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Katonai vasúti szállítások helyzete 
a „TOKAJ-76" tükrében 

P e t r dk B é la s::.ázados 

A Katonai Vasúti Szállítások végrehajtásának biztosítására a Katonai 
Szállítási Utasítás I. rész (Közi. 10.) meghatározza azokat a feladatokat, me
lyeket a szállítandó csapatok részéről végre kell hajtani ahhoz, hogy a bera
kástól a kirakó állomásra a csapatok teljes készültségben, időben, a technikai 
eszközök hadihasználható állapotban beérkezzenek. Ennek megfelelően bizto
sítani kell: 

,,- állandó és magasfokú szállítási készenlétet (a személyi állomány, ,1 

gépjárművek, a harceszközök és anyagok szabályszerű, gyors be- és kirakásra 
való felkészítését) ; 

- a szállításra vonatkozó szabályok és előírások pontos betartását; 
- a gépjárművek, harceszközök, anyagok vasúti kocsikon való rögzítéséhez 

szükséges anyagok és eszközök időbeni és normaszerinti mennyiségben történő 
előkészítését; 

- a be- és kirakás, valamint továbbítás ideje alatt a szervezettség és fe
gyelem biztosítását; 

- a be- és kirakó körletben (állomásokon), szállítóvonalakon a szállítás 
biztosításának körültekintő megszervezését és megvalósítását.'' 

A fentiek biztosítása érdekében vizsgáljuk meg a szállításban érdekelt ma
gasabbegység, egység törzsének munkarendjét egy változatban. 

A szállítást elrendelő parancsnokság kiadja az előzetes intézkedést. Ennek 
alapján a magasabbegység, e. törzs létrehozza a szállítást szervező, irányító 
operatív csoportot: 

- számvetést készít, pontosít, jelent; 
- gyűjti a szükséges adatokat, információkat; 
- előzetes intézkedést ad ki a végrehajtandó alegységnek, e.-nek; 
- tájékoztatja az alárendelteket. 

A szállítási parancs kiadható az előzetes intézkedés után vagy előzetes 
intézkedés nélkül a feladat függvényében. 

A szállítási parancs tartalmazza: 

- tájékoztatót az általános helyzetről a szükséges mértékben; 
- vasúti szállítás elrendelését, kezdetét; 
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biztosított vonatok mennyiségét; 
szállítás ütemét; 
kiutalt szállítmány szám csoportot; 
berakó körletet, berakó állomásokat; 
szállító vonalakat; 
szállítás sorrendjét; 
kirakó körletet, kirakó állomásokat; 

- a szállításban közreműködő katonai közlekedési szerveket; 
a harcbiztosítással kapcsolatos intézkedéseket; 
a híradás megszervezését; 
anyagi biztosítás rendjét; 
jelentések, tervek felterjesztésének rendjét és határidejét; 
egyéb szükséges intézkedéseket, rendszabályokat. 

A szállítási parancs vétele után a magasabbegység-, egységparancsnok: 
tisztázza a kapott feladatot; 
megállapítja az azonnal kiadandó intézkedéseket; 
időszámvetést hajt végre; 
tájékoztatja a törzset; 
előzetes intézkedést ad ki; 
helyzetmegítélési hajt végre; 
meghallgatja az alárendelt törzs jelentését, majd meghozza elhatá

rozását. 

A vasúti szállításra kerülő magasabbegység-, egységparancsnok elhatározá~ 
sának tartalma: 

melyek a vasúti szállításra kerülő egységek, alegységek; 
biztosított vonatok száma egység-, alegységenként; 
szállítási mód (soros, párhuzamos) ; 
berakás és szállítás sorrendje; 
berakó körlet, berakó állomások (tartalék Bk. Bá.); 
a szállítási készenlét ideje. 

A törzs feladatai: 
- a szállítás megszervezését és végrehajtását irányító operatív csoport lét~ 

rehozása; 
előzetes intézkedés kiadása; 

- gördülőanyag számvetés pontosítása; 
- összeköttetés felvétele az érintett katonai közlekedési szervekkel; 

-berakó körlet, berakó állomások felderítése, berendezése; 
berakási terv és egyéb okmányok kidolgozása; 
összesített jelentés kidolgozása a Pk. részére az elhatározáshoz; 
a magasabbegység, egység szállítási parancsának kidolgozása; 
szállítás végrehajtásának vezetése, irányítása. 

