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A „DYNAMIC MIX 2002” GYAKORLAT KÖZLEKEDÉSI 
TAPASZTALATAI 

Kókai Ernő1 

Úgy gondolom, kijelenthetjük, hogy közlekedési szempontból a 
DYNAMIC MIX 2002 gyakorlat a maga nemében a rendszerváltás óta 
eltelt időszak legsajátosabb, legnagyobb kihívást jelentő nemzetközi 
gyakorlata volt. Ezt indokolja a szokatlanul nagy távolság (2600 Km), 
valamint a normál nyomtávról széles nyomtávra történő vasúti átrakás. 
Ezen kívül, a gyakorlatozó személyi állomány első alkalommal lett - a 
NATO elvek szerint-, charterrepülővel légi úton szállítva a helyszínre és 
vissza.  

Szeretném érzékeltetni azt a munkát, amit munkatársaimmal foly-
tattunk a szállítások minél jobb végrehajtása érdekében és feltárni azo-
kat a problémákat, amelyek tapasztalataiból élve a későbbiekben talán 
el tudjuk kerülni azok jelentkezését. 

A légi szállítás probléma és esemény nélkül lett végrehajtva, ezért 
erről a területről nem kívánok külön elemzést adni.  

A vasúti szállítások néhány részletében azonban, - erőfeszítéseink el-
lenére -, nem teljesen úgy alakultak, ahogyan szerettük volna. A további-
akban talán úgy fog tűnni az Önök számára, hogy a jelentésem túl aprólé-
kos, részletes, de azt hiszem, hogy érdemes felidézni azokat a főbb 
tevékenységeket, amelyeket azért végeztünk, hogy ezt a különleges szál-
lítást akadály és problémamentesen lehessen végrehajtani.         

A „Dynamic Mix 2002” spanyolországi gyakorlat vasúti kiszállítá-
sával kapcsolatos közlekedési tapasztalatok az alábbiak: 

Kiszállítás: 

1. szállítmány: 7035/1001 Kiskorpád – Zaragoza (Spanyolország) 3 
vasúti kocsi ind: 2002. május 14. 

                                                      
1 Kókai Ernő mk. alezredes HM KK, parancsnok mozgáskoordinációs helyettes. 
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2. szállítmány: 7037/1001 Hajdúhadház – Zaragoza  
28 vasúti kocsi ind: 2002. május 14. 

Útvonal: Hodos - Sezana/Villa Opicina - Ventimiglia – Cerbe-e/Port 
Bou – Zaragoza.    

Visszaszállítás: 

1. szállítmány: 7034/1001 Zaragoza – Hajdúhadház. 

2. szállítmány: 7036/1001 Zaragoza – Kiskorpád.  

1. A szállítások előkészítése, tervezése időszakában végzett  
feladatok, tett intézkedések, jelentkező problémák 

a) A szállítások nemzetközi előkészítése 

A szállítások hazai tervezését megelőzően 3 alkalommal vettünk 
részt a gyakorlat közlekedési feladataival összefüggő konferencián, ahol 
megkíséreltük egyeztetni a szállítással kapcsolatos elvárásokat, feladato-
kat, határidőket a Spanyol fél képviselőivel. 

Ezeknek a konferenciáknak általános jellemzői voltak, hogy a Spa-
nyolok a nemzetek részére szükséges információk átadásában nehézke-
sen, vontatottan, pontatlanul működtek közre, többnyire csak a nemzeti 
szabályok szerinti követelményeket szabták meg, illetve az egyes NATO 
STANAGOK szerinti jelentésekre hívták fel a résztvevők figyelmét. A 
részletkérdésekre kitérő választ adtak, vagy letudták azzal, hogy később 
válaszolnak, de ez általában nem történt meg. (Ezeket a problémákat az 
útijelentések dokumentálják). 

A spanyol vasutak nyomtávja az európai normál nyomtávhoz képest 
szélesebb, (1676 mm). Emiatt a Francia -Spanyol határon, Port -Bou ha-
tárállomáson, a vasúti szerelvényeken lévő technikai eszközök átrakodá-
sára volt szükség. A számunkra egyik legfontosabb kérdésben az átrakási 
procedurára és az azzal kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan, több irányú 
erőfeszítésünk ellenére sem sikerült teljes értékű információkat beszerez-
ni. Mint kiderült ennek egyik fő oka volt, hogy ők sem rendelkezetek erre 
vonatkozó tapasztalatokkal. (Spanyolország a tengeri szállításokban gya-
korlottabb). 

