
TECHNIKAI ÉS MOSZAKI BIZTOSITAS 

Katonai vasúti szállítás sajátosságai a téli zord 
időjárás viszonyai között 

Rost a J á na s alezredes 

Hazánk téli időjárását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy időtartama 
3-4 hónap, a hóréteg vastagsága elérheti a 70-90 cm-t és a hőmérséklet 
+2 és -15° között váltakozik. Dunántúl és hazánk ÉK-i területe erősen 
széljárta, hófúvás veszélyes. Katonai vasúti szállításoknál a téli időjárás 
negatív hatása nagymértékben jelentkez.ik. Ez megmutatkozik a személyi 
állomány harci képességének csökkenésében, vasúti vonóerő szükséglet 
növelésében, harci-technika terepjáró képességének csökkenésében. Tud
nunk kell, hogy a személyi állománynál meghűléses megbetegedések, 
fagyások, fáradékonyság léphet fel. A nagy hidegben, hóban kisebb a 
vasúti vonóerő teljesítő képessége, szállítmányok átlagos sebessége csök
ken, és számolni kell hótorlaszokkal is. Rakodási műveletek több időt 
igényelnek, ami a kocsik és rakodó felületének eljegesedéséböl, hóeltaka
rítá.sból adódnak. A harci technika terepjáró képességének csökkenése 
a vastag hórétegtől és a jeges utakból adódik. 

A téli zord időjárás nagy és nehéz feladat elé állitja a szállítandó 
csapatot, vasutat és a katonai közlekedési szerveket. Ennek ismeretében 
megfelelő intézkedések életbeléptetésével biztosítani kell a katonai vasúti 
szállítások tervszerinti végrehajtását. 

Következőkben a téli szállítás előkészítésére, megszervezésére és 
végrehajtására szeretnék gyakorlati tanácsot adni. 

Katonai vasúti szállítások előkészítése, megszervezése 
és végrehajtása téli zord időjárás esetén 

1. A szállítandó csapat feladatai 

a) Az előkészítés időszakában 
- közlekedési kiképzés megtartásával készítsék fel a személyi állo

mányt a várható feladat végrehajtására; 
- meg kell állapítani a személyi állomány egészségügyi helyzetét, 

vitamindús táplálkozással növelni a szervezet ellenálló képességét; 
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- megfelelő számú tartalék ruházat biztosítása (ugyanis előfordul
hat, hogy a rakodás alatt egyes részlegek ruházata átázik, azok cseréje 
válik szükségessé); 

- felkészülés meleg ital (tea, kávé) biztosítására a rakodás alatt; 
- ha a be- (ki-)rakóhelyen melegedésre alkalmas hely nincs, 

melegedő sátor biztosítása megfelelő felszereléssel; 
- harci technika előkészítése (hóláncok felrakása, akkumulátorok 

feltöltése, ablakok páramentesítővel való ellátása, motorok indítása cél
jából "Sztár Pilot" téli indító berendezés felszerelése); 

- be- (ki-)rakóhely homokkal, salakkal való ellátása (ha nincs a 
helyszínen), ami a technika megcsúszása ellen kerül alkalmazásra; 

- hóeltakarító szerszámok beszerzése, előkészítése (lapát, seprő, 

csákány, só); 
- rakodórészleg létszámának 50°/0-os növelése a nyári viszonyokhoz 

képest; 
- berakóhelyhez vezető út hóeltakarítása, sózása, ha ez a Közúti 

Ig. gépével nem történt meg; 
- ivó- és hűtővíz tárolására edényzet biztosítása; 
- ékek, kötözőanyagok megfelelő mennyiségű és minőségű legyár-

tása és beszerzése. 

b) A berakás időszakában 

- rakodó, vasúti kocsik hótól, jégtől való megtisztítása és sózása 
(csak rakodót), só hiányában a rakodó feljáró és áthidalólemezek homo
kozása, salakolása; 

