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Közútrongálások megelőzése 

Darvas Ferenc őrnagy 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 21/1962. sz. törvényerejű 
rendelete, a 34/1962. sz. kormányrendelet, valamint a vezérkari fónök 
elvtárs 12/1964. sz. utasítása előírja az országos, a tanácsi és a magánutak 
védelmét. A fenti VKF utasítás a közutak védelmét és állaguk megóvását 
az MN csapatai és intézetei számára kötelezően írja elő. A honvédségi jár
művek - elsősorban lánctalpas járművek - a VKF intézkedése ellenére 
esetenként súlyos károkat okoznak az utakban és azok tartozékaiban. 
Gyakori még a mezőgazdasági kultúrterületekben okozott kár is. Ez nünd 
azt bizonyítja, hogy a csapatok a gyakorlatok tervezésének időszakában 
nem kellő alapossággal tervezik és írják elő a lánctalpas és nehéz jármű
vek mozgását. Nem számolnak előre az okozandó károk népgazdasági és 
néphadseregi kihatásaival. Előfordul természetesen olyan eset is, amikor 
a károkozás elkerülhetetlen, de ezt előzetesen vagy a mozgás megtörtén
tét követően azonnal az illetékes területi KPM és katonai közlekedési szer
vekkel rendezni kell. 

A korszerű hadseregek gépjármű felszerelése állandóan tökéletese
dik, egyre inkább a nagy terepjáróképesség jellemzi és ez a lánctalpas 
járművek nagy tömegét is jelenti. A harckocsi-, gépkocsi-, műszaki-, tü
zer-, rakéta- stb. egységek nagy mennyiségű lánctalpas és nehézjárművek
kel rendelkeznek. A kiképzési és harcfeladatok, valamint a vasúti be- és 
kirakások és egyéb mozgások alkalmával ezek a járművek közutakat, 
műtárgyakat stb. vesznek igénybe. Magyarország úthálózata a ~elenlegi 
kiépítettség mellett nem teszi lehetővé a kiképzési feladatok végr2hajti
sával kapcsolatos lánctalpas járművek talpon való tartós közlekedését. Az 
összekötő, bekötő és erdőgazdasági, valamint egyéb utak teherbírása igen 
alacsony, így igénybevételük esetén károsodás, illetve rongálás elkerül
hetetlen. Ezeket a rongálásokat a legcsekélyebbre lehet csökkenteni az út
vonalak helyes kiválasztásával, a körültekintő tervezéssel, a végrehajtó 
alapos eligazításával, megelőző rendszabályok foganatosításával és a 1uoz
gás helyes végrehajtásával stb. 

Jelen rövid cikk keretében - a teljessé:;re való törekvés nélkül -
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ehhez kívánok segítséget nyújtani, elsősorban a gyakorlatot tervezők és 
végrehajtók részére. 

A Magyar Néphadseregben jelenleg érvényben van a „Magyarország 
Katonai Útleírása" ,,Alt/64" cikkszámú szolgálati könyv, amely részle
tesen foglalkozik a közutak és hidak általános jellemzésével. 

A szolgálati könyvben foglaltak ma is helytállóak, az utak számozá
sának kivételével, amely 1968. évben megváltozott, azonban a helyiség
megírások alapján az ott leírt útvonalak jellemzői kielégítő alapot i;;zol
gáltatnak az útvonal kiválasztásához. 

!gy a következőkben inkább arra a kédésre szeretnék választ adni 
a mozgást tervezők számára, hogy mely típusú utak és hidak járhatók 
lánctalpas járművekkel korlátozás nélkül, illetve korlátozással és mely 
utak nem járhatók. 

Az utak, mdtárgyak min6sége és járhatósága 

Autópályák. Beton alapozással és bitumen vagy aszfalt-beton bur
kolattal készülnek, lánctalpas járművek közlekedésére korlátozás nélkül 
alkalmasak, de igénybevételüket kiképzési feladattal az úttörvény iiltja. 

