
' 

A vasúti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára való 
előkészítésének és a vasúti hálózat technikai biztosítása 

megszervezésének kérdései 

Lénárt Sándor alezredes 

A valószínű ellenség hadászati-hadműveleti elveit ismerve megálla
píthatjuk, hogy a korszerű háborúban a közlekedési utak, s ezen belül 
a vasúti hálózat és azok fontosabb létesítményei ellen mind a hátország
ban, mind a hadszíntereken elsősorban tömegpusztító fegyvereket fog 
alkalmazni, de csapásokat mérhet hagyományos eszközökkel is. Mindeb
ből az k;övetkezik, hogy a korszerű háború körülményei között a szállí
tások folyamatosságának biztosítása érdekében egy sor aktív és passzív 
rendszabályt kell foganatosítani. 

E rendszabályok komplexumaként válik szükségessé a vasúti közle
kedés háborús viszonyok közötti munkára való előkészítésének és a vasúti 
hálózat technikai biztosításának békében történő megszervezése. 

Mielőtt a vasúti hálózat előkészítése és technikai biztosítása megszer
vezésének konkrét kérdéseit ismertetném, - a fogalmak helyes értelme
zése végett - szükségesnek tartom a vasutak helyreállítása és technikai 
biztosítása fogalmának tisztázását. 

Helyreállítási munkákat a különböző behatások (ellenséges csapások, 
diverziós cselekmények, elemi csapások, balesetek stb.) köveúkeztében 
i.tzemképtelenné vált vasútvonalakon és vasúti objektumokon hajtanak 
végre abból a célból, hogy azok ismét alkalmasak legyenek szállitások le
bonyolítására. 

A vasúti hálózat technikai biztosításának nevezzük a front vagy a 
hátországi vasúti hálózat az ellenség által atom- és hagyományos eszkö
zökkel mért csapások, diverziós cselekmények során előidézett rombolá
sok, elemi csapások, balesetek stb. következtében megszakadt forgalom 
gyors megindítására, valamint a vasútvonalak fuvarozó képességének az 
adott időszakban fennálló szállítási igények kielégítését biztosító mérték
ben történő folyamatos fenntartására irányuló rendszabályok összességét. 
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A tanulmányban érintett kérdések elemzését és ésszerű megoldásuk 
lehetőségeinek V'izsglilatát szükségesnek tartom azért is, mert ezek a had
műveletek közlekedési biztosításának olyan alapvető rendszabályai, me
lyeknek sikeres megvalósítása nélkül a hadműveletek hadtápbiztosítása 
érdekében felmerülő szállítási igények kielégítése - különösen a köz
ponti hadtápban és a hadműveleti hadtáp felső tagozatában - a vasúti 
közlekedés felhasználása nélkül nem biztosítható. 

Tanulmányomban elsősorban a központ hadtáp, vagyis a hátországi· 
vasúti hálózat előkészítésének és technikai biztosítása megszervezésének 
kérdéseit vizsgálom. 

A vasúti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára való elő
készítése és technikai biztosítása megszervezésénél - a vasúti közleke
désre háruló katonai és népgazdasági szállítási feladatok sokoldalú vizs
gálata mellett - az ellenség közlekedési utak elleni várható tevékenysé
gének elemzéséből célszerű kiindulni. Ennek megfelelően ezen tanulmány
ban ezt a kérdést is szükséges röviden elemezni. 

1. A közlekedési utak várható rombolásának módjai és jellege 
a korszerú háborúban 

A haditechnika fejlődése eredményeként a korszerű háború körül
ményei között a valószínű ellenség mindent el fog követni annak érde
kében, hogy minél jobban zavarja a közlekedési utak munkáját és meg
akadályozza azokon a katonai szállítások és manőverek végrehajtását 
mind a hátországban, mind a hadszíntereken. 

Az ellenség hátországi közlekedési utak és azok berendezéseinek rom
bolására felhasználhat tömegpusztító lás hagyományos eszközöket, vala
mint diverzáns csoportok által alk.almawtt egyéb romboló eszközöket. 
A közlekedési utakat ezenkívül az ellenség mérgező és sugárzó harc
anyagokkal szennyezheti és baktériumokkal fertőzheti, ami jelentős mér
tékben megnehezíti a közlekedési utak üzemeltetését és helyreállítását. 

A közlekedési utak várható rombolását illetően olyan következteté
sekre juthatunk, hogy az ellenséges atomcsapások célpontjai a nagyobb 
vasúti és útcsomópontok, a nagyobb hidak és alagutak, a fontosabb légi 
útvonalak repülőterei és a víziközlekedési utakon levő nagyobb hidrótech
nikai építmények és kikötők lesznek. 

A közlekedési utak és azok fontosabb berendezései használhatatlanná 
válásának (rombolásának) területe - az alkalmazott atomfegyverek ha
tóerejétől és robbantási módjuktól függően - igen változó lehet. 

