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T E C H N K A B Z T O S T A S 

A vasúti vonóeszközök és kocsipark műszaki fejlesztése 
során bekövetkezett változások hatása a katonai 

vasúti szállítások megszervezésére és végrehajtására 

Lé n ár t S á n d o r alezredes, L u k á e s Jó zs e f őrnagy 

Mint ismeretes, a második világháború alatt a vasúti közlekedés álló
eszközeinek (vasúti pálya, műtárgyak és egyéb létesítmények) nagyarányú 
rombolása mellett, jelentős veszteségek keletkeztek a vasúti jáiműpark
ban is. A vonó és vontatott járműpark háborús veszteségei következtében 

. a vasút fuvarozó képessége a háború előttinek csaknem felére csökkent. 

A második világháborút követően: a vasúti közlekedés átbocsátó- és 
.fuvarozóképességének a háború előtti szintre való emelése, az egyre in
kább növekvő szállítási igények kielégítésének biztosítása hatalmas beru
házási, felújítási és egyben műszaki fejlesztési feladat végrehajtását 
követelte meg a vasúti járműpark veszteségeinek pótlása terén is. 

A vasúti vonóeszközök és kocsipark veszteségeinek pótlásával, a 
helyreállítási és felújítási munkák végzésével egyidőben, a KI-M illetékes 
szervei k;idolgozták és messzemenően törekedtek érvényesíteni a jármű
park új követelményeknek megfelelő korszerűsítésének elveit is. A vasúti 
kocsipark műszaki fejlesztésének ezen elvei a következőkben foglalhatók 
össze: 

- a járművek sebességének növelése, amely a vasúti kocsik szer
'kezetének kialakításánál az önsúly csökkentését, a külső ·erőhatásoknak 
jobban ellenálló rugózás biztosítását, a futóművek szerkezetének korszerű
sítését, a kocsik tömegelosztásának lengéstani szempontból történő helyes 
méretezését kívánta meg; 

- a hordképesség emelése, melynél a vasúti pályafejlesztés távlati 
terveiből adódó lehetőségeket és a kereskedelmi szolgálat, vagyis az áru
forgalom várható igényeit kellett figyelembe venni; 

- a rendeltetésszerűségi követelmények kielégítése, amely a kocsi
szekrények és a kocsik rakodó terének szerkezeti megoldásánál a köny
nyen kezelhetőség, a gépi rakodás és a szállítandó árufajták sajátos szem
pontjainak figyelembevételét követelte meg: 
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-:-- a gq.zdaságossági követelmények érvényesítése, amely szinte vala
mennyi kocsitípus tekintetében a legjelentősebb szerkezeti változtatásokat 
igényelte. Ezen változtatásokkal az üzemközben kezelendő kocsiszerkeze
tek és berendezések vonatkozásában biztosítani kellett a gépesítés és 
automatizálás bevezetésének, vagy a személyi kiszolgálás csökkentésének 
feltételeit. A gazdaságosság elvének érvényesítését szolgálta a vasűti 
kocsipark tipizálása is. 

A vasúti vonóeszközök, vagyis a mozdonypark műszaki fejlesztésénél 
alapvetően a gazdaságossági követelmények érvényesítésére törekedtek. 
Ennek megfelelően - a gazdasági és műszaki lehetőségeket figyelembe 
véve - a vasúti mozdonypark korszerűsítése során a gazdaságosabban 
üzemelő vontatási eszközök, elsősorban a diesel- és villamos mozdonyok 
beszerzése került előtérbe, amely a vontatási létesítmények és berendezé
sek nagyarányú rekonstrukcióját is megkövetelte, illetve a jövőben is 
szükségessé teszi. 

A vasűti közlekedés munkájának állandó tökéletesítése a különböző 
tudományos és technikai eredmények gyakorlati megvalósításán, a kü-
lönböző műszaki fejlesztési problémák összehangolt és ésszerű megoldá
sán, a korszerű és gazdaságosan üzemelő mozdony- és kocsitípusok be
vezetésén, a pályafenntartási1 forgalmi, kereskedelmi, és vontatási létesít
tnények és berendezések ésszerű és összehangolt fejlesztésén, a legkor
szerűbb távközlő, jelző- és biztosító berendezések, valamint az automatika 
és telemechanika egyéb eszközeinek széleskörű alkalmazásán alapszik. 

Mint a fenti megállapításból látható, a vasúti járműpark műszaki 
fejlettségének fokától jelentős mértékben függ a vasűti közlekedés egé
'szének munkája, mivel a rendelkezésre álló járműpark mennyisége, álla-
·pota és korszerűsége, alapvetően határozza meg a vasúti közlekedés 
·fuvarozóképességét, lényeges befolyást gyakorol a szállítási igények ki
elégítésének lehetőségeire. 

Következésképpen azt is elmondhatjuk, hogy a vasúti vonóeszközök 
és kocsipark műszaki fejlettségének foka igen lényegesen befolyásolja a 
·katonai vasűti szállítások megszervezésének és végrehajtásának lehető
ségeit. 