Főközlekedési utak. A nemzetközi autóutak, pl.: E-5 és az összes 
egy, kettő és három számjegyű utak, melyek alapozása zúzottkő és bur
kolatuk beton vagy különböző aszfalt. Lánctalpas járművek közlekedósére 
alkalmasak, de igénybevételüket a területileg illetékes közúti szervekkel 
egyeztetni kell. A KPM közúti igazgatósággal nem egyeztetett mozgások
ból eredő útrongálás büntető felelősséget von maga után. 

Ősszekötő és bekötő utak. Ebbe a csoportba tartoznak mindazok az 
utak, amelyeknek száma nincs, alapozásuk gyenge, burkolatuk vékony, 
a lánctalp a burkolatot átvágja. Nem használható vagy csak külön óvó
intézkedések mellett használható lánctalpas járművek közlekedésére. 

Magánutak. Erdőgazdaság-, bánya-, tsz. bekötő út stb. Ezen utak 
zömében kiépítetlen földutak és lánctalpas járművekkel általában jár
hatók, de esős időszakban kerülni kell igénybevételüket, mivel a lánctalp 
a polgári forgalom számára nem járható mélyedéseket okoz. 

Hidak és azok teherbírása. 

:·A" terhelésű hidak. Teherbírásuk 60--:--80 tonna, ilyenek az autó
pályák, nemzetközi és egyszámjegyű főközlekedési utak hídjai. Eze:,en 
a hidakon lánctalpas járművek korlátozás nélkül közlekedhetnek. 

„B" terhelésű hidak. Teherbírásuk 40 tonna. Ilyen hidak találhatóak 
még az egyszámjegyű főközlekedési utakon is, de legnagyobb részben a 
két- és háromszámjegyű főközlekedési utak összekötő és bekötő "cttak híd
jai ilyenek. Korlátozás, illetve 5-10 km/ó sebesség mellett vehetők igény
be lánctalpas járművek közlekedésére. 

Egyéb hidak. Teherbírásuk 15-30 tonna. Ezek a hidak táblával van
nak megjelölve, korlátozások mellett vagy egyáltalán nem járhatóak lánc
talpas járművekkel. Az, hogy járható-e vagy sem lánctalpas járművekkel, 
az függ a híd anyagától és a nyílás nagyságától. 

6 
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A gyakorlatok tervezésének időszakában az alábbi feladatokat kell 
végrehajtani. 

1. Utak kiválasztása térképen: 

- megállapítani az útburkolat anyagát és az út paramétereit; 
- műtárgyak vizsgálata, nyíláshossz, szélesség, teherbírás stb. szem-

pontból; 
- alacsony teherbírású műtárgyak megkerülésének lehetőségei. 

2. Fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes közlekedési szer
vekkel (VKSZV). Amennyiben lehetséges, a KPM Közúti Igazgatósággal 
vagy kirendeltségeivel is, mert: 

- ki kell jelölni a gyakorlat folyamán igénybe vehető utakat és mű
tárgyakat; 

- meg kell beszélni a szükséges rendszabályokat. 

3. Fel kell venni a kapcsolatot az illetékes BM szervekkel a forga
lomszabályozást illetően, ha erre nem történt külön intézkedés. 

Az utak, műtárgyak kiválasztásánál különös figyelemmel kell lenni 
a térkép kiadási és helyesbítési évére, ugyanis több összekötő-, bekötő- és 
magánút a térképen nincs feltüntetve vagy úgy szerepel, mint földi.'tt. 
Leginkább ez eredményez igen költséges útrongálásokat. 

Amennyiben mozgások alkalmával a lánctalpas járművek közlekedé
sére vonatkozó előírásokat betartjuk, a rongálásokat minimumra lehet 
csökkenteni. 

Közútrongálások megelózésének, illetve, nagyságrendje 
csökkentésém~k az: alábbi módjai lehetségesek 

1. Hosszútávú megelőző intézkedések, melyek végrehajtásával a lánc
talpas járművek közlekedése lehetővé válik anélkül, hogy az igénybe vett 
út állagát rongálná. Ilyen intézkedések körébe tartoznak az alábbiak: 

a) A lánctalpas járművekkel rendszeresen igénybe vett utak ki.~elö
lése és azok teherbíró burkolattal való megerősítése, az út átépítése vagy 
felújítása során. Az ilyen igények érvényesítését a helyőrségek a katonai 
közlekedési szervek útján kell, hogy végezzék, illetve új katonai létesít
mények kialakításánál a lánctalpas járművek mozgáslehetőségét közpon
tilag kell biztosítani. 

b) A lánctalpas járművek állandó jellegű közlekedési útvonalaként 
lehetőleg meglevő földutat kell kijelölni, illetve erre a célra alkalmas te
rület felhasználásával katonai földutat kell kialakítani. Az így kijelölt 
vagy kialakított utak becsatlakozásait a főutakba burkolatmegerősitéssel, 
sárrázó kialakítással kell alkalmassá tenni az igénybevételre. 

