
Gondolatok a hátország katonai közlekedéséről 

S ó t é r Á r p á d mk. alezredes 

A hátország katonai közlekedésbiztosításának alapvető kérdései 

A jövő háborújában a fegyveres harc alapvető eszközei a tömegpusztító 
fegyverek és azokat célbajuttató különböző rendeltetésű rakéták lesznek, amelyek 
döntő befolyást gyakorolnak a háború jellegére és megvívásának módszereire. 

A korszerű harc alapvető jellemzője lesz a manőver. A csapatok harctevé
kenységének jelentős részét tehát olyan átcsoportosítások fogják képezni, melyek 
szárazföldön, vízen és levegőben egyaránt igénylik a végrehajtáshoz szükséges 
közlekedési útvonalakat és eszközöket. 

Az elmondottak alapján várható, hogy az ellenség a hdm..-i tevékenység 
lassítására, illetve megakadályozására törekszik, ugyanis csapást mér a legfon
tosabb gazdasági, politikai és közigazgatási csomópontokra és útvonalakra, el
látó bázisokra és hidakra. 

Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a NATO ezen obj;ktumokra tervezi 
csapásainak több mint egynegyedét. 

Mivel a hátország a fegY\Teres küzdelem időszakában szerves része az el
lenség behatásainak, ezért a hátország katonai közlekedési szolgálatának alap
vető feladata, hogy már békében kellő módon felkészüljön a reá háruló fel
adatok ellátására, vagyis a hátország katonai közlekedésének biztosítására. 

Nézzük meg röviden, hogy általában mit foglal magába a hátország katonai 
közlekedésének biztosítása. 

A katonai közlekedés biztosítása magába foglalja a közlekedési utak és 
szállító eszközök előkészítésével és üzemeltetésével, a közlekedési hálózat mű
szaki biztosításával és helyreállításával kapcsolatos rendszabályok komplexumát; 
valamennyi közlekedési ágazat fennakadás nélküli működésének biztosítását a 
saját, valamint az Egyesített Fegyveres Erők érdekében végzendő katonai szál
lítások teljes és időben történő végrehajtása céljából. 

Ezen feladatok alapvetően meghatározzák mindazon rendszabályokat, me
lyeket a katonai közlekedés biztosítása terén foganatosítani kell annak érdeké
ben, hogy a közlekedés a megszabott követelményeknek eleget tegyen. 

Mivel a közlekedési csapatok a fegyveres (ezen belül a hátországi fegy
veres) erők szerves részét képezik és szakképzettségükkel alapvetően hozzájárul
hatnak az ország védelmi képességének fokozásához, úgy a béke mint a háború 
időszakában, ezért vizsgáljuk meg mindkét időszakban folyó tevékenységüket. 
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Mindenekelőtt tekintsük át az ellenség romboló tevékenységének várható 
hatását a hátország katonai közlekedésére. 

A bevezetőben már ismertetett csapásokból látható, hogy a hátország köz
lekedése gyakorlatilag - ideiglenesen - megbénul. Bár az előkészítés időszakár 
ban foganatosított rendszabályok hatására a csapások mértéke az utánszállítás 
szemt,ontjából nagymértékben csökkenthető, mégis a csapást követően a passzív 
rendszabályok (helyreállítás) bevezetését is meg kell kezdeni. Ha a felsorol
takat még azzal a ténnyel is kiegészítjük, hogy 

széles vízi akadályokon a hidak 
- közepes vízi akadályokon a hidak 
- keskeny akadályokon a hidak 

90-1000/o-át, 
500/o-át, 

5- 100/o-át 

rombolhatja az ellenség, akkor beláthatjuk, hogy bármilyen nehéz feltételek 
között is, de meg kell kezdeni a helyreállítási feladatokat. 

Csak tájékoztatás céljából említem meg, hogy a rombolás nagysága 1 MT-
ás atombomba esetén 

- 2,8-3,0 km-es körzeten belül teljes, 
- 5,3-5,5 km-es körzeten belül súlyos, 
- 11-12 km-es körzeten belül közepes nagyságrendű 

lehet. (Ebből is egyértelművé válik a helyreállítás gyors megkezdésének szük
ségessége.) 

Természetesen a legfontosabb irányokban - a felsoroltakon kívül - a rom
bolás mértéke még nagyobb is lehet. 

A fentiek ismeretében vizsgáljuk meg, milyen szerepe lehet az MN közle
kedési csapatainak a hátország háborúra történő felkészítésében és a háború 
lefolyása alatt. 

A közlekedési csapatok tevékenységét mindkét időszakban olyan rcndsza
bályokon keresztül kell vizsgálnunk, melyek együttesen járulnak hozzá ahhoz, 
hogy a közlekedés zavartalan legyen háború esetén is. 

Ezért a katonai közlekedés biztonságának fokozása érdekében aktív és 
passzív rendszabályokat foganatosítunk. Nézzük meg röviden mit foglalnak 
magukba ezek a rendszabályok. 

Az aktív rendszabályok magukba foglalják mindazokat a megelőző intéz
kedéseket, melyek a közlekedési hálózat és szállító eszközök olyan fokozatos 
megváltoztatására irányulnak, melyek eredményeként csökkenteni lehet az el
lenség által mért csapások iránti érzékenységet. 