A magasabbcgység, egység törzs az elöljáró parancsa alapján meghozza 
elhatározását - az egység berakási terve és a katonai közlekedési szervektől 
kapott információk alapján -, és kiadja szállítási parancsát a végrehajtásban 
érdekelt egységek, alegységek részére. 

A szállítási parancs tartalmazza: 
- tájékoztatást az általános helyzetről, a szükséges mértékben; 
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a szállítás elrendelését; 
biztosított vonatok mennyiségét szállítmányszámokat; 

- a szállítmány parancsnoki közegeinek kinevezését; 
- berakó állomásokat (,,T" Bá-kat), berakások idejét; 
- várakozási körleteket, készenléti helyeket; 
- az előrevonás idejét, menetvonalát; 
- berakás-szállítás biztosításának rendjét; 
- anyagi készletek nagyságát, lépcsőzését, az anyagellátás rendjét; 
- kirakó körletbe, kirakó állomásra küldendő erők és eszközök megneve-

zését, előreszállításának rendjét; 
- az egység szállításának rendjét; 
- az egység pk. tartózkodási helyét (száll. szám.) ; 
- be- és kirakás szabályozó tisztek nevét, működési helyét és időtartamát; 

az együttműködő katonai közlekedési szervek megnevezését az össze
köttetés módját; 

- a szállítás alatt az összeköttetés rendjét és a vezetés megszervezését. 

A szállítmány parancsnok ezek . után kijelöli a szállítmány egyéb parancs
noki és szolgálati közegeit. Intézkedése alapján a vasúti szállítás végrehajtására 
a szállítmány személyi állománya felkészül. 

A szállítmány parancsnok a pontosított adatok birtokában felveszi a kap
c~olatot a területileg illetékes (Katonai Szállítási Igazgatósággal) KISZ vagy 
(Vasútállomás Katonai Parancsnoksággal) VKP-val és közösen kidolgozzák a 
berakási tervet, tisztázzák a felmerült kérdéseket és az egységparancsnoknak 
jelenti elhatározását a berakás megszervezésével és a szállítással kapcsolatban. 
Az elhatározást, jóváhagyása után az érdekelt személyi állománynak kihirdeti. 

A szállítások megszervezése és végrehajtása időszakában a csapatoknak, 
a katonai közlekedési szervekkel folyamatos együttműködést meg kell szer
vezni és fenntartani. 

Az együttműködés rendjét az 1. sz. ábra szemlélteti és ennek figyelem
bevételével a Katonai Szállítási Utasítás I. rész alapján kell a katonai vasúti 
szállításokat megtervezni, megszervezni és végrehajtani. 

Vizsgáljuk meg egy harcászati gyakorlat keretében végrehajtott vasúti szál
lítási feladatnál - néhány kérdést kiragadva - hogyan érvényesültek ezek az 
előírások, az egyes szervezetek, személyek tevékenysége mely kérdésben volt 
jó, illetve milyen hiányosságok voltak tapasztalhatók. 

A Magyar Néphadsereg egyik magasabbegysége „TOKAJ-76" fedőnév 
alatt harcászati gyakorlatot hajtott végre tartalékos hadkötelesek bevonásával. 

A harcászati gyakorlat keretében az érintett csapatok néhány napos össze
kovácsolás után várakozási körletbe előrevonásra kerültek, ahol felkészültek a 
támadó harc megvívására. Az előrevonás részben menettel, részben vasúti 
szállítással került végrehajtásra. 

Néhány gondolatban szeretnék foglalkozni az érintett magasabbegység 
vasúti szállításainak ismertetésével, azzal a céllal, hogy rávilágítsak azokra a 
problémákra, amelyek a vasúti szállítások megszervezése és végrehajtása idő
szakában felmerültek. Ezek a nehézségek és problémák esetenként tapasztal
hatók más magasabbegységek, egységek vasúti szállításainál is, ezért a cikk 
megírásával szeretnék segítséget nyújtani azon csapatok törzsei részére, amelyek 
vasúti szállítások végrehajtását kapják elöljáróiktól. 
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A cikk megírásakor nem törekedtem a részletes elemzésre, csupán néhány 
kérdést kiragadva szeretném tapasztalataimat közreadni. 