A Szovjetunióban több közlekedési kutatóintézet, valamint a Hadtáp 
és Katonai Közlekedési Akadémia tudományos kutatást végzett a hát
országi vasúti hálózat lehetséges rombolása, az atomcsapások következ
ményeinek fels7.ámolásához szükséges erők, eszközök és munkaidő meg
állapításának kérdésében. 
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A vizsgálat eredménye az alábbi táblázatban látható: 

Az 5 km-nél kisebb Az 5 km-nél nagyobb 
A létesítmények 

átmérőjű csomóponton átmérőjű csomóponton 
megnevezése 50 KT-ás hatóerő esetén 200 KT-ás vagy 

nagyobb hatóerő esetén 

Felépítmény, földalatti 
csatorna és vízvezeték 
hálózat 45-100°/0 30-650/Q 

Hidak, felüljárók, felső 
vezeték hálózat és az 
összes mozdonytípus 70-100% 65-90% 

Légve;zetékek, vasűti ko-
cSik és az összes épü-
lettipus 1000/o 75-100% 

A hagyományos eszközökkel végrehajtott ellenséges csapás következ
tében a közlekedési utak alépítményében 10-500 m 3-es tölcsérek kelet
kezhetnek és - a bombák űrméretétől függően - az épületek és beren-

• dezé.sek különböző sugarú körben rombolódhatnak. Ezenkívül a lőszerrel, 
robbanóanyaggal és tűzveszélyes rakományokkal rakott szállító eszközök 
robbanása egyéb károkat idézhet elő a közlekedési berendezésekben. 

Az ellenségnek a hátországi közlekedési úthálózat elleni tevékenysége 
következtében a háború első napjaiban rendkívül bonyolult helyzet ala
kulhat ki a közlekedési utakon, és ez a körülmény nagymértékben meg
nehezíti a katonai szállítások folyamatosságának biztosítását és szigorú 
követelményeket támaszt a közlekedési utak előkészítésével és technikai 
biztosításának m.egszervezésével S7.elllben. 

2. A vasúti közlekedés háborús munkára való elökészítésének kérdései 

Mint ismeretes, hazánk gazdasági életében jelenleg és még a közeljö
bőben is, a vasúti közlekedésnek van döntő szerepe a népgazdaság szál
lítási igényeinek kielégítésében. Szokolovszkij, a Szovjetunió marsallja, 
a vasúti közlekedés katonai jelentőségével kapcsolatban megállapította: 
,,A vasutak szerepe a fegyveres erők kiszolgálásában - a gépkocsiszálll
tás szerepének növekedése mellett is - igen nagy lesz, mivel az ország 
belsejéből a hadszíntérre a rakornányoloat főképpen vasúton kell szál
lítani . . . Helytelen az olyan elképzelés, hogy a fegyveres erőknek nap
jainkban nincs olyan szükségük a vasúti szállításra, mint a múltban." 
(Szokolovsaokij : Hadászat. Zrinyi Kiadó. 1964. 498. oldal.) 

A vasúti szállítás korszerű háborúban betöltött szerepét és nagy je
lentőségét a nyugati politikusok és katonai teoretikusok is hangsúlyozzák. 

Hazánk közlekedési hálózatát a Varsói Szerződés tagállamai egysé
ges közlekedési rendszerének szerves részeként kell tekinteni, s ennek 
megfelelően országunk vasúti közlekedését is az Egyesített Fegyveres 
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Erők tevékenységének biztosítása érdekében kidolgozott egységes tervnek 
megfelelően kell a háborús viszonyok közötti munkára előkészíteni. 

A közelmúltban lefolytatott EFEF szintű gyakorlatok és hadijátékok 
(,.Citadella", ,,óceán" és „Vltava" stb.) tapasztalatai bizonyítják a fegy
veres erOk előrevonásában és szétbontakozásában az olyan közlekedési 
rendszer meglétének szükségességét, amely lehetővé teszi az adott or
szágban a közlekedés valamennyi ágának és a szállító eszközök összes 
fajtájának katonai szállítások érdekében történő komplex felhasználását. 

Országunkban a vasúti közlekedés háborúra való előkészítését abból 
a célból kell végrehajtani, hogy a katonai száll!tásokra tervbe vett fron
tális és harántirányú vasútvonalak átbocsátóképességét a kívánt szintre 
növeljük, a vasúti hálózat életképességét és a száll!tmányokkal való ma
nőverezés lehetőségeit fokozzuk, továbbá a vasúti közlekedési objektu
mokra mért ellenséges csapások következményeinek gyors felszámolását 
biztosítsuk. 