A félreértések elkerülése végett szükségesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy - a vasűti járműpark műszaki fejlettségének foka mellett - egy 
sor egyéb tényező is lényegesen befolyásolhatja a vasűti közlekedés ka
.tonai célokra történő felhasználásának lehetőségeit. Ezek közül a legfon-
tosabbak a következők: · 

- a vasútvonalak sűrűsége, vonalvezetése és műszaki kiépítettségé
nek színvonala (a vonalak tengelynyomása, az állomások tengelybefogadó
képessége, a rakodóberendezések és eszközök megléte és állapota stb,); 

- a vasúti hálózat üzemeltetésének kialakult szervezeti struktúrája; 
- a vasúti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára történő 

felkészítésének állapota. 
A vasúti közlekedés katonai célokra történő igénybevételét abból a 

körülményből kiindulva kell megvizsgálni, hogy korszerű viszonyok között 
a hátországban a katonai és népgazdasági szállítások zavartalan végrehaj-
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tását, csak a közlekedés valamennyi ágazatának komplex felhasználása 
útján lehet megnyugtató módon biztosítani. Az ország területén igénybe
vehető közlekedési ágazatok katonai és népgazdasági szállítások végre-
hajtására vonatkozó lehetőségeit ismerve, azt is meg lehet állapítani, 
hogy nagy tömegek, nagy távolságokra történő szállítását illetően, a vas
úti közlekedés rendelkezik a legnagyobb lehetőségekkel. Ezért szükséges 
figyelemmel kísérni a vasúti járműpark műszaki fejlesztését a katonai 
szállítások megszervezése és végrehajtása szempontjából. 

1. A vasúti vonóeszközök műszaki fejlesztésének katonai vasúti szál
lítások megszervezésére és végrehajtásdra gyakorolt hatása. 

A MAV-nál a vasúti vonóeszközök műszaki fejlesztési feladatainak 
megoldása eredményeként a mennyiségi és minőségi változások egész 
sora következett be az elmúlt 10-15 évben, de ezek a változások a táv
lati tervekben is kedvezően fogják éreztetni hatásukat a vasúti közleke
dés munkájában. 

Ismeretes, hogy a MAV vontató járműparkja különböző típusú, 
teherbírású és rendeltetésű gőz-, villamos- és diesel-mozdonyokból, vala
.mint motorkocsikból áll A vonóeszközök műszaki fejlesztésével kapcsola
tos adatok egységes értelmezése érdekében megjegyezzük, hogy a von
tatójárműveket típusuk és rendeltetésük szempontjából alapvetően vona
tok továbbítására alkalmas és egyéb típusokra osztottuk fel. Ennek meg-

• felelően: 

• 

a) Vonatgépnek tekintjük a fővonalakon (a 20 t vagy ennél nagyobb 
tengelynyomású vonalakon) 1200 t-ás katonavonatok továbbítására alkal
mas I. rangú ( 411, 424 és 520-as sorozatú) gőz-, az I. rangú (1200 LE-s 
vagy ennél nagyobb teljesítményű) diesel-mozdonyokat és az összes 
villamosmozdony\; továbbá a mellékvonalakon (a 16 t vagy ennél kisebb 
tengelynyomású vonalakon) 600 t-ás katonavonatok továbbítására alkal
mas II. rangú (375 és 376 sorozatú) gőz- és II. rangú (600-1000 LE-s) 
diesel-mozdonyokat 

b) Egyéb kategóriába tartozónak tekintjük az előzőekhez nem sorolt 
különböző rendeltetésű és típusú gőz- és diesel-mozdonyokat, amelyek 
részben tolatási műveletek végzésére, szükség esetén pedig vonatok to
vábbítására is alkalmasak. 

A MAV vontató járműparkja fontosabb műszaki jellemzőinek válto
zásait az 1. táblázat szemlélteti. Ennek adatai alapján megállapítható, 
hogy a műszaki fejlődés eredményeként jelentős minőségi változások 
következnek be mind a vasúti vonóerő szerkezetében, mind a különböző 
vontatási módok alkalmazása folytán elért vontatási teljesítményekben. 

Így például, a gőzmozdonyok össz-vonóerejének csökkenése mellett 
.azt tapasztaljuk, hogy a korszerűtlen mozdonytípusok fokozottabb mér
tékű selejtezésének eredményeként az 1975 végére üzemben maradó gőz.. 
mozdonyok fajlagos (egységnyi) vonóereje mintegy 25-30%-kal növek
szik, ugyanakkor a diesel- és villamosmozdonyok esetében az össz-vonó
erö növekedésével együtt, a fajlagos vonóerő is emelkedik. A vonóeszkö-
zök állagában bekövetkező minőségi változásokra utal az ís, hogy míg 
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1960. év vegen a vontató járműparknak mintegy 35,80/o-át tették ki az 
1200 t-ás katonavonatok továbbítására alkalmas göz-, diesel- és villamos
mozdonyok, addig 1975 végére a nagyteljesítményű vontatóeszközök 
mennyisége a teljes állagnak kb. 600/o-át fogja elérni. 

A különböző vontatójárművek üzemeltetésének egyik legjellemzőbb 
mutatószáma - a napi hasznos futási teljesítmény - 1967-ben az aláb
biak szerint alakult: 

- gözmozdonyoknál 
- diesel mozdonyoknál 
- villamos mozdonyoknál 

170 km, 
350 km, 
450 km. 