Ez a rendszabály minden közlekedési ágazatnál egyaránt kell, hogy érvé
nyesüljön az ag.-i lehetőségek függvényében. 

A passzív rendszabályok magukba foglalják mindazokat a rendszabályokat, 
amelyek meghatározzák a helyreállításhoz szükséges erőket és eszközöket, a 
tevékenység sorrendjét, valamint a helyreállítás módját. 

Ezen rendszabályok bevezetésével lehetővé válik, hogy a közlekedés ösz
szes szállítási ágazata a fontosabb közlekedési csomópontok, útvonalak és át
kelőhelyek rombolása esetén is gyakorolni tudja funkcióit. 

Mivel a hátországvédelmi parancsnokság a közlekedés biztosításának mind
két területén érintve van, elemezzük konkrétan mindazokat az aktív és passzív 
rendszabályokból adódó feladatokat, melyek megoldásra várnak. 
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Aktív rendszabályok köz.ül először a vasúti hálózat és gördülőanyag elő
készítésénél megoldandó feladatokat tekintsük át, majd ezt követően a többi 
szállítási ágazatét. 

A közlekedési ágazatok közül jelenleg békében és háborúban az utánszál -
lítáS túlnyomó részét a vasút fogja lebonyolítani. Ezt a nagytömegű anyag- és 
csapatszállítás gyors és gazdaságos volta is alátámasztja. E tényt még akkor 
is figyelembe kell venni a szállítási ágazat megválasztásánál, ha a korszerű 
tömegpusztító eszközök alkalmazásával nagymértékben megnövekedett a vasút 
sebezhetősége. Eppen ezért, ezen szállítási ágazat minden helyzetben való al
kalmazhatósága érdekében, az előkészítés időszakában az alábbi rendszabályo
kat kell megvalósítani: 

- a főbb átmenő vasútvonalak teljesítőképességének növelését; 
- a vasútvonalak alkalmassá tételét, rakmintán túlérő szállítmányok to-

vábbítására is; 
- a fontosabb csomópontoknál megkerülő, illetve összekötő vasútvonalak 

építését, hogy a csomópontok rombolása esetén, a helyreállítás befejezéséig a 
szállítás folyamatossága meglegyen; 

- a fontosabb átmenő vasútvonalak kettőzését; 
- az egyszintű közúti-vasúti kereszteződések két vagy többszintűvé való 

átépítését; 
- a szállítótér teherbírásának növelése céljából korszerű nagy teherbí

rású, több tengelyes pőrekocsik beszerzését; 
- vasúti emelődaruk beszerzését a technikai eszközök biztonságos átrakása 

céljából; 
- nagy vízi akadályokhoz vezető vasútvonalak előkészítését arra az esetre, 

ha az állandó hidakat lerombolják, hogy a megkettőzött állandó vasúti híd 
nyomvonalába, vagy annak közvetlen közelében a forgalom biztosítva legyen; 

- a korszerűtlen vasúti hidak megerősítését; 
- a különböző nyomtávok csatlakozásai előkészítését az átrakások meg-

könnyítés céljából; 
a távközlő, jelző és biztosító berendezések korszerűsítését; 

- a szükséges fűtő-, üzem- és kenőanyagok tartalékolását; 
- a vízellátás megszervezését, a tartalék vízellátó berendezések korszerű-

sítését; 
- a vasúti rakodóhelyekhez vezető közutak korszerűsítését; 
- sugármentesítő állomások létrehozását a vasúti szállítmányok mentesí~ 

tése cáljából; 
- vasúti gördülőanyag és személyzet decentralizálásának előkészítését; 

hadi menetrendek kidolgozását; 
a vasúti személyzet ellátását egyéni védőeszközökkel; 
mozdony, vontató és kocsi javítóműhely létrehozását; 
sebesültszállító vonatok (illetve azok berendezései) beszerzését, előké-

szítését; 
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rakodástechnikai eszközök fejlesztését; 
rögzítő és helyreállító anyag tartalékok létrehozását; 
határmenti átrakó körletek előkészítését, berendezését; 
ideiglenes átrakó körletek előkészítését és berendezését; 



- a vasút helyreállításához szükséges, korszerű, nagyte1jesítményü, a hely
reállítás ütemét is biztosító vasútépítő gépek és szállító eszközök beszerzését 
(közúton is szá1lítható, szétszedhető); 

- a vasúti hidak pótlásának biztosítására úszóaljazatú vasúti hidak, nagy
telj,sítményü, összerakható uszályok beszerzését vagy gyártását. 

A felsorolt feladatokat természetesen zömében a hátország közlekedés
biztosításáért is felelős KPM végzi. Azonban az MN közlekedésí szolgálata, 
ha szerényen is, de a feladatok egyrészét saját alárendeltségében levő alakulatok
kal megoldja. 

Az MN-re ezen belül a hátországvédelmi parancsnokságra hárul továbbá 
az AK és JAK-ok szervezetének létrehozása a háborús feladatok ellátására. 
Mivel a folyamatos utánszállítás biztosítása igen fontos követelmény, ezért szük
séges, hogy itt a hadszíntér előkészítésénél szóljunk néhány szót ezen szerveze
tek létrehozásának szükségességéről és alkalmazásuk sajátosságairól. 