A vasúti közlekedés háborúra történő előkészítésének feladatait - a 
foganatosftandó rendszabályok jellegétől függően - különböző módon 
lehet csoportosítani. E tanulmányban kizárólag egyéni elképzeléseim alap
ján kísérelem meg ezen rendszabályokat elemezni. 

a) A vasúti hálózat műszaki fejlesztésével, építésével és felújításával 
kapcsolatos építési, műszaki és üzemeltetési rendszabályok foganatosítása. 

A vasúti hálózat műszaki fejlesztésének főbb hadászati-hadműveleti 
követelményeit a következőkben lehet meghatározni: 

- a fontosabb frontális vasútvonalak átbocsátóképességének növe
lése, s alkalmassá tétele 120 tengelyes, 1200 tonna bruttó súlyú vonatok 
és rakszelvényen túlérő rakományok továbbítására; 

- a nagy vasúti csomópontok és műtárgyak (hidak, alagutak stb.) 
megkerülő és összekötő vonalainak, illetve deltavágányainak kiépítése; 

- a kerülő útirányként felhasználható mellékvonalak átbocsátóké
pes.ségének a fővonalakra érvényes normák szerinti növelése; 

- az állandó jellegű nagy vasúti hidak dublirozása, tartalék átkelő
helyek előkészítése és berendez.ése; 

- a csomópontok előtt és mögött levő vasútállomások előkészítése 

a vonatok kiszolgálásával és műsziaki ellenőrzésével kapcsolatos munkák 
decentralizálására; 

- be- és kirakó állomások előkészítése a csapatok mozgósítási és 
összpontosítási körleteiben, a hadműveleti hadtáp települési körleteiben 
és az anyagi biztosítási repülőterek közelében; 

- az ellenséges atomcsapásoknak kitett vasúti objektumokhoz (cso
mópontok, nagy hidak stb.) csatlakozó vonalszakaszokon IAK-ek, a ha
tármenti vasúti átrakó körleteken kívül pedig tartalék berakó körletek 
előkészítése; 

- megfelelő mennyiségű helyreáll!tóanyag, üzem- és kenőanyag tar
talékok létrehozása; 

- mentesítő állomások létesítése a vasúti gördűlőanyag vegyi-, su
gármentesítésére és fertőtlenítésére, valamint a vasúti személyzet és a 
szállított személyi állomány személyi mentesítésére; 
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- a vasúti hírrendszer szervezési és technikai előkészítése, helyhez
kötött és mozgó kisegítő hírközpontok berendezése; 

- életvédelmi létesítmények építése a kiszolgáló vasúti személyzet 
és a vezetési pontok részére. 

A vasúti forgalom háborús viszonyok közötti lebonyolítása rendsza
bályainak kidolgozása és egyéb üzemi, technikai feltételeinek létreho
zása a következőkre terjedjen ki: 

- hadimenetrendek kidolgozása több változatban (két- és egyirányú 
forgalomra, egy irányban túltengelyes vonatok továbbítására stb.) és azok 
naprakész állapotban tartása; 

-- a hadiforgalomra vonatkozó rendszabályok (hadiforgalmi utasítás, 
közlekedési határozványok stb.) kidolgozása; 

- a kerülő vonalak, összekötő- és deltavágányok forgalmát szabá
lyozó végrehajtási utasítások elkészítése, a különleges forgalmi módok 
bevezetésére vonatkozó tervek és intézkedések kidolgozása; 

- a szükség-, vízállomások előkészítése és üzemeltetésük szabályai
nak kidolgozása; 

- a csomópont előtti és mögötti állomások végrehajtási utasításai
nak kiegészítése, különös tekintettel a háború esetén azokon elvégzendő 
technikai műveletekre (mozdonyváltás, üzem- és kenőanyag, valamint 
vízvételezés, műszaki kocsivizsgálat stb.); 

- a vasúti forgalom, különösen a katonai szállítások irányítására 
vonatkozó rejtett vezetési rendszabályok kidolgozása; 

- a vasúti személyzet háborús viszonyok közötti munkára történő 
elméleti, gyakorlati és pszichikai felkészítése. 

b) A vasúti jáTinűpark (vonó- és szállító eszközök) műszaki fejlesz
tésével és katonai szállításokra történő előkészítésével kapcsolatos rend
szabályok. 