A fenti adatok azt mutatják, hogy a diesel- és villamos mozdonyok 
·napi hasznos futási teljesítménye a gőzmozdonyok-énak 2-3 szorosát éri 
el, vagyis az utóbbiak ebben a vonatkozásban is lényegesen nagyobb 
hatásfokkal üzemelnek. 

A vasúti vontató járműpark korszerűsítése során az elkövetkező 

10-15 évben a MA V vontatási rendszerében gyökeres változások mennek 
végbe. Ezek eredményeként a vontató járműpark alkalmassá válik: 

- síkvidéki jellegű vonalakon 1500 tonna súlyú tehervonatok 80 
'km/óra, vagy 2000-2500 tonnás tehervonatok 50 km/óra sebességgel tör
ténő továbbítására; 

1. táblázat -- ------------ ---- ----
A vc1nóeszközök Az össz - vonóerő 1 Fajlagos vonóerő 

típusainak (1000 LE-ben) 1 1 mozd-ra (LE) 
megnevezése 

1960.1 1965.1 rn10.1 rn15.1 1960.1 1965.1 1970.1 1975. 

"' 0 vontatógép 684 737 701 448 1091 1127 1168 1245 >, I. rangú 
" 0 egyéb 471 313 241 76 795 700 729 840 "' .., 
0 vonta.tógép 125 113 115 86 381 447 455 480 ~ II. rangú 

'° egyéb 36 29 20 8 204 285 290 290 0 
összesen: 1215 1192 1077 618. 768 810 853 939 

1 

Villamos mozdonyok 86 163 431 809 2450 201-0 2474 2695 

' I. rangú - 119 370 579 - 1980 2010 1862 .., o.,. 
S 0 II. rangú 10 60 134 188 600 600 630 690 ..!. >, 

~ " ill 0 egyéb 9 171 32 
421 

233 290 280 293 -~ "' i:1 összesen: 19 197 536 809 345 894 1052 1112 
Vontató járműpark 1152 15521 1942 22351 9291 881 1051 1324 mindösszesen: 

1 

Megjegyzés: A vontató járműpark össz-vonóereje a javítási %, a fajlagos 
":vonóerő pedig a mozdonyállag figyelembevételével van feltüntetve. 

- dombvidéki jellegű (7%-osnál nagyobb emelkedésű) vonalakon 
.pedig 1500 tonna súlyú tehervonatok 50 km/óra sebességgel való továb
·bítására. 
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A vasúti vonóeszközök műszaki fejlesztésének katonai vasúti szállf
tások megszervezésére és végrehajtására gyakorolt hatása a következők
ben nyilvánul meg: 

- a vonóeszközök mennyiségének változása határozza meg a vasúti 
hálózaton elérhető elegyforgalom nagyságát és a tolatási munkák során 
feldolgozható vasúti kocsik mennyiségét; 

- a vontató járművek vonóerejétöl, illetve a vontatási.. eszközök és 
berendezések kapacításától függ a közlekedtedhető vonatok elegysúlya, 
tengelymennyisége és sebessége ; 

- a vonóeszközök honállomásítása, illetve a vontatási szolgálat szer-
-vezeti strukturája befolyásolja a különböző szállítóvonalakon továbbít-
-ható katonavonatok mennyiségét, a lehetséges szállitási ütem nagyságát 
és a katonavonatokkal való manőverezés lehetőségeit. 

- A vasúti vontató járművek műszaki fejlesztése során a mennyiségi 
·mutatók kedvezően alakulnak és ebből a szempontból a korszerűsítés 
-enedményeként javulnak a katonai vasúti szállítások végrehajtásának 
feltételei. !gy például az 1200 t-ás vagy ennél nagyobb súlyú katona
vonatok továbbítására alkalmas mozdonyok mennyisége 1966-1975 között 
30%-kal emelkedik, a II. rangú vonatgépek száma pedig ugyanezen idő
szak alatt 13"/o-kal növekszik. A vasűti hálózat 3 frontális vasútvonalán 
120-140 vonat/nap és 5-6 harántirányú vonalán összesen szintén 120-
140 vonat/nap szállítási ütemmel végrehajtandó nagyobb tömegű katonai 
'vasúti szállítás mozdonyszükséglete kb. 450-500 db I. rangú vonatgépet 
tesz ki. Ez a vonatgép mennyiség jelenleg 60%-ban gőz- és 40%-ban 
diesel- és villamos-, 1975-ben pedig már 63°/o-ban diesel- és villamosmoz
-donyokból lesz biztosítható. 

A vontató eszközök fajlagos vonóerejének növekedése eredménye
ként 1975 végére - a katonavonatok súlyának a jelenlegi 1200 t-ról, 
mintegy 1400-1600 t-ra történő emelésére lesz lehetőség, s ugyanakkor 
.- a pályafejlesztés egyidejű végzésével - a hálózat nagyrészén a 140-
_150 tengelyes vonatok továbbítását is biztosítani lehet. 