A határmenti átrakó körletek előkészítése és berendezése, feladatai 
és az alkalmazás elvei 

A Magyar Néphadsereg és a vele szövetséges országok fegyveres erőinek, 

valamint a haditermelésre átállított népgazdaságnak a Szovjetunióból történő 
folyamatos ellátása szükségessé tette már most egy olyan átrakó körlet létre
hozását, mely képes az 1522 mm-es (széles) nyomtávú vasúton érkező anyagok 
fogadására, az 1435 mm-es (normál) nyomtávon továbbítandó anyagok átraká
sára, tárolására. 

A határállomások kereskedemi áruforgalmát háború kitörése esetén a ka
tona szállítások nagy tömegű anyag és csapatszállítmányai váltják fel. Ebben nz 
időben gyökeresen megváltoznak a forgalom méretei, a szállítások jellege és 
terjedelme. 

Ilyen változásokkal számolva már békében elő kell készíteni egy olyan 
szervezetet, amely képes ezen feladatok megoldására. Ez lehet az átrakó körlet 
szervezete. 

Az átrakó körlet (AK) a katonai anyag és csapatszállítmányok átrakására 
különlegesen előkészített egy vagy több külömbözö nyomtávú vasútvonalon el
helyezett állomások csoportja, amelyeket közös vezetés és az átrakási munka 
közös technológiai folyamata kapcsol össze. 

Az átrakó körlet mint a fogalmából is kitűnik, olyan területet foglal ma
gába, amely szakosított átrakó állomásokból, a hozzájuk tartozó raktárakból 
és berendezésekből, közúthálózatból és átfejtő berendezésekből áll. 

Az átrakó állomások azok a vasútállomások, amelyeken a csapatokat és 
más rakományokat az egyik nyomtávú vasúti kocsiról a másik nyomtávú ko
csira rakhatjuk 3t. 

Velük szemben támasztott követelmények: 

- legyenek távol az állomások főbb létesítményeitől, veszélyes pontjaitól; 
- tegyék lehetővé a vonatok közvetlen fogadását az átrakó hely vágá-

nyaira; 
- maximálisan biztosítsák az átrakó állomáson átmenő vonatok akadály

talan közlekedését, függetlenül a megrakott kocsik átrakó helyre való beáJlítá
sának és az üres kocsik kihúzásának müveietétöl. 
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Az alkalmazás módjának megválasztásánál törekedni kell arra, hogy az 
átrakás közvetlenül történjék, vagyis az anyagok minél kevesebb rakodási mű
veleten essenek át. 

Az alkalmazás területét alapvetően meghatározzák azok a vasútállomások, 
amelyek erre a célra kiépültek. 

A feladat érdekében az AK munkáját úgy kell megszervezni, hogy állan
dóan biztosítsa: 

a vonatok időbeni fogadását, beállítását, átrakását; 
- az azonnal át nem rakható anyagok ideiglenes tárolását; 
- a szállítandó anyagok gyors továbbítását; 
- a menettel továbbítandó csapatszállítmányok gyors kirakását, gyülekezé-

sét és zavartalan útbaindítását; 
- a sebesültek átrakását; 
- az átrakó körlet légvédelméhez, őrzéséhez és tömegpusztító fegyverek 

elleni védelméhez szükséges erőket, eszközöket; 
- az ellenséges légitámadás veszélye esetére az átrakó állomások kiüríté

sének lehetőségét. 

Az ideiglenes átrakó körlet (IAK) előkészítése, berendezése, feladatai 
és az alkalmazás elvei 

IAK-okat ott rendezünk be, ahol a katonai vasúti szállítások folyamatos
sága megszakadt. Ilyen helyek lehetnek a rombolt vasúti csomópontok, hidak 
és egyéb akadályhelyek csatlakozó vonalszakaszai. 

Ebben az esetben a JÁK-ok rendeltetése, hogy biztosítsák a csapatok és 
rakományok átrakásának megszervezését, a rombolt objektumok gépkocsival, 
csővezetékes és légi szállítással történő megkerülését úgy, hogy a vasúti szállítás 
kapacitása ne csökkenjék. Az IAK-ok telepítése általában kevesebb időt vesz 
igénybe mint az objektumok helyreállítása. Sőt létrehozásukkal szélesebb vízi 
akadályokon levő hidak dublírozása is elkerülhető. 

Az IAK-ok alkalmazásának célja a folyamatos vasúti szállítás biztosítása 
a rombolt közlekedési csomópontok, illetve objektumok esetén. 

Az alkalmazás módját az átrakásra rendelkezésre álló erők és eszközök 
és idő határozzák meg. Befolyásolhatja még az ellenség tevékenysége és akti
vitása. 

Az alkalmazás területét alapvetően meghatározza a ki- és berakó állomások 
fajtája, kapacitása, az ezekhez vezető bekötőutak mennyisége és minősége, az 
átkelőhelyek száma és milyensége, a vízi akadályok és közlekedési csomópont 
jellege. Az IAK nagysága folyó akadály esetén elérheti a 70-100 km hosszúsá
got, 30-40 km szélességet. fgy területe 2000-4000 kmZ..ig terjedhet. 