A Spanyolok által kért határidőkre mind a nagybani, mind a részletes 
tervek a megfelelő csatornákon és formában meg lettek küldve.  
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Felmértük és letisztáztuk a légi személyszállítással kapcsolatos lehe-
tőségeket és szükségleteket. 

Itt jegyzem meg, hogy a nagytávolságú szállítás egy alternatívája-
ként felmerült a tengeri szállítás lehetősége is. Ezért ajánlatkérést jutta-
tunk el a szlovéniai Koper kikötő budapesti képviseletére, melyre azon-
ban választ a mai napig nem kaptunk (szóbeli ígéret ellenére). Így ezt a 
szállítási módot a szervezésre fordítható idő rövidsége miatt elvetettük. 

A szállítások költségfelmérése érdekében a MÁV Rt. Árufuvarozá-
si Szakigazgatóságától, illetve a szállításban részes vasutak (szlovén, 
olasz, francia, spanyol) díjtételeit a MÁV TRANSSPED Kft-től megkér-
tük. 

b) A szállítások hazai előkészítése 

A tényleges tervezői munkát a 2002. március 13-án az MH 5. Gépe-
sített Lövészdandártól és a 2002. március 18-án az MH 64. Logisztikai 
Ezredtől megkapott gördülőanyag igénylések alapján kezdtük meg. Az 
igénylések alapján a katonavonatok összeállítását megterveztük.     

Ezt követően a nemzetközi katonai vasúti szállításokról (2002. már-
cius 19-én) írásban tájékoztattuk a MÁV Rt. Forgalmi Szakigazgatóság 
nemzetközi katonai szállításokkal foglalkozó részlegét. Megkértük a 
tervezett vonatok forgalomba helyezését, a rakszelvényen túlérő külde-
mények továbbításához való hozzájárulást, a szerelvényeken lévő vasúti 
személykocsik 12 óránkénti technikai vízzel való feltöltését a teljes útvo-
nalon, a különmeneti továbbítást, valamint a nemzetközi menetrendek el-
készítését. 

Ugyanezen a napon a vasúti szállítmányok közlekedtetéséhez szük-
séges diplomáciai engedélyek beszerzése érdekében írásban megadtuk az 
előjelentést a HM BBBH Vám és Határforgalmi Igazgatóságnak. 

Fel kell itt vetnem egy olyan problémát, amely a tervezői munkát je-
lentősen befolyásolta, a tervezői állomány tevékenységét nehezítette. Az 
MH 5. Gl. dd. a vasúti gördülőanyag igénylését március 13. és május 7. 
között 4 alkalommal módosította. Ez minden alkalommal többletmunkát 
okozott az MH KKK -nak és a HM BBBH -nak, hiszen a változtatáso-
kat újra és újra végig kellett futtatni az összes érintett felé.   

A szlovén vasutaktól 2002. március 29-én megkaptuk a kifelé menő 
katonavonatok közlekedtetési tervét és a rakmintás engedélyeket. Az 
olasz, a francia és a spanyol vasutaktól többszöri megkeresésre sem kap-
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tuk meg a katonavonatok közlekedtetési tervét, ezért 2002. április 10-én a 
diplomáciai engedélyek beszerzése érdekében a HM BBBH részére be-
csült (számított) futási adatokat adtunk meg.  

Hajdúhadház MH ipari vagonon rakodási gyakorlat és elméleti fog-
lalkozás megtartásával végrehajtottuk a személyi állomány és a szállít-
mányok szolgálati személyeinek felkészítését a vasúti rakodás és a nagy-
távolságú vasúti szállítás során betartandó rendszabályokra, valamint 
kötelmekre. A korábbi tapasztalatok alapján felhívtuk a szállítmánypa-
rancsnokok figyelmét a nagytávolságú vasúti szállítások során várható 
problémákra, ezen belül külön kiemelve a technikai vízvételezések hely-
színi intézésének szükségességét. 

Ki szeretném emelni a tervezési folyamat egy olyan eseményét, 
amely a későbbi nemzetközi szállítások tervezésénél mindenképpen ta-
nulságként kell, hogy szolgáljon.  