A vontató járműpark honállomásítására vonatkozó jelenlegi elgondo
lások általában a villamosítási és dieselítési program tervezett végrehaj
tásának felelnek meg, s a vonóeszközökkel való manőverezés elsősorban 
a diesel- és gőzmozdonyok átcsoportosítása, valamint a kisteljesítményű 
mellékvonalakon továbbítandó vonatok II. rangú gépekkel való vontatása 
érdekében válhat szükségessé. Ebben a vonatkozásban főleg a villamosí
tott vonalakon merülhetnek fel nehézségek, s ezek leküzdése, illetve a 
villamosított vontatás életképességének fokozása érdekében, a mozgó 
alállomások alkalmazása lehetőségének megteremtésével volna célszerű 

foglalkozni. Ez utóbbi probléma megoldásának időszerűségét egyébként 
a vasút illetékes szervei is felismerték. · 

2. A ??asúti kocsipark műszaki fejlesztésének katonai vasúti szállítá
sok megszervezésére és végrehajtására gyakorolt hatása . 

A MA V jelenlegi kocsiparkja egyrészt a korábbi évek fokozottabb 
igénybevétele, másrészt a korszerűsítésre rendelkezésre álló anyagi lehe
tőségek korlátozottsága következtében erősen elavult. Éppen ezért a vasút 
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illetékes szerveinek napjaink igen fontos feladatát képezi a vasúti kocsi
park korszerűsítési problémáinak megoldása. 

A belföldi vasűti kocsigyártás és az import lehetőségeit kihasználva, 
a MAV az utóbbi években (1965-1967 között) és a közeljövőben a követ
kező új típusú vasúti teherkocsikat állította üzembe, illetve tervezi be
szerezni: 

- a „Gye" és „Gyeh" sorozatjelű 2 tengelyes fedett teherkocsikat, 
melyek beszerzésével a MAV jelentős mértékben növelte a fedett kocsik 
raksú1ykapacitását. Ezen típusok kocsiszekrényeinek kialakítása biztosítja, 
hogy a „Gye" sorozatú kocsikat a nehezebb fajsúlyú, a „Gyeh" sorozatúa
kat pedig a terjedelmes áruk fuvarozására gazdaságosan lehessen fel
használni. Az oldalajtók nyílásának méretei lehetővé teszik a gépi rako
dási eszközök (villamos szállító és emelővillás targoncák stb.) alkalmazá
sát, továbbá katonai szállításoknál a mozgókonyhák berakását, bár ez 
utóbbi vonatkozásban a fűtőcső- csatlakozás problémája nincs megnyug
tató módon megoldva. E kocsitípus beszerzését a MAV a közeljövőben is 
folytatja. 

- Nyitott kocsikból a magasoldalű 4 tengelyes „Kavy" és a 2 tenge
lyes „Ky", valamint az alacsony oldalú 2 tengelyes „Sy" sorozatúakat 
szerezték be, illetve jelenleg is folyamatban van ezek beszerzése. A „Kayy" 
sorozatú nyitott teherkocsikat az elmúlt évben kiselejtezett „Kab" kocsik 
korszerűbb változataként állították üzembe. A 2 tengelyes és ugyancsak 
korszerűnek mondható "Ky" sorozatú nyitott teherkocsik beszerzése 
szintén kedvezően fogja éreztetni hatását a „K" és „I'' fösorozatú kocsik 
műszaki fejlesztésében, mivel ezekhez viszonyítva a „Ky" kocsi üzembe
helyezése 33%-os raksűly és 38%-os raktérfogat növekedést jelentett. 
A féknélküli változatban készült „Ky" kocsiknál a 2760 mm belső széles
ség és a levehető homlokfal ezen kocsik többcélűságát, vagyis katonai 
vasűti szállításoknál történő fokozottabb felhasználhatóságát eredménye
zik. Alacsonyoldalú, 2 tengelyes „Sy" soroz~tú kocsik beszerzésével, a 
MA V a katonai vasúti szállításoknál igen ésszerűen és gazdaságossan 
felhasználható kocsitípust állított üzembe. A kocsi lehajtható oldal- és 
homlokfalai nagyon kedvező rakodási lehetőségeket biztosítanak, teher
bírása pedig megfelel az egyre nagyobb mértékben rendszeresítésre ke
rülő, közepes sűlyű (20-25 t-ás) harci és technikai eszközök szállítási 
igényeinek. A MAV ebből a kocsitipusból 1970-ig további jelentős meny
nyiség beszerzését tervezi, s ezzel elérhetőnek látszik, hogy ez a teher
kocsi a katonai csapatszállításoknál - mint alapvető kocsitípus - legyen 
felhasználható a könnyű és közepes súlyú harcitechnikai eszközök szál
lítására. 