Igyekeztem a tapasztalt hiányosságok megszüntetésének módját, lehető
ségét is keresni, ezáltal hozzájárulni ahhoz, hogy a vasúti szállítások gazdasá
gosan, biztonságosan és tervszerűen kerüljenek a jövőben végrehajtásra. 

A „TOKAJ-76" harcászati gyakorlat kiemelt, rendkívül fontos feladatként 
jelentkezett valamennyi résztvevő és közreműködő szervezet, illetve személy 
részére. Fontosságát elsősorban az határozta meg, hogy döntően a polgári élet· 
bői behívott személyi állomány, illetve előállított technikai eszköz korlátozott 
idejű igénybevétele mellett, rendkívül feszített ütemben kellett a személyi állo
mány összekovácsolását, illetve a harcfcladatot végrehajtani. 

A „TOKAJ-76" harcászati gyakorlat vasúti szállításait alapvetően a kö
vetkezők jellemezték: 

- a gyakorlatvezetés megszabta a vasúti szállítások befejezésének határ
idejét, ezt a jó együttműködés eredményeként a csapatok, katonai közlekedési 
szervek és polgári közlekedési vállalatok minden esetben megtartották; 

- a vasúti szállítások megszervezésében és végrehajtáásban résztvevő sze
mélyi állomány tevékenységét a megfontoltság, lelkiismeretesség, áldozatvállalás 
felelősségérzet határozta meg, érezhető volt a feladatok sikeres végrehajtására 
való törekvés; 

- a szállításra kerülő csapatok, az összekovácsolás időszakában készültek 
fel a vasúti szállítások végrehajtására; 

- a katonai közlekedési szervek berakó, kirakó körlet parancsnokságokat 
(BKKP, KKKP) hoztak létre, a vasúti szállítások tervszerű, gazdaságos és 
biztonságos végrehajtása érdekében; 

- a vasúti szállítások alatt esemény, rendkívüli esemény nem történt, a 
személyi állomány kirívó fegyelemsértést nem követett el. 

A vasúti szállítások megszervezése és végrehajtása időszakában a követ
kező hiányosságok merültek fel: 

- a szállítással kapcsolatos tervek többször módosításra kerültek, ennek 
ellenére a pontosított tervek a végrehajtás időszakában nem bizonyultak reá
lisnak; 

- a be- és kirakás szabályozó tisztek a BKKP, KKKP-vel az együttmű
ködést késve kezdték meg; 

- a BKKP, KKKP nem rendelkezett folyamatos összeköttetéssel a maga
sabbegység törzsével; 

- a csapatok az előírt rögzítőeszközökkcl általában csak szükségszerűen 
rendelkeztek; 

- a szapatszállítmányok parancsnoki közegei a rakodó állomásokra kiren
delt VKP-val a kapcsolatot későn vették fel, a vasútállomásokra a szállításra 
kerülő technika szervezetlenül vonult be. 

A felsorolt hiányosságok kedvezőtlenül hatottak ugyan a minőségi muta
tókra, de a feladatok sikeres megoldását alapvetően nem veszélyeztették. 

A következőkben rátérek a ·vasúti szállítások megszervezése és végrehaj
tása időszakában szabályszerűen alkalmazott, illetve kifogásolható tevékenysé
gek részletesebb elemzésére. 
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Vasúti szállítások megszervezése 

A gyakorlatvezetés az érintett magasabbegység részére intézkedést adott ki, 
melynek alapján a végrehajtók részére a magasabbegység törzse megszabta 
azokat a feladatokat, melyek alapján a csapatok felkészültek a vasúti szállí
tások végrehajtására. 

A csapatok részére biztosított idő elegendő volt ahhoz, hogy végrehajtsák 
azokat a feladatokat, amelyek a vasúti szállítások megszervezéséhez és végre
hajtásához szükségesek. 

A katonai közlekedési szervek, a csapatok és a MA V illetékes szervei 
megkezdték az együttműködést, biztosították a szállítás feltételeit, kidolgozták 
azokat a rendszabályokat, amelyek betartása a tervszerű, biztonságos és gazda
ságos szállítások végrehajtásához szükségesek. 