A vasúti járműpark műszaki fejlesztésének és katonai szállításokra 
történő előkészítésének főbb követelményei a következők: 

- a mozdonypark korszerűsítése, a diesel és villamos mozdonyok 
beszerzésének fokozása; 

- a gőzmozdonyok villamosított vonalakon való üzemeltetés céljából 
történő tartalékolása; 

- a vasúti kocsipark korszerűsítése, a kocsik tipizálása, a kis- és 
nagy raksúlyú pőrekocsik és tartálykocsik beszerzésének fokozása; 

- a vasúti járműpark háborús veszteségeinek pótlása és a sérült 
gördülöanyag javítása céljából gyártó és javító kapacitás biztosítása, fő
darabok, alkatrész.ek és javító anyagok tartalékolása; 

- különleges rendeltetésű vonatok (segélyszerelvények, tűzoltó-, 

fürdő-, fertőtlenítő és kórházvonatok, rögtönzött sebesültszállító szerel
vény,ek stb.) előkészítése és berende:oése; 

- nagyraksúlyú pőrekocsik egyrészének (kb. 6-8%) alkalmassá té
tele a homlokrakodóként történó felhasználásra; 

-- a kiszerelhető legénységi és konyhaberendezések korszerűsítése, 
a határmenti és ideiglenes átrakó körletekben pedig rögzítő eszközök be
szerzési:>- és tárolása. 
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ci A vasúti létesítményeken keletkezett rombolások következményei 
gyors felszámolásának biztosítása érdekében a következőket kell a vasu
tak háborúra való elkészítése során végrehajtani: 

- a vasúti hálózat technikai biztosítási tervének, valamint a fonto
sabb létesítmények (vasúti csomópontok, nagy hidak, alagutak stb.) elő
zetes helyreállítási terveinek elkészítését (több változatban); 

- a háború esetén megalakítandó helyreállító szervek és alakulatok 
„M" terveinek kidolgozását, s a részükre szükséges gépi felszerelések és 
szállító eszközök biztosítását; 

- a helyreállító erőknek, eszközöknek és anyagoknak a vasúti há
lózaton való olyan elosztását, amely megfelel a várható csapások követ
kezményeinek felszámolásával kapcsolatos munkák mennyiségének és jel
legének: 

- a helyreállítási munkák irányítására szükséges hírrendszer kiépí
tését; 

- a vasúti hálózat életképességének növelésére irányuló munkák (a 
csomópontok megkerülésével kapcsolatos vasútépítések, rakodóvágányok 
építése stb.) gyors végrehajtása feltételeinek biztosítását (kiviteli tervek, 
munkaerő- és anyagszámvetések, organizációs tervek stb. elkészítését). 

d) A vasúti szállítások harcbiztosítására vonatkozó rendszabályok, 
amelyek a vasúti közlekedési objektumok, valamint a szállított csapatok 
és anyagok őrzésének és védelmének, légvédelmének, továbbá tömegpusz
tító fegyverek elleni védelmének megszervezésére irányulnak:. 

A vasúti hálózat tömegpusztító fegyverek elleni védelme a' követ
kező rendszabályokat foglalja magába: 

- a vasúti hálózaton a folyamatos sugár-, vegyi- és bakteriológiai 
felderítés bevezetését; 

- a szolgálati helyek értesítését az atomveszélyröl és a sugár-, ve
gyi- és bakteriológiai szennyezésről; 

- a vasúti dolgozók és szállított csapatok részére szükséges életvé
delmi berendezések előkészítését; 

- a közlekedési- és szállító eszközök széttagolásának megszervezését; 
- a vasúti dolgozók egyéni védőeszközzel történő ellátását és a meg-

előző egészségügyi rendszabályokat; 
- a vasúti hálózat technikai biztosításának megszervezését; 
- a vasúti objektumokra mért ellenséges atomcsapások következmé-

nyeinek feiszámolását. 

3. A vasúti hálózat technikai biztosításának er6l, eszközei és normál 

A tömegpusztító és hagyományos eszközökkel rombolt vasúti létesít
mények helyreállítása megszervezésének alapját a vasúti hálózat techni
kai biztosítására kidolgozott tervek képezik. E tervekben rögzíteni kell 
a vasutak technikai biztosításához szükséges erők és eszközök mennyisé
gét, elosztását és alkalmazásuk rendjét. 

A vasúti hálózat technikai biztosításához szükséges erők mennyisé
gének megállapításánál a végrehajtandó munkák jellegéből kell kiindulni. 
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A vasutak technikai biztosításával összefüggő munkák két csoportra 
oszthatók fel: 

- az első csoportba nagytömegű és magasszintű szakképzettséget és 
gépesítést igénylő munkák tartoznak. Ilyenek: az atomcsapások és a ha
gyományos eszközökkel mért tömeges csapások következményeinek fel
számolása, a nagy hidak építése, illetve helyreállítása, megkerülő vasút
vonalak építése stb.; 

- a második csoportba sorolhatók azok a munkák, amelyek viszony
lag kisterjedelműek. Ilyenek a hagyományos eszközökkel mért egyes csa
pások és az elemi csapások, valamint a diverzánsok által okozott rombo
lások következményeinek felszámolása. 