- Pőrekocsikból a MAV az elmúlt években az „Navyh" sorozatú 6 
tengelyes, 80 t-ás kocsit helyezte üzembe és megkezdte a 4 tengelyes 
56-58 t-ás „Rmms", illetve „Rs" sorozatú pörekocsik beszerzését. 
A nagyraksúlyú „Navyh" sorozatú pőrekocsik 2 db közepes harckocsi 
szállítására alkalmasak, amely a gazdaságosság fokozása szempontjából 
nagy jelentőségű. Hátrányuk azonban az, hogy 16 t-nál kisebb tengelynyo
másű vonalakon nincs lehetőség raksűlyuk teljes kihasználására. Az 
„Rmms" sorozatű, 4 tengelyes 58/60 t-ás pőrekocsi - kedvező rakfelület 
méreteinél (11 000x3100 mm) fogva :_ a közepes és nagy tengelynyomásű 
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vonalakon gazdaságosan használható fel harckocsik és egyéb más nehéz 
technika szállítására, azonban kistengelynyomású mellékvonalakon ilyen 
harceszközök továbbítására nem alkalmas. Az „Rs" sorozatú, 4 tengelyes 
56 t-ás pőrekocsi - hosszű (18,5 m) rakfelületénél fogva - igen alkal
mas nagy hosszűságű és nagy sűlyű rakományok (pl. acélcsövek, épület
elemek, tartók, oszlopok stb.) szállítására, azonban katonai célra való 
igénybevételük - a viszonylag keskeny (2760 mm) rakfelület miatt -
csak nagy önsűlyű kerekes harcitechnika és egyéb, már említett anyagok 
szállítása esetén gazdaságos . 

- A tartálykocsik korszerűsítése során a MAV az "Raf" sorozatú 
4 tengelyes 48 t-ás kocsikból tervez 1970-ig nagyobb mennyiséget be
szerezni. Ez a tartálykocsi az „Rzf" sorozatú kocsik korszerűbb változata, 
fütőkígyós kivitelben készült és valamennyi hagyományos üzemanyag 
fajta szállítására alkalmas. Szükséges megvizsgálni annak lehetőségét, 

hogy ez a kocsi vagy egy más típusű és nálunk használatos tartálykocsi 
felhasználható-e rakéta-hajtóanyagok szállítására. 

A vasúti teherkocsipark múszaki fejlesztése során beszerzett, vagy 
a közeljövőben beszerzésre kerülő űj kocsitípusok fontosabb műszaki
-technikai adatait a 2. táblázat tartalmazza. 

A vasúti kocsipark műszaki fejlesztésének katonai vasúti szállítások 
megszervezésére és végrehajtására gyakorolt hatása a következőkben 
nyilvánul meg: 

- a vasűti kocsiállag nagysága, illetve a teherkocsik típusonkénti 
mennyisége - az elérhető vagy ténylegesen teljesített kocsiforduló idő
től és egyéb tényezőktől (pl a kocsik javítási %-a stb.) függően - hatá
rozza meg a katonai és népgazdasági szállításokra, adott időszakban 
igénybevehető vasúti kocsik mennyiségét; 

- a vasűti kocsipark befogadóképességétől, illetve raksűlykapacitá
sának alakulásától függ az egy kocsiban vagy egy katonavonatban szál
lítható személyi állomány, harceszközök és anyagok mennyisége, bár ezt 
a továbbítható vonat hosszűsága (tengelymennyisége) és sűlya is befo
lyásolja; 

- a rendeltetésszerűségi követelmények kielégítésétől, valamint az 
egységesítés és tipizálás fokától függ az, hogy a különböző típusű vasűti 
kocsik milyen mértékben és mennyire gazdaságosan használhatók fel a 
személyek, harci- és technikai eszközök és különféle katonai anyagok 
vasúti szállításánál. 

A személykocsipark műszaki fejlesztésének eredményeként bekövet
kező változások általában kedvezően éreztetik hatásukat a katonai vasúti 
szállítások végrehajtására. A személykocsik állagának viszonylag kis 
(30/o-os) emelkedése mellett, a 130/o-os befogadóképesség növekedés azt 
jelenti, hogy a nagytőmegű katonai személyszállítások (személyi feltöltés, 
sebesültek és betegek szállítása stb.) feltételei tovább fognak javulni. 

A rendeltetésszerűségi követelményeket illetően - a katonai vasúti 
szállítások végrehajtása lehetőségeinek tökéletesítése szempontjából -
elsősorban a fekvő személyek (sebesültek, betegek stb.) szállítására - kü
lönösebb berendezés nélkül - alkalmas személykocsik és az étkező kocsik 
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mennyiségének növelését tartjuk nagyjelentőségűnek. Ebben a vonatko
zásban a jelenlegi elgondolásoknak megfelelően beszerzésre kerűló több
célú személykocsik közeljövőben történő üzembehelyezését igen fontos 
lépésnek tekintjük. A távolsági személy-, valamint a be!- és külföldi 
túristaforgalomban gazdaságosan felhasználható, úgynevezett „Liege wa ... 
gen" rendszerű, hálókocsinak is alkamas személykocsik beszerzése 
- mind békében, mind háborús viszonyok között - jelentősen javíthatja 
meg a katonai vasúti szállításoknál a személyi állomány szállításának fel„ 
tételeit. A személyszállító vonatok hosszának és súlyának várható alaku ... 
lására vonatkozó jelenlegi elképzelések szerint (400 m vonalhossz és 700 
t vonatsúly) egy 14-16 db ilyen típusú személykocsikból álló vonatban 
mintegy 900-1000 fő kényelmes, szükség esetén fekvő helyzetben tör
ténő szállítása biztosítható. 