2. Rövidtávú megelőző intézkedések, melyek egy-egy igénybevételt 
1negelőzően a közútrongálások megelőzése, illetve mértékének csökkentése 
érdekében kenilnek alkalmazásra. Ilyen intézkedések körébe az alábbiak 
tartoznak: 
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a) A lánctalpas járművek mozgási útvonalának kijelölése az utat k.,.:. 
zelö szerv egyetértésével az· alábbi szempontok szerint: 

- mozgási útvonalként elsősorban meglevő földutat kell figyelembe 
venni; 

- földút hiányában megfelelő teherbírású és burkolatú közutat kell 
kijelölni; 

- lánctalpas járművek közlekedtetésére nem alkalmas burkolattal 
rendelkező utakon trailleres átszállítást kell alkalmazni; 

- a felsoroltak hiányában a rendelkezésre álló egyéb utakat kell 
igénybe venni a b) és e) pontokban felsorolt intézkedések és szabályok 
betartása mellett. 

b) Az útállag megóvása érdekében az alábbi feladatokat kell az 
igénybevevő alakulatnak végrehajtani: 

- fordulókat, illetve földút-közút kereszteződéseket 4 cm-nél vas
tagabb homokréteggel, téli időszakban pedig hóréteggel kell takarni, az 
így alkalmazott védőréteget a lánctalpas járművek áthaladása után azon
nal el kell távolítani. A közúti forgalom zavartalan és balesetmentes biz
tosítása érdekében az ilyen pontokon forgalomszabályozókat kell felál
lítani; 

- az útkereszteződések, illetve fordulók dorongszőnyeggel vagy pad
lódeszkával való burkolása a járművek áthaladásáig; 

- vasút-közút szintbeni kereszteződésekben dorong, vagy talpfa
szőnyeg alkalmazása. 

e) Lánctalpas járművekkel való közlekedés fontosabb szabályai a 
közútrongálások megelőzése érdekében: 

- lánctalpas járművekkel kiépített úton úgy kell közlekedni, hogy 
lehetőség szerint az egyik lánctalp az útpadkán haladjon, de a killső lánc
talp és a vízelvezető árok (útpadka széle) között legalább 70 cm távolság 
legyen. Ha ilyen szélességű útpadka nem áll rendelkezésre, akkor mindkét 
lánctalppal a burkolaton kell haladni; 

- lánctalpas járművekkel kiépített úton a fordulókat úgy kell vég
rehajtani, hogy a fordulás íve a lehetőségekhez képest a legnagyobb le
gyen. A tapasztalat ugyanis az, hogy az útállag rongálás a lánctalpas jár
művek fordulóiban a legnagyobb mérvű. A fordulók ívsugarának növeke
désével arányosan csökken a rongálódás mérve. Olyan fordulókban, ahol 
e megoldás egyáltalán vagy csak kismértékben biztosítható, ott a b) pont
ban ismertetett burkolatmegerősítéseket, illetve homokolást kell alkal
mazni. 

A parancsnok minden esetben, ha útrongálás történt köteles a katonai 
közlekedési szervnek (VKSZV) és a KPM illetékes Közúti Igazgatóságá
nak bejelenteni és kérni a helyszíni szemle lefolytatását, a kárössze,g 
megállapítását. Amennyiben ez nem történik meg, a kárösszeget a KPM 
Közúti Igazgatóságok egyoldalú jegyzőkönyvben rögzítik, amelyben a 
legtöbb esetben nemcsak a tényleges okozott károkra, hanem az időjárás
tól stb.-től függően a további károsodásokra is figyelemmel vannak, ami 
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azt jelenti, hogy összegszerűen lényegesen növekszik a kár. Márpedig az 
MNVKF elvtárs 12/1964. sz. parancsa azt írja elő, hogy a ténylegesen oko
zott károkat kell megtéríteni. 