A „movement konferenciákon” a Spanyolok minden nemzetet erő-
teljesen arra próbáltak rávenni, hogy technikai eszközöket csak vasúton 
szállítsanak. Erre utalt többek között az is, hogy az autópályák használa-
tára nem biztosítottak térítésmentességet a gyakorlaton résztvevő katonai 
járművekre sem. 

Rákérdeztünk a rakszelvényen túlérő küldemények közlekedésének 
lehetőségeire és szabályaira. Itt azt a választ kaptuk, hogy ami az európai 
vasutakon közlekedhet, az náluk is elmegy. A Spanyol elvárás szerint 
megküldtük a járműveink jellemző méreteit és egyben azt is megadtuk, 
hogy milyen típusú spanyol kocsira kívánjuk azokat átrakni. 

A korábbi egyeztetéssel ellentétben két héttel a kiutazás előtt a spa-
nyol vasúttól, spanyol nyelven értesítést kaptunk, hogy 13 db. járművet a 
spanyol vasúton nem tudnak szállítani, mert a vasúti űrszelvény ezt nem 
teszi lehetővé. Ezek a konténerszállítók, a műhelykocsik és a daru voltak. 
Ezért ezeket a járműveket közútra terelték. 

Mi eközben felvettük a kapcsolatot egy nemzetközi vasúti szállítmá-
nyozó céggel, akikről tudtuk, hogy kapcsolatban állnak a spanyol vas-
utakkal és rajtuk keresztül széles nyomtávú süllyesztett pőre biztosításá-
val próbáltuk a vasúti szállítást biztosítani. A kft.- visszajelzése szerint a 
spanyol vasút az Ő kérésükre sem tudott biztosítani alacsony padlóma-
gasságú vasúti kocsit.      
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Ezzel párhuzamosan jeleztük a problémát a kiutazó kontingens veze-
tőinek, akikkel megállapodtunk egy közúti oszlopmozgás megszervezé-
sében Port-Bou és Zaragoza között.  

Május 10-én a közúti menetbe tervezett járművek jegyzékét az MH 
5. Gl. dd.-tól megkaptuk és az ezzel kapcsolatos engedélykérelmet azon-
nal továbbítottuk a spanyol HN NMCC-L részére, akik a szállítások ko-
ordinációját végezték. 

Közben az olasz vasutak jelezték, hogy a katonavonatokat az olasz 
szakaszon Savona és Ventimiglia (Olasz-Francia határ) között csak 
megosztva, két részletben tudják vinni, mert a vonalon csak max. 350 m.-
s vonatokat tudnak közlekedtetni. A szállítmányok berakási tervében ezt 
is figyelembe kellett venni.    

Május 8-án a MÁV Rt. Forgalmi Szakigazgatóságán keresztül ismét 
megsürgettük a szállításban résztvevő vasutakat (Olasz, Francia, Spa-
nyol), hogy küldjék meg a még mindig hiányzó menetrendeket, illetve, 
hogy adják ki a rakszelvényen túlérő küldemények továbbítási engedélye-
it. 

Másnap, május 9-én a spanyol vasút megadta a rakmintás engedé-
lyeket (arról, ami szállítható) és a szállítmányok Port-Bou-ból történő 
indulási időpontját. A spanyol menetrendet azonban csak május 13-án 
kaptuk meg. 

Az olasz vasút menetrendje május 14-én érkezett email -ban az MH 
KKK -ra, amikor a katonai szerelvények rakodása már megkezdődött. 

A szállítmányparancsnokok tájékoztatására a menetrendeket faxon 
juttattuk le a berakó vasútállomásra, illetve a menetvonalon a gépcserére 
tervezett állomásra. 

Május 14-én a szállítmányok elindultak, azonban a francia vasútvo-
nalakon történő közlekedésre a francia vasút irányítási tervet a mai napig 
nem küldött. 

