatóság érdekében a vasúti pályaszakasz felújításával is szá-
molni kell. Természetesen a felújítandó pályaszakasz munkálataival kap-
csolatos költségek előteremtése mellett folyamatosan biztosítani szüksé-
ges az állagmegóváshoz és a rendszeres felülvizsgálatokhoz szükséges 
költségfedezetet is. A vonalszakasz felújítása jelentős, a több százmillió 
Ft-os egyszeri ráfordítás mellett évente mintegy 10-15 millió Ft-os költ-
ségráfordítást igényel. 

Ugyanakkor a tanulmányok feltárták, hogy az ideiglenes átkelőhely 
„lelkét” képező vasúti TS uszályhíd telepítésével és üzemeltetésével kap-
csolatos feladatokat ismerő szakállomány az elmúlt 25 év során gyakorla-
tilag kivált a „rendszer”-ből, ezért a szakállomány pótlásáról gondos-
kodni kell és felkészítését haladéktalanul el kell végezni.   
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Az ideiglenes átkelőhely szükségességére – most már nemcsak hon-
védelmi szempontok, hanem a nemzetgazdaság működőképességének 
biztosítása is – a dunaföldvári Duna-híd átépítése kapcsán megszüntetett 
állandó vasúti összeköttetés hiánya hívta fel a figyelmet. Nyomatékot 
adott e vizsgálat szükségességének a 2000. év őszén a Kelenföldi pálya-
udvar budaörsi bejáratában bekövetkezett vasúti baleset is, amelynek 
kapcsán kialakult rongálódások több napos helyreállítási igénye miatt a 
legforgalmasabb nemzetközi fővonalunk sérülékenységére derült fény. Ez 
a rendkívüli esemény azon túl, hogy az illetékes szakemberek figyelmét a 
közlekedési pályák megbízható működésének biztosítására irányította, 
tovább erősítette a rendkívüli helyzetek megelőzése érdekében végzendő 
előkészületi feladatok fontosságát is. 

A dunaföldvári állandó vasúti átkelőhely megszűntetésével az ér-
deklődés középpontjába került ideiglenes átkelőhely működőképes-
ségéről való bizonyosság megszerzése és a további évtizedekben való 
fenntarthatóság érdekében kormányzati döntés született e fontos elő-
készítési munka végrehajtására. Ennek keretében a vasúti TS uszályhíd 
telepítését és üzemeltetését végző szakállomány felkészítésére, a további 
rendszerben tarthatóság érdekében az illetékes szakminisztérium az 
érintett társminisztériumok, polgári közlekedési és katonai szervek köz-
reműködésével 2003. évben telepítési rendszergyakorlat végrehajtását 
tervezi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