A károkozás bejelentésének elmulasztása azt is eredményezi sok eset
ben, hogy a károkozó pontos megállapítása huzamosabb időt vesz igény
be, a helyszíni szemle kitűzése, a helyreállítási munkák megkésnek és 
amikorra a bizottság helyszíni szemlét tart, már az útrongálás nem álla
pítható meg, vagy az út tovább rongálódik és sokkal nagyobbnak látszik, 
mint az ténylegesen volt. 

A KPM közúti szervek a honvédségi járművek által okozott rongá
lásokat - amennyiben az a forgalom biztonságát veszélyezteti - a beje
lentés, illetve észlelés után azonnal helyreállithatja, de azt a helyszíni 
szemlét végző bizottság előtt anyagfelhasználási kimutatással és munka
naplóval köteles igazolni. 

Az illetékes KPM Közúti Igazgatóság a parancsnokok bejelentése 
alapján az MN Pénzügyi Főnökség Jogi Osztálya és a területi katonai köz
lekedési szerv, valamint az egység bevonásával kitűzi a helyszíni szemle 
id&pontját és helyét. A helyszíni szemlén lehetőség szerint a fenti szervek 
döntési joggal felruházott képviselőinek célszerű résztvenni, mivel ez
zel kiküszöbölhető a további felesleges vitatkozás és bürokrácia. 

A helyszíni szemle lefolytatása. 

a) A kármegállapító bizottság vezetője, a KPM Közúti Igazgatóság 
képviselője ismerteti a bizottság összejövetelének célját, a rongálás elő
zetesen megállapított tényét, a követendő célkitűzéseket stb. 

b) A bizottság kimegy a rongálás színhelyére, ott felméréseket vé
gez, megállapításokat tesz és rögzíti a tényleges károkat. 

c) A bizottság felkészül a jegyzőkönyv felvételére, vagyis megvitatja 
mindazokat a kérdéseket, amelyekben az álláspontok nem egységesek. 

d) A megállapításokat, a tényleges kárösszeget tételesen jegyzőkönyv
ben rögzítik és jóváhagyólag aláírják, Amennyiben egységes álláspont 
nem alakul ki, döntést az elöljáró, illetve felsőbb szervek hoznak. Ebben 
az esetben minden szervnek joga van a jegyzőkönyvben saját álláspont
ját indokolásaival együtt rögzíteni. 

Meg kell jegyeznem, hogy a közútrongálások címen kifizethető ösz
:::zegek nagysága egységeki magasabbegységek stb. részére parancsban 
van megállapítva. A bizottságnak arra kell törekedni, hogy lehetőség 
szerint maradjon ezeken a keretösszegeken belül, de ugyanakkor a KPM 
közúti szervek tényleges kára is megtérüljön. 

A felvett jegyzőkönyv alapján, amennyiben a kárösszeg az egység ál
tal kifizethető keretösszegen belül van, az egység pénzügyi szerve az il
letékes KPM közúti hatóság MNB egyszámlájára történő átutalással az 
összeget kiegyenlíti. Amennyiben az egység által kifizethető keretössze-
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get meghaladja, azt kiegyenlltés végett elöljáró szervének (szerveinek) 
szolgálati úton felterjeszti. 

Következtetésként megállapítható, hogy gondos tervezéssel a közúti 
mozgások által okozott közúti rongálások csökkenthetők és a csapatok 
a területi katonai közlekedési szervek (VKSZV-ék) és a KPM, valamint 
a tanácsi közlekedési szervek szoros élő együttműködésével megszüntet
hetők. Nagyban hozzájárul a közúti károk csökkentéséhez a lánctalpas 
járművek gépvontatós pótkocsikon való szállitása. Ha tömeges harckocsi 
mozgást kell végrehajtani, minden esetben az elrendelő szerv, illetve pa
rancsnok köteles a közlekedési lehetőségeket tisztázni és biztosítani. 
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