A feladatok végrehajtása érdekében az IAK-ok munkáját úgy kell meg-
szervezni, hogy: 

- a ki- és berakó állimások szakosítása célszerű legyen; 
- az elkészített ütemtervek biztosítsák a folyamatos működtetést; 
- a megrakott és kiürített vasúti kocsik fogadása és indítása terv szerint 

történjen; 
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- a csapatok és szállító gépkocsik vízi akadályon történő átkelése, a kom
pokra történő ki- és berakás zavartalan legyen; 

- a csapatok és anyagszállítmányok vasúti kocsikba történő berakása za
vartalan legyen. 

A közúti hálózat és közúti szállító eszközök előkészitésénél 
megoldandó feladatok 

Mivel egy esetleges háború esetén a vasút mint fő szállítási ágazat - fő
leg a sérülékenysége miatt - nem képes a reá háruló szállítási feladatokat meg
oldani, ezért a közúti hálózat előkészítésével érdemes és szükséges is foglalkozni. 

Mivel a helyreállítás is sokkal rövidebb idő alatt történik, mint a vasúti 
ágazatnál, ezért ez a szempont is döntően befolyásolja a közutak alkalmazható
ságát. A közúti közlekedés működőképességének és állóképességének érdekében 
véleményem szerint az alábbi előkészítő feladatokat kell megvalósítani: 

teni; 
a meglevő úthálózatot a katonai szállítások igényeit kielégítően fejlesz· 

a fő irányokba vezető utak teljesítőképességeit növelni; 
szintbeni vasúti kereszteződéseket megszüntetni; 

- állandó jellegű hidakat megkettőzni; 
- városokat, ipari centrumokat megkerülő utakat építeni; 
- AK, IAK-ok úthálózatát kiépíteni; 
- a be- és kirakó körletek be vezető úthálózatot kiépíteni; 
- az ország gépjármű parkját rövelni; 

növelni kell a gépjárművek raksúlyát; 
- tipizálni a szállító üzemegységeket, abból a célból, hogy az átállás mi-

nél gyorsabban végrehajtható legyen; 
- a technikai állapotot magas szinten tartani; 
- beszerezni és tartalékolni a legfontosabb alkatrészeket; 
- felkészíteni a betonelemeket gyártó üzemeket a tömeges út- és hídelemek 

gyártására; 
- korszerű és nagyteljesítményű útépítő gépeket beszerzeni; 
- összerakható és szétszedhető közúti hidakat tárolni; 

az út- és hídépítéshez szükséges tartalék anyagok tárolását megoldani. 

A hajózó utak és vízi szállító eszközök előkészítésénél 
megoldandó feladatok 

Ez a szállítási ágazat sajnos jelenleg még nem vesz részt az őt megillető 
mértékben az anyagi eszközök utánszállításában. Mindazok az előnyök azonban, 
melyek ezt az ágazatot jellemzik, előbb-utóbb azt eredményezik, hogy a szállítási 
volumen úgy békében, mint háborúban megnövekszik. Éppen ezért célszerű, 
ha a víziutakat is felkészítjük ezen feladatok végrehajtására. Ezek a feladatok 
az alábbiak lehetnek: 

- aknafigyelő és kutató szolgálat megszervezése a folyókon abból a cél
ból, hogy az ellenség által ledobott folyami aknák ne akadályozzák a vízi szál
lítást; 
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- roncseltávolító osztagok szervezése abból a célból, hogy a folyókban 
levő akadályokat kiemeljék; 

- kikötők fejlesztése az anyagok és csapatszállítmányok kirakására; 
- hajók, uszályok, kompok fejlesztése, tipizálása csapat- és anyagszállít-

mányok továbbítására, felhasználásra való előkészítése; 
- a személyszá1lító hajók előkészítése sebesültek szállítására; 
- sugármentesítő állomások előkészítése; 
- úszódaruk beszerzése, tartalékolása; 

tartalék javítóanyagok biztosítása; 
- vízi szállító eszközök decentralizálásának megteremtése; 

a tankhajók és tank-uszályok mozgásának megszervezése; 
mozgó hajó javítóműhelyek felállítása; 
kikötői és hídtechnikai berendezések helyreállításra való felkészítése. 

Légi utak és légi szállító eszközök területén megoldandó 
előkészítő feladatok 

Ez a szállítási ágazat most van kibontakozóban a tömeges anyag és csapat
szállítmányokat illetően. Jelentősége azonban egyre nő, mert különösen a fon
tosabb raktéatecnhikai eszközök és anyagok, valamint sebesültek gyors átszál
lítása ma már nélkülözhetetlen. Mivel a légi szállítás lebonyolítása igen ko
moly előkészítő munkát igényel, ezért igen fontos szerepe van ezek időbeni 
elkészítésének. 