Kidolgozásra került a szállítási terv, a szállítások mindenoldalú biztosítá
sának és a szállításokban résztvevők tevékenységének rendje. 

A kidolgozott tervek több esetben pontosításra, módosításra kerültek, ez 
helyenként feszültségeket okozott, a tervek többszöri módosítása indokolatlan 
volt, mivel a végrehajtás időszakában az „utolsó változat" szerint, jelentős 
eltérés mutatkozott az igényelt és felhasznált gördülőanyag, a szállításra ter
vezett és elszállított technika között. 

Véleményem szerint az ilyen hiányosságok kiküszöbölhetők, ha: 

- a szállítások tervezésében olyan tiszt is részt vesz, aki rendelkezik mind
azokkal az információkkal, amelyek az ilyen tervek készítéséhez szükségesek 
(hadműveleti tiszt) ; 

- a csapatok a közlekedési szervek réSzére a tervezéshez szükséges adato
kat csak nagybani számvetések alapján biztosítják, ezen adatok pontosítását a 
szállítások végrehajtása előtt 3-4 nappal hajtják végre és adják át az illetékes 
szerveknek. Természetesen ennek előfeltétele, hogy a nagybani és pontosított 
adatok között jelentős eltérés ne legyen (10-15°/o max.); 

- a tervezést végrehajtó törzsön kívül más személyek, törzsek a tervezésbe 
közvetlenül nem avatkoznak bele; 

- szállításra kerülő csapatok és a katonai közlekedési szervek között fo
lyamatos együttműködés van szervezve és fenntartva; 

- a szállításra kerülő technikát gondos kiválasztás után, különböző aka
dályoztatási tényezőket is figyelembe véve határozzák meg és lehetőleg annak 
mennyiségét nem változtatják. 

A katonai közlekedési szervek a nagyobb mennyiségű csapatszállítmány 
sikeres végrehajtásának biztosítása érdekében közel egy időben történő rako
dása és továbbítása irányítására be-, kirakó körlet katonai parancsnokságokat 
hoztak létre. A gyakorlat bebizonyította ennek szükségességét és helyességét. 
A „TOKAJ-76" vasúti szállításai koordinálása és eredményes végrehajtéisa 
érdekében az MN KSZFI intézkedése alapján felállításra kerültek ezen pa
rancsnokságok. 

A be-, kirakó körlet katonai parancsnokságok működési ideje 2-5 nap a 
feladat méreteitől függően. A készenlét elérési ideje - mint pl. a „TOKAJ-76"
nál is - a rakodások kezdetét megelőző 12 óra. A parancsnokságba általában 
3-4 fő ti., 1-2 db szgk. + gk.vez. tartozik, feladata a szállítások koordiná
lása, a szállítások tervszerű, gazdaságos és biztonságos végrehajtása a kirendelt 
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VKP-kon keresztül. A „TOKAJ-76" gyakorlat is bebizonyította, hogy általá
ban nem megoldott a folyamatos összeköttetés a magasabbegység törzse és a 
BKKP (KKKP) között. A be-, kirakás szabályozó tisztek késve jelentkeztek a 
BKKP (KKKP) vezetési ponton, így az együttműködés csak formális volt. 
Ezen problémák esetenként veszélyeztetik a BKKP (KKKP) rendeltetésszerű 
működését, zavarják az operatív irányítás lehetőségét. 

Az említett hiányosságok megszüntetése érdekében javaslataim a követ
kezők: 

1. A szállításra kerülő csapatok törzse a rakodások kezdete előtt legalább 
5-6 órával hozzon létre rádió összeköttetést a BKKP (KKKP) és a szállítandó 
törzs között, és azt a rakodás befejezéséig tartsa fenn. A rádiókészülék olyan 
teljesítményű legyen, amely az időjárás, terep és a vezetési pontok távolságát 
figyelembe véve megbízható - esetleg több csatornás - összeköttetést biztosít. 

2. A BKKP (KKKP) törzséből egy tisztet összekötő tisztként ki kell 
jelölni a szállítandó csapat törzséhez, azzal a feladattal, hogy a harcászati
hadműveleti helyzetről folyamatosan tájékozódjon, azt a szükséges mértékben 
térképen rögzítse, a szállítások megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatos 
információkat gyűjtse és meghatározott időközönként a BKKP (KKKP) pa
rancsnokának tegyen jelentést. 