Részben a vontató járműpark, részben a fedett teherkocsik műszaki 
fejlesztésének kérdését is érinti - de itt tartjuk szűkségesnek megemlí
teni azt -, hogy a katonai szállításoknál egyre élesebben vetődik fel a 
személyszállításra berendezett fedett teherkocsik korszerűtlenségének és 
a katonavonatokba besorozott személyszállító kocsik fűtésének problémája. 
A fűtő kazánkocsik tervezett nagyobb arányú beszerzése a jelenlegi hely
ten némileg fog javítani, azonban az elavult és a követelményeknek nem 
megfelelő legénységi kocsiberendezések korszerűsítése problémájának 
gyökeres megoldására - a vasút illetékes szerveinek megértése és helyes 
törekvései mellett - csak valamelyik felettes állami szerv által közvetlenül 
erre a célra rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök megléte esetén látunk 
lehetőséget. 

A vasúti teherkocsipark műszaki fejlesztése során bekövetkező meny
nyiségi ·és minőségi változások a katonai vasúti szállítások megszervezésé
ben és végrehajtásában ugyancsak kedvezően fogják éreztetni hatásukat. 

A teherkocsik mennyiségének emelkedése azt fogja eredményezni, 
hogy 3-4 napos kocsiforduló és 5-10% javításban levő kocsi esetén a 
napontként berakható vasúti kocsik mennyisége - a jelenlegi 14-16 
ezerről - 1980 végén mintegy 18-20 ezerre fog emelkedni. Ily módon 
- a raksúlykapacítás növekedését és 80%-os raksúlykihasználását figye
lembe véve - a naponta berakható áruk súlya ugyanezen időszakban 
250-:-300 ezer t-ról 500--550 ezer t-ra fog növekedni. 

A fedett teherkocsik mennyiségének 34,3%-os, illetve raksúlykapací
tásuk 2,3-szeresére történő emelkedése azt jelenti, hogy - az előbb 
említett kocsiforduló idővel és javítási %-kal számolva - az ilyen kocsit 
igénylő áruk szállítására a MAV napontként 7-9 ezer db-ot lesz képes 
1980 végén kiállítani. Ez a kocsimennyiség - 30,5 t fajlagos raksúllyal 
és 80%-os raksúlykihasználással számolva - mintegy 160-210 ezer t 
anyag berakásának lehetőségét biztosítja naponta, amely a jelenlegi kapa
cítás kb. 80-90%-os növekedését jelenti. 

Ha a front támadó hadműveletében naponként utánszállítandó anya
gok összmennyiségét 30-35 ezer t-nak és ebből a száraz anyagok súlyát 
(40%) 12-14 ezer t-nak számítjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az ország 
vasúti hálózatán végrehajtandó katonai ellátási szállításokra a MAV 
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fedett teherkocsiparkjának mintegy 8-100/o-át kell igénybe venni, amire 
a műszaki fejlesztés eredményeként a lehetőségek biztosítva lesznek. 

Egyébként, a fedett teherkocsik műszaki fejlesztése során kell tekin
tettel lenni a korszerű követelmények kielégítését biztosító, legénység 
szállítására alkalmas kocsi kialakítására. Ennek érdekében a nagyobb 
létszám befogadását, a személyi szükségletek kielégítését és a fűtés lehe
tőségét kell a jelenleginél magasabb műszaki színvonalon megoldani. 
Ugyancsak megoldásra vár a fedett kocsik korszerűsítésénél a működő 
katonai mozgókonyhák csőcsatlakozásának kialakítása is. 
· A hűtőkocsik mennyiségének 26%-os, raksúlykapacításának 31,0%-os 

emelkedése a katonai vasúti szállítások végrehajtásának lehetőségei szem
pontjából igen kedvező, mivel a hűtést igénylő áruk (élelmiszer, egészség
ügyi anyagok stb.) továbbítására alkalmas szállítótér helyzet lényeges ja
vítását eredményezi. 

A nyitott teherkocsik műszaki fejlesztésének eredményeként - a 
kocsiállag 7%-os csökkenése mellett - mintegy 24%-kal növekszik a rak
súlykapacítás. Mivel a katonai ellátási anyagoknak csak egy kis része 
szállítható nyitott vasúti kocsiban és nagyobb mértékű felhasználásukra 
csak megfelelő típusú fedett kocsik hiánya esetén kerülhet sor, katonai 
szempontból főleg a leemelhető oldal- és homlokfalakkal rendelkező 
nyitott vasúti kocsik helyzetének alakulását kell figyelemmel kísérni. 
A jelenlegi nyitott vasúti kocsiállagnak mintegy 60%-a részben, 6,2%-a 
pedig teljesen pórésíthető és szükség esetén katonai gépjárművek és harci 
technikai eszközök szállítására is felhasználható. A műszaki fejlesztés 
során a többcélúság elvének érvényesítésével beszerzésre kerülő nyitott 
teherkocsik (Ky, Kayy stb. sorozatúak) üzembeállításával, az előbb emlí
tett arányszámok lényegesen nem változnak, de jelentősen fog emelkedni 
a különleges szállításokra is felhasználható kocsik (Kayy sorozat) meny
nyisége és ez a katonai szállitások végrehajtásának lehetőségeit szintén 
kedvezően befolyásolja. 