Ezek a feladatok az alábbiak lehetnek: 
polgári repülőterek fejlesztése, korszerűsítése; 
tábori repülőterek kijelölése, megépítése; 
a légi szállító eszközök fejlesztése; 

- repülőgépek előkészítése, anyagok, sebesültek szállítására; 
- ejtőernyős deszant csomagolóeszközök beszerzése, tárolása; 
- repülőtér helyreállító anyagok tárolása; 
- anyagi alapok körzetében ellátó repülőterek kiválasztása, előkészítése; 
- polgári repülőtereken, üzemnyag, javítóanyag, alkatrész kiszolgáló eszköz, 

tartalékok létrehozása; 
- AK, IAK-ban fel- és leszállóhelyek kijelölése, előkészítése. 

Allandó és tábori csővezeték rendszerek kiépítésével és előkészítésével 
kapcsolatos feladatok 

A hátország üzemanyag-ellátásában egyre nagyobb szerepe van a csővezeték 
rendszereknek. A cél az, hogy a népgazdaságban jelenleg működő rendszerek 
telepítése vegye figyelembe a honvédelmi igényeket. 
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A végrehajtandó feladatok az alábbiak lehetnek: 
a hadműveleti irányokba vezető csővezetékek korszerűsítése; 
az elágazások, csatlakozások előkészítése; 
központi raktárak bekötése; 
tároló tartályok befogadóképességének növelése; 
töltőállomások előkészítése a hálózaton; 
berendezések, alkatrészek tárolása; 

- mozgó építő és helyreállító osztagok képzése. 



Különböző rendeltetésű kötélpályák 

A hátország sajátosságai, földrajzi viszonyai nem indokolják kötélpálya 
alkalmazását; ennek ellenére célszerű lenne ezen korszerű eszközök beszerzése, 
ugyanis széles folyókon való anyagátszállítás végrehajtására alkalmasak lehet
nek. A kezelő személyzet kiképzése (felkészítése) is indokolja ilyen eszközök 
beszerzését és tárolását. 

A hátországvédelmi parancsnokság alárendeltségébe tartozó szakcsapatok, 
illetve az MN erői az előkészítés feladataiból jelenleg is kiveszik részüket. 
A meglevő szakcsapatok a KPM erőivel együttműködve, illetve önállóan tevé
kenykedve, a különböző szállítási ágazatoknál elvégzik a legfontosabb előké

szítő feladatokat. 
A passzív rendszabályok bevezetésénél, mint már a bevezetőben is lerög

zítettük, a közlekedési csapatok fő feladata a megrongált közlekedési hálózat 
gyors ütemű és jó minőségű, a megszabott követelményeket kielégítő helyre
állítása annak érdekében, hogy a szállítás folyamatossága biztosítva legyen. 
Ez a tevékenység mutatkozik meg a passzív rendszabályok megvalósításával. 

E kérdés taglalásánál csak a legfontosabb kérdéseket van módunk ele
mezni, melyek nélkülözhetetlenek a feladatok sikeres végrehajtása érdekében. 

Mivel az ismertetett módon a rombolások mennyisége lényegesen megnö
vekszik, ezért a helyreállítási munkák ütemét úgy kell meggyorsítani, hogy 
az utánszállítás mielőbb folyamatossá váljék. 

Az aktív rendszabályok megvalósítása mellett, a helyreállítás sikeres 
végrehajtása érdekében az alábbi előkészítő tevékenységre van szükség: 

- a közlekedési ágazatok megbízható naprakész nyilvántartásának felfek
tetésére, vezetésére (a legfontosabb műszaki, tech.-i mutatók feltüntetésével); 

- a fontosabb objektumok (hidak, átereszek, alagutak, kikötök, le- és 
felszállópályák, új nyomvonalak) műszaki állapotának naprakész nyilvántar
tására, a változások azonnali korrigálására; 

- a folyók viszonyainak alapos ismeretére vonatkozó nyilvántartásokra 
(több évtizedes átlag alapján); 

- a nagyobb folyók part- és mederviszonyainak ismeretére, nyilvántartá
sára, megkerülő útvonalak és hídhelyek kitűzésére (az átjárók előkészítése 
érdekében) ; 

- a helyreállítási munkák gyors végrehajtása érdekében a helyi anyaglelő
helyek felderítésére, nyilvántartásba vételére, naprakész állapotban tartására, 
elszállítási lehetőségére (kő, kavics, vas, fa és egyéb fontosabb anyagok); 

- a helyreállítási munkák végrehajtásakor igénybevehető gépekre, eszkö
zökre, szállító járművekre, ezek javítására alkalmas műhelyek naprakész nyil
vántartására; 

- különzöző típusterv-gyűjtemény beszerzésére, nyilvántartására; 
- a gyakorlatban bevált, békében legyártott, helyreállításhoz szükséges 

szerkezeti elemek legyártására, tárolására; 
- a gyakorlatban bevált helyreállítási normák összegyűjtésére, azok napra

készen tartására ; 
- a különböző szakcsapatok szervezetének kialakítására, magas fokú ki

képzésére; 
- a már kiképzett tartalékos állomány szakmai szám szerinti nyilvántar

tására; 
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- a közlekedési „M" alakulatok tervének kidolgozására (időközönként 
gyakorlatokra való behívással, képességeik ellenőrzésére) ; 

- a közlekedési csapatok objektumokra, területekre való kijelölésére, 
helyreállítási tervek elő készíttetésére, ezek végrehajtásának gyakoroltatására; 

- a helyreállító erők manőverezésének megtervezésére; 
- a KPM alárendeltségébe tartozó helyreállító osztagok jellemzőbb ada-

tainak nyilVántartására (az együttműködés megkönnyítése céljából) ; 
- tapasztalatcserék, közös gyakorlatok végrehajtására; 
- a NATO-államok közlekedési rombolási elveinek megismerésére, a meg-

előzésre vonatkozó javaslatok kidolgozására. 