3. A BKKP (KKKP) Pk. azokon a vasútállomásokon, ahol nagyobb le
terheltség mutatkozik személyesen vagy törzse útján nyújtson segítséget a kiren
delt VKP-nak. 

4. A szállított csapatok parancsnoki és ellenőrző közegei a kirendelt VKP 
tevékenységét segítsék. 

5. A kirendelt VKP maximális mértékben vegye figyelembe a csapat
szállítmány parancsnoki közegeinek olyan irányú kéréseit, melyek a harcké
szültség magas szinten tartását, a szállítmányok mindenoldalú biztosítását szol
gálják. 

6. A be-, kirakás szabályozó tisztek a készenlét időpontjáig jelentkezze
nek a BKKP (KKKP) törzsénél a szükséges okmányokkal, adatokkal és ott 
kezdjék meg folyamatos tevékenységüket. 

7. Valamennyi parancsnok kövessen el mindent annak érdekében, hogy a 
rakodások harcszerű végrehajtását a szállításokban résztvevők minden esetben 
biztosítsák. Nagy jelentőségű a szállítások harcbiztosításának megszervezése és 
feszes végrehajtása. 

8. A vasútállomások területére járművekkel bevonulni csak a VKP enge
délyével szabad. A tervszerűtlen gk. mozgás akadályozza a rakodások folya
matos végrehajtását. A szállításra kerülő alegységek a szállítmány pk. utasíta
sáig a készenléti, illetve gyülekezési helyeken (körletekben) tartózkodjanak. 

9. A rakodó részlegek és a csapatszállítmány parancsnoki közegei a bera
kások kezdete előtt 24 órával, de legkésőbb 6-8 órával a berakó állomáson az 
előírt okmányokkal és eszközökkel jelenjenek meg. 

A szállításokat végrehajtó csapatok személyi állományát fel kell készíteni 
a vasúti szállításokra. A felkészítésnek különös jelentősége van akkor, ha a 
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technika kezelésében, illetve vasúti szállítás végrehajtásában kevesebb gyakor
lattal rendelkező személyi állomány vesz részt. 

A „TOKAJ-76" harcászati gyakorlaton zömmel a polgári életből behívott 
személyi állomány vett részt. Az összekovácsolási tervekben szerepelt ugyan a 
közlekedési kiképzés (rakodási gyakorlat) megtartása, de a csapatok zöme ezt 
egyéb feladatai miatt nem hajtotta végre. Ez a mulasztás a szállítások alatt 
éreztette hatását. Több időt vett igénybe a technikai eszközök rögzítése, a ra
kodások vontatottan voltak végrehajtva a személyi állomány elméleti és gyakor
lati ismeretei a biztonságos, balesetmentes szállítások vonatkozásában hiányosak 
voltak. 

A vasút veszélyes üzem, a vágányok közötti mozgást, a technikai eszközök 
rögzítését, anyagok rakodását szabályzatok, utasítások sokasága szabályozza. 
Ezen rendelkezéseket a rávonatkozó mértékben minden katonának ismernie 
kell és be kell tartani. Ezt pedig csak felkészített állománnyal lehet telje
síteni. 

A MAV megfelelően felkészült a „TOKAJ-76" szállítási feladat végre
hajtására. Megfelelő műszaki állapotban levő vontató eszközöket és gördülő
anyagot bocsátott a csapatok rendelkezésére, intézkedőképes szakközegek kiren
delésével és folyamatos együttműködéssel biztosította a csapatszállítmányok 
menetrendszerű közlekedését. 

A MA V képviselői és a katonai közlekedési szervek tisztjei jó munkakap
csolatokat alakítottak ki, ennek is köszönhető, hogy a MAV kiemelt feladat
ként kezeli a katonai vasúti szállítások végrehajtását. 

A „TOKAJ-76" vasúti szállításai végrehajtásakor a MAV 96°/o-os menet
rendszerűséget teljesített. 

A vasúti szállítások végrehajtása 

A végrehajtás időszakában a kidolgozott tervek alapján vezették a BKKP 
(KKKP) törzsei a rakodásokat. 

A rakodások kezdete előtt 4-6 órával valamennyi rakodó állomáson meg
kezdte tevékenységét a kirendelt VKP. 