- járművek nagy hótól való megtisztítása a rakodó előtt; 

- gépjárművek között olyan távköz biztosítása, hogy a kézi indító 
használható legyen; 

- nem fagyálló folyadékkal ellátott járművek hűtővizének leenge
dése', majd a motor rövid időre történő beindítása teljes víztelenítés 
céljából; 

- berakás után az akkumulátorok fedett fűtött kocsiba való el
helyezése; 

- gk., hk. zsaluk lezárása, ablakok felhúzása; 
- ékelés, lekötés tökéletes végrehajtása, ékek alól a hó, jég el-

takarítasa; 
- rakodórészleg szervezett melegedésének biztosítása váltással, 

részükre meleg védőital biztosítása; 
- ha a személyi állomány szállítása Gub kocsiban történik, azok 

előre történő befűtése; 
- rakodásnál részt nem vevő személyi állomány meleg helyen tör

ténő elhelyezése (ha ez a vasűti kocsiban történik, ahhoz a VKP enge
dély~ szükséges); 

- rakodás menetének feszes irányítása, ékelés-kikötés szigorú ellen-
őrzése; 

- főzéshez szükséges víz konyhakocsiban való elhelyezése; 
- fagyásra kényes élelmiszer fűthető teherkocsiban való elhelyezése; 
- őrök elhelyezése és kioktatása, szállítás alatt az őrök elhelyezését 

célszerű a tehergépkocsi vezetőfülkéjében elhelyezni, ahonnan a kilátás 
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biztosított. Oda kell elhelyezni a telefonkészüléket is. Menetközben az 
őr a gk. ajtaját nem nyithatja ki, mert súlyos baleset előidézője lehet. 

e) A szállítás alatt 
- őrök váHásának közel óránkénti végrehajtása, amit a közlekedési 

szervekkel előre tisztáztak és a tőlük kapott terv alapján kerül végre
hajtásra. A váltást gyorsan kell végrehajtani, vonatkésést ez nem ered
ményezhet; 

- a sz,\llítmány hosszabb tartózkodása esetén (20-30 perc) ékelés, 
rf,gzités ellenőrzése; 

- a szállítás alait meleg étkezés biztosítása; 
- a kirakó állomásra való tervezett érkezés idejére meleg víz bizto-

sítása, a motorok feltöltése céljából; 
- ha a szállítmány hóakadály miatt útját folytatni nem tudja, se-

gítségnyújtás a hótorlasz eltávolításában. 

d) A kirakás alatt 

- vasúti kocsik, rakodó hótól, jégtől való megtisztítása; 
- járművek hűtőrendszerének feltöltése, akkumulátorok behelye-

zése, mo~orok indítása, melegítése; 
-- kirakás alatt addig a gk. (hk.) nem indulhat el, amíg a közvetlen 

mögötte levő jármü motorja nem jár, ezzel elérhető, hogy esetleg vonta
tás gyorsan végrehajtható; 

- kirakásnál nem tevékenykedő személyi állomány meleg helyen 
tCrténő elhelyezése, ha ez a vasúti kocsiban történik, ehhez a VKP enge
délye szükséges; 

- Gub. kocsiban a tűz eloltása; 
- kirakó részleg váltása, meleg védőitallal való ellátása; 
- kirakás feszes irányítása. 

2. A katonai közlekedési szervek feladatai 

- rakodási idő megállapításánál figyelembe kell venni a megnöve
kedett feladatokat, ezért a nyári időszakhoz viszonyítva a rakodási időt 
30-50°ío-kal növelni kell; 

- a személyi állomány szállítása céljából lehetőleg olyan személy
kocsit kell biztosítani, ami gőz és villannyal egyaránt fűthető; 

- a kocsjmennyiség megállapításánál figyelembe kell venni, hogy 
a technika kézi indítója használható legyen, vagyis a nyári szállításhoz 
viszonyítva a pőre kocsimennyiséget 10°/o-kal növelni kell; 