A felsorolt feladatok megoldása, a szükséges nyilvántartások vezetése, 
az ezekből levont helyes következtetések, igen nagy mértékben hozzájárulhat
nak ahhoz, hogy a közlekedési csapatok - egy esetleges rombolás esetén meg
bízható és gyors elhatározás alapján - a megkívánt ütemben végezzék a hely
reállítási munkákat. 

A passzív rendszabályok megvalósítása a szállítási ágazatok biztosítási 
terveiben jut kifejezésre. Mivel nincs lehetőség arra, hogy egyenként vizsgál
juk a szállítási ágazatok terveinek tartalmát, ezért röviden tekintsük át mind
azokat a szempontokat, melyeket figyelembe kell vennünk a biztosítási tervek 
elkészítésénél. 

A biztosítási tervnek mindenekelőtt tartalmaznia kell: 

- A hátország vasúti, közúti és hadihajós közlekedési csapatainak csopor
tosítását. Itt alapvető elv legyen az, hogy a katonai közlekedési csapatokat a fő 

közlekedési vonalak mentén, a polgári helyreállító erők területi elosztását fi
gyelembe véve helyezzük el, a várható helyreállítási feladatok függvényében. 
Ez erők szétosztásánál tekintettel kell lennünk arra is, hogy a népgazdaság 
belső szállításai lehetővé váljanak. 

- A hátország közlekedési csapatainak irányok vagy terület szerinti szét
bontakoztatását. Itt a lehetőségek mérlegelése mellett, mindig az adott helyzet
nek megfelelően kialakult előnyöket és hátrányokat kell figyelembe venni. Hát
ország viszonylatában általában a területi szétbontakozás dominál, de ha a had
műveleti feladatok megkövetelik, az irányok szerinti szétbontatkoztatást kell 
a helyreállításnál alkalmazni. 

- A hátország közlekedési tartalékait. A tartalék képzésénél csak egy 
momentumot említenék. Törekednünk kell arra, hogy úgy a személyi mint az 
anyagi tartalékok összetétele olyan legyen minden szállítási ágazat helyreállítá
sánál, hogy komplex alkalmazásuk ne okozzon nehézséget. 

- A hátország közlekedési vonalai felhasználási rendiét. Ismeretes, hogy 
ezt ütemterv szabályozza. Ebből pedig egyértelműen következik, hogy ez egy
ben a helyreállítás sorrendjét is meghatározza. A célszerű sorrend az alábbi: 

- átmenő (tranzit-) vonalak, 
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kereszt irányú (haránt-) vonalak, 
- megkerülő és kisegítő vonalak, 
- a hátországi csapatok mozgását és ellátását biztosító vonalak, 
- AK-ban, IAK-okban levő közlekedési vonalak helyreállítása. 



Itt meg kell jegyezni, hogy a helyzet és feladat függvényében a felhasz· 
nálás sorrendje és így a helyreállítás sorrendje is megváltozhat. 

- A hátország közlekedési vonalai felderítésének rendszabályait. Itt alap
vető célkitűzés legyen annak megállapítása, hogy az új helyzetnek megfelelően 
milyen a közlekedési vonalak minősége, a műtárgyak teherbírása, az eltávolí
tandó roncsok munkaigénye, a helyreállításhoz szükséges anyagok mennyisége, 
az erők, eszközök nagysága. 

- A hátország közlekedési vonalai technikai biztosítását. Ezt a célt szol
gálja, hogy a forgalom zavartalanságát elősegítő technikai eszközök üzemképes 
állapotban legyenek, a különböző jelző és irányító berendezések rendelkezésre 
álljanak és a helyreállítás előkészítéséhez, végrehajtásához szükséges technikai 
eszközök meglegyenek. 

- A hátország közlekedési vonalai komendáns szolgálatának megszer
vezését. E szolgálatnak - az együttműködő erőkkel való egyetértésben - biz
tosítania kell: 

- a forgalom irányítását és szabályozását; 
a fontosabb közlekedési vonalak, objektumok őrzését és védelmét; 

- a szükséges kiszolgálóhclyek állandó működését; 
- a közlekedési vonalakra érvényes forgalmi és álcázási rendszabályok 

betartásának ellenőrzését; 
- a közlekedési vonalakat igénybe vevő csapatok megfelelő és időbeni 

tájékoztatását (pl. töpfe. esetén). 