Az első csoportba tartozó munkák gyors végrehajtása csak erre a 
célra kiképzett katonai és vasúti szakalakulatokkal lehetséges, amelyek 
mozgékonyságuknál fogva képesek erőiket és eszközeiket rövid idő alatt 
összpontosítani a rombolt objektumok körzetében és a helyzettől függően 
vagy a helyreállítást vagy az építési munkát megkezdeni. Mivel a szerve
zett helyreállító erők- és eszközök mennyisége korlátozott, ezért a tech
nikai biztosítási terv készítésénél számolni kell az alakulatok manővere
zési lehetőségeivel, - vagyis abból kiindulva, hogy valamennyi fonto
sabb létesítmény feltehetően nem egyidejűleg lesz lerombolva - egy-egy 
alakulatot több létesítmény helyreállítására kell felkészíteni. 

A v·asúti hálózat technikai biztosításával kapcsolatos első csoportba 
tartozó helyreállítási munkák végrehajtásába hátországban - a mi viszo
nyaink között - az alábbi erők vonhatók be: 

- a KPM alárendeltségébe tartozó különleges (vasúti, híd stb.) hely
reállító alakulatok; 

-- az ürszág területén működő saját, esetleges szövetséges katonai 
vasúti csapatok építő-, helyreállító egységei és alegységei; 

- a szállított vagy a rombolt létesítmények körzetében elhelyezett 
CJapatok és a helyi lakosság. (Csak az illetékes katonai szervek engedé
lye alapján, illetve a helyi tanácsok útján.) 

Az ország területén a vasúti hálózat technikai biztosítására szüksé
ges erők mennyiségének megállapításánál az igénybe vehető alakulatok 
alábbi lehetőségeiből lehet kiindulni: 

A katonai vasúti csapatokból: a vasúti felépítményi zászlóaljat 1-2 
csomópont vagy 150 km-ig terjedő vonalszakasz; a vasúti hídhelyreállító 
zászlóaljat - megfelelő hídszerkezetek vagy pontonhíd készletek meg
léte esetén 1-2 nagy, vagy 2-3 közepes híd technikai biztosítására le
het kijelölni; a vasúti távközlő-, biztosítóberendezés helj,Teállító száza
dot a vasúti dandár technikai biztosítási körzetében elsősorban a híradó 
berendezések helyreállítására célszerű alkalmazni. 

A KPM vasúti helyreállító ala,kulataiból: a vasúti pályahelyreállító 
osztagokat (VPO- 373 fő) egy vasúti csomópont vagy 60-80 km-es vo
nalszakaszon; a gépesített mozgó pályamesteri szakaszokat (GMPSZ- 150 
fő) egy nagy állomás vagy 30-40 km-es vonalszakaszon; a vasúti híd
helyreállító osztagokat (VHO- 450 fő) 1-2 közepes vasúti híd technikai 
biztosítására lehet kijelölni; a villamos felsővezeték helyreállító (VFHO-
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80 fő), vízellátó (VO- 40 fő), távközlő-, jelző- és biztosítóberendezés hely
reállító (TBHO- 40 fő), valamint a mozdony és kocsijavító (MHO, KH0-
50-60 fő) osztagokat helyreállítási körzetenként, az alapvető helyreállító 
alakulatok (VPO, VHO, vasúti csapatok) megerősítésére, a különleges 
képzettséget igénylő szakmunkák végrehajtására célszerű alkahnazni. 

A második csoportba tartozó technikai biztosítási munkák olyan jel
legűek, hogy a végrehajtásukra kijelölt erőknek állandóan a biztosítandó 
létesítmények területén kell tartózkodniok. Ezért a munkák ezen csoport
jának. munkaerő szükségletét az 1 km biztosítandó vasúti vonalszakaszra 
szükséges emberek létszámába célszerű meghatározni. Az ilymódon meg
állapított munkaerő szükségletet a technikai biztosítás sűrűségének lehet 
nevezni. Az ellenséges légierő és diverzánsok vasúti hálózat elleni tevé
kenységének aktivitásától és módjától, valamint a vasútvonalak technikai 
állapotától függően a technikai biztosítás sűrűségét a katonai célokra 
felhasználandó vasútvonalakon 5-8 fő/km-ben, egyéb vonalakon pedig 
2-3 fő/km-ben oélszerű megállapítani. Ez azt jelenti, hogy hazánk terü
letén a katonai oélokra előkészített vasúti hálózaton (kb. 3200 km) a má
sodik csoportba tartozó technikai biztosítási munkák végrehajtásába 15-
20 ezer főt szükséges bevonni. Ezen erők zömét a vasúti közlekedési pol
gári védelmi szerveinek állományából, valamint a külszolgálati szervek 
üzemvitell és fenntartási munkákra meghagyott létszámából célszerű 
megszervezni. Ezen erőkkel - szükség esetén - a második c,soportba 
tartozó technikai biztosítási munkákat, az egyes rombolási helyeken 4-6 
órán belül végre lehet hajtani. Meg kell itt jegyezni, hogy a vasutakon 
jelenleg is meglevő segélyszerelvények és tűzoltóvonatok, valamint az 
,,M" esetén felállításra kerülő kis helyreállító alakulatok (gépesített pá
lyafenntartási egységek, egyéb vasútigazgatósági helyreállító részlegek, 
különböző polgári védelmi osztagok, stb.) állományát a második csoportba 
tartozó technikai biztosítási munkák munkaerő szükségl.eténél célszerű 
figyelembe venni. 