Az üres szelvények rakodóhoz történő beállítását több helyen akadályozta 
az a tény, hogy a VKP és a száll. pk. a kapcsolatot késve, vagy egyáltalán 
nem vette fel. A VKP az összeköttetés hiányossága miatt a kapcsolatot keresni 
nem tudta, így a szervezett munka végrehajtása maradéktalanul nem volt biz
tosítható. 

A csapatszállítmányok parancsnoki közegei kijelölésre kerültek, feladatai
kat általában ismerték, az előírt okmányokkal rendelkeztek. Az okmányok ki
töltése több esetben hiányos, egy-két esetben szabálytalan volt. A feladat végre
hajtása alatt ezeket a hiányosságokat folyamatosan megszüntették. 

A gépjárművek, harceszközök elhelyezése általában szabályszerűen történt 
a vasúti kocsikon, a berakás azonban helyenként vontatottan történt meg. 

A járművek rögzítésének szabályait a Katonai Szállítási Utasítás 1. rész 
egyértelműen szabályozza. Ennek ellenére a legtöbb problémát a szabálytalan 
rögzítés okozta. Az ékek, alátétfák mérete, db száma és anyaga a lágyvas
huzalok mennyisége, az előírásoknak csak szükségszerűen felelt meg. 
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Véleményem szerint a csapatoknak a rögzítőeszközöket (alátétfákat, éke
ket) harcjárműveken kellene tárolni, hiszen gondos kezelés mellett ezek több
ször is felhasználhatók, így nagy költségek takaríthatók meg. A járművezető
ket anyagilag is felelőssé kellene tenni ezekért, elhasználódás esetén a pótlá
sukat biztosítani kell. A zárolt járműveknél is nagy jelentőségű ezek megléte, 
mivel a biztonságos szállításokhoz az előírásos rögzítőeszközök elengedhetet
lenül szükségesek. 

Kerekes járművek szabályos rögzítését 

a 2. ábra tartalmazza 

Lánctalpas járművek rögzítését 

a 3. ábra tartalmazza 

A „TOKAJ-76" vasúti szállításainál problémaként jelentkezett a népgaz
daságból bevonultatott tehergépjárművek vasúti kocsikon való elhelyezése. 1 db 
12,5 m rakfelületű Ks. kocsira csak 1 db gépjárművet vagy 1 gépjárművet és 
1 utánfutót lehetett elhelyezni. Ez azt jelentette, hogy a vasúti kocsik csak kb. 
65-70°/o-os kihasználással közlekedtek. Az áthidalással történő rakodáshoz 
szükséges rögzítőeszközök (vezetőfa) a csapatok birtokában nem volt, így a 
gazdaságosság nem volt biztosítható minden szállítmánynál. A 4. sz. ábra vilá
gosan szemlélteti az áthidalással történő rakodásnál a rögzítés módját. 

Az áthidalással történő rakodásnál körültekintően kell végrehajtani azokat 
a szabályokat, amelyeket a Katonai Szállítási Utasítás 1. rész előír. 

A lánctalpas járművek mozgásának megszervezése, a berakó helyek meg
közelítése, illetve a kirakó állomások elhagyása körültekintő munkát igényel. 
Az utak állagának megóvása össztársadalmi érdek és feladat. A „TOKAJ-76" 
harcászati gyakorlat végrehajtásának időszakában érezhető volt az utak meg
óvására való törekvés. Egy-két esettől eltekintve indokolatlan útrongálás nem 
fordult elő. A szilárd· burkolatú utakon történő átkelés esetén két módszert 
alkalmaztak: 

1. Homokozás. 
2. Gumiszőnyeg. 

Véleményem szesrint a lánctalpas technikával rendelkező csapatok gumi
szőnyeggel való ellátása indokolt, mivel ez széleskörűen és gazdaságosan alkal
mazható. 

Előnyei: 

- könnyen szállítható; 
- egy-egy feladatnál megfelelő szervezéssel többször is felhasználható; 
- az útburkolat védelmét tökéletesen biztosítja; 

az utakon való elhelyezése a polgári közúti forgalmat nem akadályozza; 
- kezelését 2-4 fő képes végrehajtani; 
- szükség esetén oldal-, illetve keresztirányban a feladat jellegétől függően 

elmozgatható. 