- A hátország közlekedési vonalai töpfe. elleni védelmét. Ezt abból a cél
ból kell megszerveznünk, hogy megakadályozzuk az ellenséget abban a szán
dékában, hogy a közlekedési vonalakon folyó forgalmat teljesen megbénítsa. 
E tevékenység összetevődik: 

- a közlekedési vonalak, műtárgyak, csomópontok légvédelméböl; 
- a közlekedési vonalakat igénybe vevő átvonuló csapatok és technikai 

eszközök őrzés-védelméből; 
- a közlekedési csomópontok és objektumok álcázásából; 
- a forgalom álcázásából; 
- a tüzek elterjedésének megakadályozásából; 
- a diverziós csoportok elhárításából és az 
- MN idevonatkozó utasításainak betartásából. 

- A hátország közlekedési vonalain tevékenykedők együttműködését. Az 
együttműködésnek ki kell térnie: 

- a kölcsönös tájékoztatás megszervezésére; 
- az igénybevétel idejére és időpontjára; 
- a helyreállításban való részvételre. 

Az első két pontban felsoroltak nem igényelnek részletezést, azonban a har
madik pont tartalmával szükséges egy kicsit részletesebben foglalkozni, annál 
is inkább, mivel az igénybe vevők között találjuk a Varsói Szerződés tagálla
mait is. Először vizsgáljuk meg a VSZ-szel való együttműködés szükségességét. 

Megállapíthatjuk, hogy úgy az előkészítő mint a végrehajtó munka a VSZ 
tagállamaival való egyeztetés nélkül nem sokat ér. Elengedhetetlenül fontos 
a főbb szervezési, ag.-i techn.-i biztosítási, kiképzési, végrehajtási kérdésekben 
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az egységes elvek kialakítása. Szükséges az elvégzendő munkák jellegének, 
mennyiségének reális felmérése, az egységes technikai követelmények kialakítása. 

Ez magába foglalja: 

- az építés, helyreállítás konstrukciós vonatkozású kérdéseit; 
- a végrehajtók felépítésének, szervezésének kérdéseit; 

az elvégzendő munkák technológiai folyamatának egységes kialakítását; 
- az egységes típustervek kialakítását; 
- a csapatok egységes vezetésének kialakítását. 

E feladatok megvalósítását elősegítik a közös gyakorlatok, az együttes 
szemrevételezések és az ellenőrzések. 

Együtt kell működni továbbá mind a tervezés, mind a végrehajtás idő
szakában a KPM helyreállító osztagaival is. Ezért ismerni kell ezen osztagok 
béke és háborús szervezetét, anyagi és technikai ellátottságát, a rendelkezésükre 
álló helyreállító anyagok mennyiségét és a helyreállító erők kiképzettségi fokát. 
A katonai helyreállító alakulatokéhoz hasonlóan előre meg kell tervezni, szer
vezni ezek munkáját, kiképzésüket. 

A polgári helyreállító erőknek is a diszlokációjuknak megfelelően célszerű 
már előre konkrét feladatot, helyreállítandó vonalaszakaszt vagy objektumot 
kijelölni, hogy időben fel tudjanak készülni a helyreállítás végrehajtására. 

A hátország közlekedési vonalai, csomópontjait helyreállítási módjainak 
kiválasztását, munkáinak megtervezését, megszervezését, ezek sorrendjének és 
idejének meghatározását. E feladatkörben az alábbi szempontokat szükséges 
figyelembe venni: 

- a helyreállításra rendelkezésre álló erőt és időt; 
- a felhasználható anyagok minőségét, mennyiségét és szállítási távolságát. 

A felsoroltak közül röviden csak az idő tényezőjével célszerű foglalkozni, 
ugyanis ez alapján születik arra vonatkozóan döntés, hogy milyen legyen a 
helyreállítás módja. Ez alapján beszélhetünk: 

- rögtönzött helyreállításról, melyet néhány óra, esetleg nap alatt kell el
végezni és a forgalom maximális korlátozása érvényesül; a használhatóság egy 
éven belül van; 

- ideiglenes helyreállításról, melyet néhány hét alatt kell elvégezni és 
a működőképességet 4-5 évig biztosítani; 

- végleges helyreállításról, mely normális technikai követelmények alapján, 
hosszabb időn keresztül (esetleg hónapokon át) kerül megvalósításra és az ere
deti paraméterek figyelembevételével hosszabb időre (több tíz évig) biztosítj3 
a használhatóságot. 

A helyreállítási munkák (bármelyik módnál) tervezése, szervezése, végre
hajtása, vezetése, anyagellátása, nyilvántartása, harcbiztosítása, átadásának is
mertetése e rövid cikk kereteit meghaladja, ezért a részleteket mellőzöm. 

Ezek után tekintsük át röviden a katonai közlekedés biztosításában részt 
vevő szakcsapatok alkalmazásának sajátosságait. 

A hátországi közlekedési szakcsapatok háborús alkalmazásának alapvető 
elve, hogy az feleljen meg az elöljáró szakmai követelményeknek, legyen össz
hangban a szárazföldi hadműveleti erők seregtestjei közlekedési csapatainak, 
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a FRONT és a tábori hadtáp közlekedési magasabbegységeinek, továbbá a 
KPM különböző osztagainak tervezett feladataival. Ennek megfelelően - a köz
lekedési erők alkalmazási irányainak figyelembevételével biztosítani kell a hoz
zájuk való csatlakozás és velük összhangban történő tevékenység feltételeit. 