A vasúti pőrekocsipark az alacsonyoldalú „S" és az oldalfal nélküli 
,,N" fősorozatú kocsikból tevődik össze. A katonai vasúti szállítások meg
szervezése és végrehajtása szempontjából ennek a kocsitípusnak van a leg
nagyobb jelentősége, s ez a hadsereg technikai ellátottságának fokozása 
következtében a jövőben még tovább fog növekedni, mivel ezekből a 
katonai szállitásoknál egyre többre lesz szükség. Egyébként szükségessé 
teszi a pőrekocsik mennyiségének növelését az ipari és mezőgazdasági 
termelésben a különböző gépieszközök egyre szélesebbkörű alkalmazása 
és általában a szállítási feladatok strukturális szerkezetének változása is 
(a különböző gépek, hengerelt áruk, előregyártott épületelemek és szerke
zetek stb. szállítására vonatkozó igények emelkedése). 

A MAV jelenlegi „S" és „N" fősorozatú kocsiállagának mintegy 
70,20/o-a alkalmas katonai gépjárművek és harci technikai eszközök szál
lítására. 

Az „S" és „N" fösorozatú vasúti pőrekocsik gépjárművek és harc
eszközök szállitására való felhasználását részben a konstrukciós hibák 
(szilárdan rögzített oldal- és homlokfalak és fékállások, a bordázott és 
acéllemezből készült padlózat stb.), részben a kis teherbírás és a kocsik 
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nagyfokú elhasználódása (a pőrekocsik 69%-a 30 évesnél öregebb) akadá
lyozzák. A pőrekocsik műszaki fejlesztése során ez a helyzet jelentős 
mértékben fog változni, mivel az elkövetkező 10-15 évben a jelenleg 
meglevő pőrekocsi állomány selejtezésre kerül és 1980 végére teljesen 
kicserélődik. Ugyanezen idő alatt a többtengelyes pőrekocsik arányszáma 
15,30/o-ról 64,00/o-ra fog emelkedni. 

A tartálykocsik műszaki fejlesztésének - a katonai vasúti szállítások 
szempontjából - szintén nagy jelentősége van. A jelenleg meglevő 
tartálykocsik szállítható árufajták szerinti befogadóképessége - 100/o-os 
javítással számolva - az alábbiak szerint oszlik meg: 

- a fekete árú szállítására alkalmas szállítótér 720 OOO hl vagyis 
540 OOO tonna; 

- a késztermék szállítására alkalmas szállító tér 720 OOO hl vagyis 
540 OOO tonna; 

- a tej- és borszállító kocsik kapacitása 65 OOO hl. 

Feltehető, hogy a műszaki fejlesztés során a tartálykocsik befogadó
képessége a raksúlykapacításnak megfelelően fog változni, vagyis a je
lenlegi árufajták szerinti megosztást figyelembe véve, átlagosan 280/o-kal 
emelkedik. Ily módon a katonai szempontból leglényegesebb késztermék 
szállítására igénybevehető tartálykocsik befogadóképessége 1980 végére 
- 3-5 napos kocsiforduló esetén - 140-200 ezer tonna üzemanyag szál
lítását teszi lehetővé . 

Ha a front támadó hadműveletében naponta utánszállítandó hajtó
anyag súlyát (az összes anyag 500/o-át) 16-18 ezer tonnának. a ielenleg 
igénybevehető tartálykocsi raksúlykapacltást napi 100-150 ezer tonnának 
számítjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy háborús viszonyok között a ka
tonai ellátási szállításokra a MAV tartálykocsi állagának mintegy 12-
150/o-át kell felhasználni. Ennek lehetőségét a tartálykocsik beszerzésének 
üteme biztosíthatja. 

A MAV teherkocsiparkjának műszaki fejlesztése során jelentős mér
tékben fog megvalósulni a vasúti kocsik egységesítése és tipizálása. Ennek 
a katonai vasúti szállítások megszervezése, a szállítási számvetések ki
dolgozása és általában a tervező munka szempontjából van nagy jelentö
sége. E tekintetben a teherkocsipark korszerűsítése során bekövetkezett 
változások ugyancsak kedvezően fogják befolyásolni a katonai vasúti 
szállítások megszerzésének és végrehajtásának körlményeit. 

A vasúti vontatóeszközök és kocsipark katonai és népgazdasági szál
lításokra történő igénybevételének lehetőségeit lényegesen befolyásolja a 
járműpark tervszerű karbantartásának és javításának megszervezésé, 
vagyis a járműjavító ipar korszerű követelményeknek megfelelő fejlesz
tése. 