Az ország vasúti hálózatának technikai biztosítására szükséges anyag
tartalékokat az alábbiak szerint volna célsrerű létrehozni: 

- egyrészt az előre kidolgozott helyreállítási tervváltozatok alapján 
lehetne megállapítani az atomcsapásoknak kitett létesítmények helyreál
lító anyagszükségletét, és ezen anyagokat a helyreállítandó létesítmények
től biztonságos távolságban a helyszínen kellene tárolni, az adott létesít
mények rombolása esetén a helyreállítási munkák megszervezéséért és 
végrehajtásáért felelős személy (vasútigazgató, pályafenntartási főnök 
stb.) intézkedése szerint lehetne felhasználni; 

- másrészt az ismételt csapásoknak kitett legfontosabb létesítmé
nyek helyreállítására vagy előre nem látott igények kielégítésére felhasz
nálható helyreállító anyagokat központi tartalékként kellene tárolni, 
amelyeket csak a KPM intézkedése alapján lehetne felhasználni. 

A második csoportba tartozó, viszonylag kisterjedelmű helyreállítási 
munkák anyagszükségletét elsősorban a jelenleg is rendelkezésre álló bala 
eseti tartalékokból és fenntartási anyagi készletekből kellene biztosítani. 

Ismeretes, hogy az ország területén a vasúti hálózat technikai bizto-
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sításával kapcsolatos első csoportba tartozó munkák végrehajtására a je
lenlegi szervezés szerint korlátozott mértékben áll rendelkezésre munka
erő. Különösen jelentős lehet a munkaerőhiány a hidak helyreállításánál, 
mivel a hidak technikai biztosítására igen korlátozottak a lehetőségeink. 
Jelentős lehet a munkaerőhiány a vasúti vízellátás és gördülőanyag hely
reállításánál is, mely az amúgyis nagy járműjavító kapacitás kiesés miatt 
károsan éreztetheti hatását a vasúti hálózat fuvarozóképességének fenn
tartásában. 

Az ország vasúti hálózatának technikai biztosítására igénybevehetll 
erők és eszközök lehetőségeinek elemzése alapján az alábbi következte
téseket vonhatjuk le: 

- a vasúti hálózat technikai biztosítását az ország területén korlá
tozott erőkkel és eszközökkel kell megszervezni; 

- a vasúti közlekedés háborús feladatokra való felkészítése során 
biztosítani kell a hidak helyreállításához szükséges erők és eszközök 
mennyiségének növelését; 

- már békében szükséges intézkedéseket foganatosítani a nagy és 
közepes vasúti hidak helyreállításához szükséges anyagok és szerkezetek 
gyártásának és beszerzésének fokozására; 

- a helyreállító erők és eszközök veszteségeinek csökkentése érde
kében biztosítani kell azok veszélyeztetett objektumoktól biztonságos 
távolságban történő felállítását, illetve tárolását. 

4. A hátországi vasúti hálózat technikai biztosításának megszervezése, 
a katonai és polgári közlekedési szervek. 

valamint a helyreállító alakulalok feladatai 

Az ország közlekedési hálózatán a technikai biztosítás, ezen belül 
a vasutak technikai biztosítási tervének elkészítése a KPM feladata. 

A vasúti hálózat technikai biztosítása általános tervének kidolgozá
sánál az alábbiakat kell figyelembe venni: 

- a katonai és népgazdasági szállítások zavartalan végrehajtása ér
dekében elsősorban biztosítandó frontális- és harántvonalakat, valamint 
ezek legfontosabb objektumait csomópontok, nagy hidak, alagutak stb.); 

- a különböző objektumok rombolása következményei felszámolá
sának módját ideiglenes vagy rögtönzött helyreállítás, megkerülés, IAK 
megnyitása stb.) és a következmények felszámolásával kapcsolatos mun
kák terjedelmét; 

- a legfontosabb vasúti objektumok életképességének növelésére 
irányuló munkák terjedelmét és sorrendjét; 

- az egyes körzetekben vagy objektumokon a technikai biztosítás
sal kapcsolatos munkák végrehajtásáért felelős szervek és személyek ki
jelölését és konkrét feladataik meghatározását; 

- a technikai biztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásába be
vonható erők és eszközök, valamint anyagi tartalékok mennyiségét; 