Május 21-én a nemzetközi szállításban érintett vasutak írásban érte-
sítve lettek a tervezett visszaszállítás adatairól, egyben kértük a menet-
rendeket, rakmintás engedélyeket, és a szerelvények 12-óránkénti techni-
kai vízzel való feltöltésének megszervezését.   
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2. A szállítások végrehajtása időszakában végzett feladatok, tett 
intézkedések, jelentkező problémák 

a) Szállítás 

A kilépő határállomás Hodos. Az állomás technikai vízvételezésre 
nincs berendezkedve, de a debreceni vonatot egy slag segítségével a ha-
tártechnológia végzésének ideje alatt feltöltötték. Szlovénia területén a 
terveknek megfelelően, probléma nélkül közlekedtek a szállítmányok. A 
kiskorpádi vonat 49 Km/ó, a hajdúhadházi vonat 25 Km/ó. átlagsebes-
séggel haladt. 

A szlovén-olasz határállomás Villa-Opicina. Technikai vízfeltöltés-
re itt sincs lehetőség, ezért ezt Genova illetve Vicenza állomásokon tud-
ták elvégezni. Az olasz vasúton az előzetes tervek szerint a szerelvénye-
ket Savona és Ventimiglia állomások között két részletben megosztva 
közlekedtették. A szerelvények átlagos menetsebessége 25-28 Km/ó. 
volt. Az olasz szakaszon a szerelvények különösebb gond nélkül közle-
kedtek.  

A megítélésem szerint megfelelő gondossággal végzett tervezés el-
lenére a végrehajtás során az 5 országot érintő, mintegy 2600 km-es vas-
úti szállítás alatt, egy szakaszon merült fel az elfogadhatót jóval megha-
ladó várakozási idő. A francia-olasz közös határállomáson Ventimig-
liában. 

Ide a vonatok megosztva érkeztek és mindkét szerelvény az elvárha-
tónál jóval hosszabban vesztegelt. Az első szállítmány mintegy 39 órát, a 
második szállítmány majdnem 24 órát tartózkodott. Ennek vélhető oka az 
volt, hogy az olasz és a francia vasútasok nem tudtak egyetértésre jutni a 
szállítmányok továbbításában. Az olasz vasút nem zárta össze a szerelvé-
nyeket, (nem volt tolatómozdony az állomáson), a francia vasút pedig 
nem rendelkezett továbbítási adatokkal, illetve azokat többször módosí-
totta. A várakozás során a szállítmányokon tartózkodó szakemberek fel-
vették a kapcsolatot a helyi vasúti szervekkel, valamint segítséget kértek 
a francia és olasz katonai attaséktól, illetve értesítették a várakozás elhú-
zódásáról a hazai közlekedési szerveket.  

A katonai attasékkal innen Magyarországról mi is felvettük a kap-
csolatot és kértük a közreműködésüket a szállítmányok továbbítása ér-
dekében. A hazai és helyszíni erőfeszítések ellenére a várakozás okáról és 
a továbbindulás várható idejéről nem kaptunk egyértelmű információkat. 
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A később kapott információk alapján a francia vasutak, mivel nem 
tervezték le a szállítmányok közlekedését, nem készültek fel azok időben 
való továbbítására. 

A hosszú várakozás alatt a vasúti kocsikban rendelkezésre álló tech-
nikai víz mennyiség lecsökkent, azonban az állomáson víz feltöltésre nem 
volt műszakilag lehetőség. Ez természetesen a személyi állomány szük-
ségleteinek megoldásában jelentős gondot okozott. 

Így az állomány személyes higiéniai szükségleteit szervezett módon 
a vasúti szolgálati helyiségeket igénybe véve elégítette ki. 

Az indulásokat követően Franciaország területén a vonatok jó ütem-
ben, jelentősebb gond nélkül haladtak, mintegy 28-39Km/ó átlagsebes-
séggel. Egyedüli probléma továbbra is a technikai vízzel való ellátás volt, 
a debreceni vonatot, pl. egy esetben egy helyi tűzoltócsapat a tűzoltóko-
csival töltötte fel. 

A Port Bouban történő átrakások rendben megtörténtek, azonban a 
spanyol vasút az előzetes egyeztetés ellenére fapadlós kocsik helyett 
fémbetétes kocsikat biztosított, ami az UMK -val történő rögzítésnél oko-
zott problémákat. Ezen kívül a személykocsik sem feleltek meg az elvá-
rásoknak. 

b) Visszaszállítás 

A spanyol fél az egyeztetések során azt kérte, hogy a nemzetek a 
gyakorlóteret legkésőbb június 07.-én 24,00 óráig hagyják el. Ezért a 
visszaszállítás időpontjaként, a tervezés során mindvégig ez szerepelt. A 
visszaindulást megelőző héten, - a határállomások hétvégi üzemszünete 
miatt – HN NMCC(L) kérte a két nappal később történő berakást. Erről a 
szállítmányok szakközegeit értesítettük és ők a helyszínen egyeztették a 
részleteket. 