A hátország területén felmerülő közlekedésbiztosító feladatok előrelátható
lag az alábbiak szerint alakulnak. 

- A háború kezdeti időszakában a Dunántúlon az elvonuló HDS és a tá
bori hadtáp közúti és vasúti erői, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon pedig 
a hátországi rendeltetésű közlekedési szakcsapatok kerülnek alkalmazásra. 

- Amikor a szárazföldi hadműveleti csapatok az ország területét elhagyják, 
a Dunántúlon felmerülő közlekedésbiztosító feladatokat előreláthatólag a hát
ország közlekedési szakcsapatai veszik át. 

Az alkalmazás tervezése során - az elvonuló HDS és a tábori hadtáp 
közlekedési erőihez való csatlakozás követelményén kívül - figyelembe kell 
még venni: 

- a FRONT vasúti körletét és közllti sávjait; 
- a HLHDS és a CSREP igényeit; 
- a népgazdasági és a hadi gazdaság kooperációs feladatait. 

A komplex hadtápbiztosítási rendszer életképességének fenntartása első

sorban a közlekedési ágazatok működőképességének folyamatos fenntartásától 
' 1 függ. 

Ezután vizsgáljuk meg, hogy a közlekedési ágazatok biztosítási terveiben 
rögzített feladatok végrehajtásában - melyek a közlekedési csapatok alkalma
zási terveiben tükröződnek - a HAV közlekedési csapatai milyen mértékben 
\1 eszik ki részüket. 

A vasút és közút műszaki biztositásában részt vesz a közlekedési műszaki 
dd. az alábbiak szerint: 

- A háború kezdetén a Dunától K-re, később pedig az ország egész terü· 
letén szétbontakozva a hátországi közlekedés helyreállításának katonai főerejét 
alkotja. 

- Vasúti felépítmény és vasúti hídépítő zászlóaljaival a FRONT vasúti 
körletének szerves részét képező vasúti szakaszokon, közúti hídépítő zászlóal
jaival pedig a frontális és haránt irányú gépkocsiutakon, a KPM helyreállító 
osztagaival együttműködve tevékenykedik. 

A vízi közlekedés biztosításában részt vesz a hhj. dd. afi-aker. alosztá
lyaival, uszálykompépítő osztályaival. 

A légí közlekedés bíztosításában, a repterek vagy tábori repterek helyre
állításában részt vehet az állásépítő zászlóalj. 

Összefoglalva látható, hogy jelenleg a két alapvető szállítási ágazat bi:z:· 
tosítási feladataira van felkészülve a hátországvédelem is. Ez nem jelenti 
azonban azt, hogy a jövőben éppen a szállítási feladatok sokrétűsége nem köve· 
teli meg a többi szállítási ágazat helyreállítási feladataira való felkészülést. 

Az előzőekben tárgyalt HAV alárendeltségben levő alakulatok alkalma
zásai, a feladataikból adódó sajátosságuk miatt is, megkülönböztetett figye
lemmel kell a saját HAVP érdekű szállítási feladatokat megtervezni, meg
s::.ervezni és végrehajtani. 
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A hátországvédelmi alakulatok az utánszállítást a HAV koordinálásával 
a saját eszközeikkel hajtják végre. E szállítási feladatok végrehajtásának biz
tosítása megköveteli már békében a meghatározott utalási rend alapján a véte
lezési rendszert, a közlekedési utakon való közlekedési rend kialakítását. 

Az ország területén levő vasutak és közutak igénybevétele (a tranzitszállít
mányok továbbítása, az ellenség várható rombolása), vasút és közút vonatko
zásában komoly szállítási nehézségeket okoz a hátországvédelmi alakulatok el
látásának biztosításában. 

Ha az ellátási szállítások volumenéhez hozzászámítjuk a helyreállítási 
munkák (nem a helyszínen tárolt és a területen nem beszerezhető) anyagigé
nyét, az így megnövekedett szállítási igények, melyek iránya és távolsága vál
tozó lesz, tovább bonyolítják e tevékenység tervezését. 

A szállítási feladatok tervezésénél messzemenően figyelembe kell venni 
azt a tényt, hogy a HAV központi szállítóeszközzel nem rendelkezik, így a te
rületi ellátások szállítási feladataiba az alakulatok szállítóeszközei bevonásr::i 
kerülnek. 

A szállítások szervezésénél együtt kell működni a központ hadtápszerveivel, 
anyagellátó központi raktárakkal, a területen működő TV ezredekkel, a BM, 
a PV és a forgalomszabályozó alakulatokkal. 

Az ellátási szállítások végrehajtását a lehetőségeket figyelembe véve, üzem
anyag vonatkozásában vasúton, a többi anyag vonatkozásában közúton, gépkocsi
szállítással összevontan kell végezni. Ez természetesen nem zárja ki a többi 
számításba jöhető közlekedési ágazatot. 

Alapvető az utánszállítások végrehajtása ötnaponként, sürgős esetben azon
nal kerülnek végrehajtásra. 
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