A „TOKAJ-76" gyakorlaton ezt a módszert a csapatok igen előnyösen 
tudták a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. 
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Az utak homokréteggel való védelme is megfelel a kitűzött cél elérésé
nek, de főleg a szűkös létszám, a harcászati feladatok dinamikus megoldása 
akadályozza az ilyen módszer körültekintő, gondos alkalmazását. Másrészt a 
homok átkelőhelyekhez történő oda- és elszállítása rendkívül költséges. 

Néhány mondatban szeretnék kitérni a kat6nai közlekedési szervek a sze
mélyi állomány kulturált szállításának megoldására való törekvéseire. A vasúti 
szállítások alkalmaával fűtött, korsZerű személykocsik kerültek biztosításra. A 
tartalékos állomány hangulatát kedvezően befolyásolta a szállítások alatti kul
turált elhelyezési és pihenési lehetőség. 

A szállítások mindenoldalú biztosítása alapvetően megszervezésre és végre
hajtásra került. 

A szállítások harcbiztosítása esetenként nem felelt meg azoknak a követel
ményeknek, amelyeket az érvényben levő szabályzatok előírnak. 

Mind a be-, kirakóállomások, mind a csapatszállítmányok harcbiztosításá
nak megszervezése nem kellő körültekintéssel lett végrehajtva. Harchelyzetben 
ez az érintett csapatoknál létkérdés lehet. E fontos feladat gyakorlása béke 
időben is szükséges és minden szállításra kerülő kötelék parancsnokának első
rcndő kötelessége. A katonai közlekedési szerveknek is határozottabban kell 
ezen a területen a csapatokkal együttműködni és közös tevékenységgel ezt biz
tosítani. 

Az elemzés során a hiányosságokat figyelembe véve összegeztem tapaszta· 
lataimat. A felmerült hiányosságokat nem elmarasztalásként, csupán okulás cél
jából vetettem fel. A realitáshoz hozzátartozik az is, hogy a hivatásos vezető 
állomány rendkívül letcrhelten, fáradtan hajtotta végre a vasúti szállításokat. 
A szűk törzseket a tartalékos állomány összekovácsolása rendkívüli módon le
kötötte, szinte emberfeletti munkát végeztek azok az elvtársak, akik ezekben a 
hiányosságokban elmarasztalhatók lehetnének. A célom az, hogy a jövőben 

ilyen feladatok megaldásához némi segítséget nyújtsak. 
Végkövetkeztetésként megállapítható: az említett hiányosságok ellenére 

mind a csapatok, törzsek, a katonai és polgári közlekedési szervek összessé
gében pozitívan értékelhető feladatot hajtottak végre. 

A kiemelt feladatot, annak megfelelő hozzáállással kezelték, meghatározó 
volt az áldozatvállalás, lelkiismeretes és becsületes munka, a kitűzött célok 
elérése és a magasabb színvonalon történő végrehajtásra való törekvés. 

A gyakorlat ékesen bizonyította, hogy mind a hivatásos, mind a tartalékos 
személyi állomány mindenkor kész hazánk a Magyar Népköztársaság védel
mére, képes azon feladatok megoldására, amelyet pártunk és kormányunk a 
fegyveres erők elé állít. 
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A csapatok, katonai közlekedési szervek együttműködése 
(egy változat} 

Seregtest törzs -<---+ 
MN Közlekedési Szolgálat 

+----+ KPM Katonai Föosztály Fönökség 

t t t 
Magasabbegység MN Katonai Szállítási KPM I. Vasúti Fliosztály 

törzs +----+ Föigazgatóság +----+ 

t t t 
egység törzs 

Területileg illetékes Területileg illetékes +-+ Katonai Szállftási Igazgatóság +----+ VKSZSZO 

t t t 
száll. pk. és 

Vasútállomás parancsnoki +----+ Katonai Parancsnokság +----+ Allomásvezetö 
közegek 

'.Megjegyzés: A csapatok és katonai közlekedési szervek között a híradást (rádió, 
rádiórelé) a csapatok erőivel és eszközeivel kell biztosítani. 

1. sz. ábra 

(A 2., 3. és 4. sz. ábrák a folyóirat végén találhatók.) 
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