A jelenlegi elgondolások szerint a va:súti kocsik részlegvizsgálatát és 
futójavítását a vontatási kocsiszolgálat telepei fogják végezni, amelyek 
számát a fejlesztés eredményeként mintegy felére tervezik csökkentetí. 
Ezeken a telepeken ..:..... a berendezések korszerűsítése mellett - különböző 
típusú és teljesítőképességű kocsijavító műhelyeket alakítanak ki, 1'ová:bbá 
több tartály- és teherkocsi mosó- és fertőtlenítő telep létesítését tervezik'. 
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A vasúti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára való elö
készítése szempontjából rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy 
mennyire leszünk képesek a vasúti Járműpark feltehetően jelentős hábo
•rús ·veszteségeinek pótlását - az ellenséges behatások, balesetek és elemi 
események következtében megsérült mozdonyok és vasúti kocsik, vala
mint vontatási berendezések időbeni és gyors helyreállítását, végered
ményben a vasúti közlekedés fuvarozóképességének fenntartását -
biztosítani. 

A vasúti járműpark, a vontatási szolgálat és a járműjavító ipar mű
szaki fejlesztési programjának végrehajtása általában kedvező szervezeti 
és technikai feltételeket teremt a fenti kérdések korszerű követelmények
nek megfelelő megoldására is. Rá kell azonban mutatnunk arra, hogy a 
vontatási szolgálat ebben a vonatkozásban kulcsfontosságú létesítményei, 
mint például a körzeti vontatási telepek, a vontatási kocsiszolgálat telep
helyei és a járműjavító üzemek nagyrésze az ellenséges támadásnak leg
jobban kitett közepes és nagy vasúticsomópontok, ipari és közigazgatási 
központok területén helyezkednek el, illetve fognak a tervek szerint ki
épülni. Ez viszont azt eredményezheti, hogy egy esetleges háborúnak 
már a kezdeti időszakában olyan jelentős járműjavító kapacítás kiesés 
·fog bekövetkezni, amelynek hiánya komoly mértékben akadályozhatja a 
katonai és népgazdasági szállítások folyamatos végrehajtását. 

Véleményünk szerint, a jelenlegi helyzetben és a műszaki fejlesztés 
eredményeként kialakuló körülmények között is vannak reális lehetősé
geink a vasúti közlekedés fuvarozóképességének fenntartására. Ezeket a 
lehetőségeket, a vasűti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára 
·történő előkészítése során szükséges és meg lehet teremteni. Így például a 
vontatási szolgálat szervezeti struktúráját - különösen a járműjavitó 
bázisok helyzetét (településeket, teljesítőképességüket, létszámukat, szako
sításukat stb.) - figyelembe véve kell kidolgozni azokat a szervezési és 
technikai rendszabályokat, amelyek időbeni bevezetésével maximális 
mértékben el lehet érni a járműjavító kapacitás megóvását, illetve de
centralizálását, valamint a járműjavítási és helyreállítási munkák veszé
lyeztetett objektumokon kívül történő végzésének biztosítását. Ezen 
rendszabályok kidolgozásánál azt is célszerű szem előtt tartani, hogy a 
. bevezetésükre szükséges idő a lehető legrövidebb legyen. 

• • • 
A tanulmányban a vasúti járműpark műszaki fejlesztése során bekö

vetkezett változások elemzésével és ezen változások katonai vasúti szál
lítások megszervezésére és végrehajtására gyakorolt hatás(lnak vizsgálata 
alapján - végkövetkeztetésként - az alábbiak állapithatók meg: 

- a vasúti vontatóeszközök és kocsipark jelenlegi állaga és állapota 
- elsősorban a korszerűség tekintetében - nem felel meg a vasúti köz-
lekedéssel szemben támasztott követelményeknek, ezért a járműpark 

• 

' 

műszaki fejlesztése és ezzel egyidöben az egész vontatási szolgálat rekonst- • 
rukciója mind népgazdasági, mind honvédelmi szempontból időszerű 
feladat; 
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' 

• 

• 

- a vasúti járműpark műszaki fejlesztésére vonatkozó jelenlegi el
gondolások és tervek végrehajtásának eredményeként jelentős mértékben 
változik meg a vontatóeszközök és a vasúti kocsipark összetétele, emel
kedik a járműpark fuvarozóképessége, javulnak a vontatási szolgálat 
működésének feltételei; 

- a vasúti járműpark - különösen a kocsipark - műszaki fejlesz
tése kedvezően fogja éreztetni hatását a katonai vasúti szállítások meg
szervezésénél és végrehajtásánál, bár a nehéztecbnika szállítására alkal
mas nagyraksúlyú pőrekocsik mennyisége még hosszú ideig korlátozza a 
nehéztechnikával felszerelt csapatok nagytömegű szállításának lehető

ségeit; 
- a vasúti közlekedés fuvarozóképessége háborús viszonyok közötti 

fenntartásának szempontjából különös jelentősége van a vontatási szol
gálat, elsősorban a járműjavitó bázisok megfelelő színvonalon történő 

felkészítésének és működésének. Ezért ennek rendszabályait a jelenlegi
nél átgondoltabban és a várható feladatok . időbeni végrehajtása feltételei
nek biztosítását jobban figyelembe véve kell kidolgozni. 

A katonai közlekedési szolgálat szerveinek, főleg a vezető beosztású 
tiszteknek állandó és fontos feladata a tanulmányban tárgyalt kérdések 
beható vizsgálata, továbbá a vasút illetékes szervei ezen problémák meg
oldására irányuló munkájának figyelemmel kísérése és segítése . 
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