- a technikai biztosítással kapcsolatos munkák helyreállító anyagok
kal való ellátásának általános rendjét. 
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A vasúti hálózat technikai biztosításának általános tervét, vázlaton 
vagy nagyméretarányú térképen (200 000-es) célszerű elkészíteni és azon 
grafikusan, illetve táblázatos formában az alábbiakat kell feltüntetni: 

- a biztosítandó vasúti hálózat fontosabb jellemzőit (átbocsátóké
pesség, vonalak hossza, stb.) és az ellenséges atomcsapások veszélyének 
kitett fontosabb vasúti objektumokat; 

- a technikai biztosításba bevonható erők és eszközök (helyreállitó 
alakulatok, tűzoltó- és segélyszerelvények, egyéb részlegek, stb.) megala
kítási helyeit és határidőit, valamint menetkészségük elérése utáni át
csoportosításuk rendjét; 

- a helyreállitó alakulatok, illetve technikai biztosító csoportok el
helyezését és állományát, valamint az általuk biztosítandó objektumok, 
körzetek, vonalszakaszok stb. határait, a csapások következményeinek 
felszámolásával kapcsolatos munkák megkezdésének és befejezésének ha
táridőit; 

- a központi és körzeti helyreállító anyagtároló bázisok telepítését 
és azokon tárolt anyagi eszközök és szerkezetek mennyiségét; 

- a helyreállító anyagok kitermelésére és előregyártott szerkezetek 
előkészítésére alkalmas helyeket; 

- az atomcsapások következményeinek felszámolása közötti idó
szakban vagy azokat megelőzően a helyreállitó alakulatok által végzendő 
életképesség növelésére irányuló munkákra vonatkozó feladatokat; 

- a jelek és jelzések táblázatát, valamint híradó összeköttetés rend
jét; 

- a helyreállitó alakulatok (technikai biztosító csoportok) vasúti ob
jektumok több (3-4) lehetséges rombolása változatainak esetén való te
vékenységének rendjét; 

- a technikai biztosítással kapcsolatos intézkedések végrehajtókhoz 
történő lejuttatásának és a jelentések felterjesztésének rendjét. 

A technikai biztosítás általános terve képezi az alapját a vasúti lé
tesítményként elkészítendő helyreállitási terv-vázlatok kidolgozásának, 
amelyeket a vasúti szerveknek - a katonai közlekedési szervekkel együtt
működve - még békében célszerű elkészíteni. Ezen belül el kell készí
teni az adott létesítmények helyreállítására vonatkozó munkaerő és anya
gi biztosítási számvetéseket is. 

A technikai biztosításra kijelölt erők és eszközök elosztásánál és fel
használásánál a következő elveket célszerű betartani: 

- a helyreállitó alakulatok fő erőkifejtését a frontális és haránt
irányú vasútvonalakon keletkezett rombolások következményeinek fel
számolására kell összpontosítani; 

- a nagyobb vasúti objektumokat ért atomcsapások következmé
nyeinek felszámolására több helyreállító alakulatot kell bevonni. Ebben 
az esetben parancsnokként (vezetőként) a legtapasztaltabb, legrátermet
tebb parancsnokot, vezetőt) kell kijelölni és neki alárendelni a többi ala
kulatot; 

- a helyreállitási szünetekben az alakulatok készüljenek fel az 
előttűk álló feladatok végrehajtására, illetve olyan munkát végezzenek, 
amelyek növelik a vasúti hálózat életképességét stb. Ilyenek: előregyártott 
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szerkezetek készítése, gépi eszközeik javítása, karbantartása, csomópontok 
megkerülő űtvonalainak építése, hidak dublírozása, IAK-ok előkészítése, 
kapacitásnövelő munkák végzése (forgalmi kitérők, második vágányok 
építése stb.), óvóhelyek, vezetési pontok építése, közlekedési objektumok 
álcázása stb. 

A helyreállítási munkák anyagokkal való időbeni és folyamatos ellá
tása a vasúti hálózat technikai biztosításával kapcsolatos munkák sike
res végrehajtásának egyik legfontosabb előfeltétele. 

A helyreállító anyagokat és szerkezeteket a vasűti hálózaton űgy 
és olyan számvetéssel kell elhelyezni, hogy azoknak a helyreállító alaku
latok rombolt objektumokhoz történő kiérkezésével egyidőben és a mun
kák kifejlesztéséhez szükséges mennyiségben való kiszállítása biztosít
ható legyen. 

Ennek érdekében az első tömeges atomcsapás következményeinek 
felszámolásához szükséges helyreállító anyagok tárolására a biztosítandó 
objektumok közelében - a várható atomcsapások rombolási körzetén kí
vül - űgynevezett körzeti helyreállító anyagtelepeket célszerű létrehozni. 