A szerelvények átrakásának időpontjában a francia vasúton részleges 
sztrájkot tartottak, amely miatt a második szerelvényünk 17,5 órát vára-
kozott az üres kocsik áthozatalára, majd az átrakást követően további 
majdnem 10 órát a továbbindulásra.    

Az engedélyeket, menetrendeket a határozott személyes és írásbeli 
fellépésre időben megkaptuk az érintett vasutaktól. 

Az olasz szakaszon ismét a határállomásokon merült fel az elvárha-
tónál több állásidő, de nem hivatalos véleményünk szerint ebbe akkor a 
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futball világbajnokság is bele játszott, hiszen pontosan ezekben az idő-
szakokban játszottak az olaszok tétmérkőzéseket. (Úgy látszik, ezt sem 
szabad figyelmen kívül hagyni).   

c) Megállapítások, javaslatok 

• A Szlovénia felé történő vasúti átmenet határállomása Hodos 
Szlovénia területén van. Emiatt jelenleg a katonai szállítmá-
nyok határátmeneti biztosítására ide HEVKP nem telepíthető. 
Javasolom az MH KSZF-ség költségvetésébe beterveztetni 
egy HVKP szolgálat ellátás jogcímű költségkeretet, amelyből 
a külföldi napidíjak és szállás díjak költségét biztosítani lehet. 
Ez a probléma fenn áll Curtici, Sturovo, Csop állomásokon is. 

• A szállítások előkészítésének időszakában még nyomatéko-
sabban fel kell készíteni a szállítmányokon utazó szolgálati 
személyeket azokra a feladatokra, amelyek az utazás során 
csak a helyszínen intézhetőek eredménnyel. Pl. technikai víz-
vételezés, közvetlen kapcsolattartás a vasúti dolgozókkal.  

• Ha a szerelvények megosztásra kerülnek és ezáltal a személyi 
állomány is megosztásra kerül, a szétválasztott részekre szük-
séglet szerint ivóvizet és élelmiszert kell feltenni, mert a vas-
útforgalmi, vagy műszaki okok miatt a szerelvény egyesítése 
az előzetes tervektől eltérhet.  

• A nemzetközi katonai vasúti szállítások tervezése és előkészí-
tése során az eddigieknél is fokozottabban kell igénybe venni 
az érintett országokban akkreditált katonai attasék, illetve 
nagykövetek közreműködését, az esetleges problémák elkerü-
lése, vagy azok bekövetkezése esetén mielőbbi megoldása ér-
dekében. Ennek során különös gondot fordítsanak a katonai 
közlekedési szervek által az érintett vasutaktól megkért, rend-
szeres (maximum 12 óránként) vízvételezési lehetőség bizto-
sítására. 

• Ezen kívül fel kell készülni az ilyen szükséghelyzetek kezelé-
sére, kiegészítő víztároló edényzetnek a szállítmányokba való 
tervezésével. 

• A nemzetközi szállítások során elsősorban UMK és heveder 
rögzítőeszközök kerülnek alkalmazásra. A spanyolországihoz 
hasonló szállítások során célszerű a csapatokat egy kiegészítő 
mennyiségű hagyományos rögzítő eszközzel is ellátni.  
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• Továbbra is nagy problémát okoz, hogy a kiküldött közleke-
dési szakemberek kommunikációja nincs biztosítva. A leg-
több esetben (ha van) a saját mobiltelefonján, saját költségére 
kénytelen eleget tenni annak, hogy itthonról előírjuk számára 
a bejelentkezések, a problémákról történő jelentéseket. Kül-
földön számára az is költséget jelent, ha csak mi hívjuk fel. 
Erre egy tiszt sem kötelezhető. Megoldás lenne, ha a szolgá-
lat kapna megfelelő számú, nem személyhez, hanem feladat 
ellátáshoz kötött szolgálati telefonokat, amellyel nagy mér-
tékben segíteni lehetne az információáramlást, feladatmeg-
oldást.   