- a vonat menetrendjének elkészítésénél vegyék figyelembe, hogy 
az őrök váltása közel óránként megtörténhessen, ennek tervezett helyét 
a csapattal a VKP közölje; 

- a vonatsúly meghatározásánál a VKSZV vegye figyelembe, hogy 
a vonóerő teljesítőképessége csökken, ezért célszerű 1000 tonnás bruttó 
súlyú vonatok képzése; 

- VKSZV a kirendelt VKP létszámát úgy állapítsa meg, hogy azok 
váltása biztosítva legyen; 

-· VKSZV tegyen javaslatot a MAV illetékes szerveinek, hogy a 
hófúvás veszélyes szakaszok hóeltakarítására megfelelő rendszabályokat 
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foganatosítson (szükség esetén a szállitmány előtt hómaró közlekedése 
is szükségessé válhat); 

- a berakó VKP a személykocsik előfűtésére a szükséges intézke
dés\ tegye meg, az előrefűtött kocsikban a rakodásnál nem tevékenykedő 
személyi állomány beszállását akkor engedélyezze, ha azokkal a kocsik
kal tolatás már nem történik; 

- a be- (ki-)rakó VKP ellenőrizze a rakodó és a vasúti kocsi hótól 
való takarítását, megcsúszás elleni homokolását és csak azután adjon 
engedélyt a rakodás megkezdésére; 

- a berakó VKP a vasúti kocsik gépjárművel való áthidalását csak 
szükség esetén engedélyezze, téli időszakban ezt lehetőleg kerülni kell; 

- a berakó VKP a rakodás után az ékelés\, rögzítést fokozottan 
ellenőrizze; 

- a VKSZV fokozott figyelmet fordítson a szállítmány tervszerinti 
futására, ha szükséges operatív intézkedésekkel biztosítsa a szállítási 
feladat időbeni végrehajtását; 

- amennyiben a csapat a békehelyőrségbe érkezik, a kirakó VKP 
az otthon levő parancsnokkal vegye fel a kapcsolatot, és intézkedjen a 
rakodó és elvezető út használható állapotba való tételére. Ebben az eset
ben mozgókonyhák kirendelésével meleg védőital és meleg víz is (moto
rok részére) biztosítható; 

- a be- (ki-)rakó VKP követelje meg a biztonságos mozgást és a 
rakodóhelyen a fegyelem szigorú betartását. 

3. A vastíti szervek feladatai 

- igénylésnek megfelelő, jó állapotban levő gördülőanyag időbeni 
biztosítása; 

- berakóhely létszámának függvényében a rakodó hótól való meg
tisztítása, sózása, homok, salak előkészítése; 

- VKP igénylése szerint a személykocsik előfűtése; 
- VKP igénylése szerint a váróterem befűtése, melegedő hellyé 

való alkalmassá tétele ; 
- téli szállításnak megfelelő hiánytalan, használható Gub. berende

zés előkészítése, beszerelése; 
- szállítmány részére fűtő, világító anyag előkészítése; 

- megfelelő számú és kifogástalan minőségű áthidalólemezek biz-
tosítása; 

- tartalék kályhák (Gub kocsiba való) biztosítása, egyes fedett 
anyag kocsik fűtése céljából; 

- katonai közlekedési szervek igénye szerinti vonatközlekedés biz
tosítása, őrségváltás, meleg étkezés céljából a vonat megállítása; 

- a szállító vonalon levő akadályok időbeni megszüntetése, szükség 
esetén a szállítmány előtt hómaró közlekedtetése; , 

- berakóhelyen a kocsivizsgáló dolgozók emelésével biztosítani a 
vonat gyors összeállítását, közlekedéshez való gyors előkészítését. 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a téli vasúti szállítások 
megszervezése és végrehajtása komoly felkészültséget és feszes végrehaj
tást követel meg. Ehhez a munkához kíván a cikk segítséget nyújtani. 
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