A körzeti helyreállító anyagtelepeken tárolandó tartalék anyagok és 
szerkezetek mennyiségét a mi viszonyaink között is célszerű a Szovjet
unióban elfogadott számítási normák figyelembevételével megállapítani, 
melyek szerint: 

- a nagy hidak mellett létesítendő körzeti helyreállító anyagtelepe
ken tárolandó anyagok és szerkezetek mennyiségét űgy kell meghatározni, 
hogy az anyagok a helyreállítás 1-2. napján elvégzendő munkákhoz az 
anyagtelepen legyenek tárolva. Ezen idő alatt a hiányzó anyagok és szer
kezetek a szomszédos anyagtelepekről kiszállíthatók vagy a helyszínen 
kitermelhetők; 
· - az egymástól 60-100 km-re levő vasűti csomópontoktól 5-10 km 
távolságra adott csomópont helyreállításához szükséges anyagok és szer
kezetek tárolása céljából létesítendő körzeti helyreállító anyagtelepeken, 
;a tárolandó anyagok és szerkezetek mennyiségét az anyagtelepek által ki
szolgált és végrehajtandó munkák várható terjedelmének figyelembevéte
léV'el . célszerű meghatározni. A Szovjetunióban elfogadott normák sze
rint ezeken az alábbi anyagmennyiséget tárolják: 5-10 fkm sínt, 30-40 
tonna kapcsolószert, 3-5000 db talpfát, 10-15 csoport kitérőt a hozzá
tartozó aljakkal, 150-200 m3 fűrészelt faanyagot és alátámasztó faszer
kezetet (aljazatot), 10 t acéltartót, 2 kit összerakható víztornyot, 2 km 
vízvezetékcsövet, 4 klt vízdarut, 20 km távíróvezetéket, 10 km négyeres 
távbeszélő kábelt, 2 kit állomási hírközlőberendezést és 2 kit jelzőbe
rendezést. 

A vasűti objektumok helyreállításához szükséges anyagok kiterme
lésével és szállításával kapcsolatos munkákba maximálís mértékben be 
kell vonni a helyi lakosságot, a környékbeli vállalatok és az országos 
szállító szolgálat erőit és eszközeit. 

Mivel az ország területén a vasűti hálózat megbízható, technikai biz
tosítása a katonai szállítások megszakítás nélkülí végrehajtásának egyik 
legfontosabb előfeltétele, a katonai szállítások megszervezéséért felelős 
katonai közlekedési szervek kötelesek résztvenni a technikai biztosítás 
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megszervezése kérdéseinek megoldásában. A Magyar Néphadsereg kato
nai közlekedési szerveinek főfeladatai ezen a területen a következők: 

- a vasúti hálózat technikai biztosításának megszervezésére vonat
kozó javaslatok kidolgozása, valamint - a helyzet változásainak megfe
lelően - a kidolgozott javaslatok módosítása: 

- a technikai biztosításban résztvevő különböző katonai szervek 
(PVOP, MÜF-ség stb.) tevékenységének koordinálása; 

- a technikai biztosítás erői és eszközei állapotának nyilvántartása, 
a vasúti hálózaton a technikai biztosítással kapcsolatos munkák meneté
nek állandó figyelemmel kísérése. 

Az ország vasúti hálózata technikai biztosításának megszervezésével 
kapcsolatban elmondottak alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

- a vasúti hálózatra mért atomcsapások, balesetek és elemi ese
mények következményei felszámolásának sikere a vasúti hálózat techni
kai biztosítása érdekében foganatosított előkészítő rendszabályoktól függ; 

- a vasúti hálózat technikai biztosításának békében történő megszer
vezése a KPM katonai szerveinek egyik legfontosabb feladata; 

- a Magyar Néphadsereg katonai közlekedési szerveinek tevékenyen 
kell közreműködni a vasúti hálózat technikai biztosításának megszerve
zésében; 

- az országos vasúti hálózata technikai biztosításával kapcsolatos 
helyreállítási munkák sikeres végrehajtása jelentős mértékben függ a 
helyreállító anyagok és szerkezetek meglététől, ezért körültekintően kell 
megszervezni a helyreállítási munkák anyagi-technikai biztosítását. 

• • 
• 

A tanulmányban a teljességre való törekvés nélkül kíséreltem meg 
a vasúti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára való előkészíté
sének és a vasúti hálózat technikai biztosítása megszervezésének problé
máit feltárni. úgy gondolom, hogy ezen problémák sikeres megoldása 
nélkül a hadműveletek biztosítása érdekében végrehajtandó katonai 
vasúti szállítások megszervezésének kérdéseiben nem lehet kellően meg
alapozott döntéseket hozni, s ezért ezen kérdések további elemzése és 
vizsgálata a katonai közlekedési szolgálat egyik legfontosabb feladata. 
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