
A koalíciós front állományába tartozó 
nemzeti seregtesthez történő szállítások 

folyamatossága biztosításának néhány kérdése 

D o b ó F e re n e alezredes 

Korszerű haditevékenységek esetén elengedhetetlen követelmény, hogy a har
coló csapatok érdekében a szállítmányok kellő időben és a szükséges mennyiség
ben érkezzenek a rendeltetési helyre. 

A szállítások haditevékenységek eseténi jelentőségét jól példázzák az előző 
háborúk, köztük a Nagy Honvédő Háború tapasztalatai. A csapatok átcsoporto
sítása, a hadsereg és a flotta feltöltése, az anyagi eszközök utánszállítása és más 
jellegű katonai szállítások megvalósítása érdekében hatalmas terjedelmű szállítási 
feladatok kerülnek végrehajtásra. Néhány adattal kellően érzékelhető az elszál
lított anyagok mennyisége, nagyságrendje. Csupán a központhadtáp vezető szer
veinek terve szerint vasúti szállítással juttattak el a frontoknak és a flottának 
több mint 6,5 millió vagon különböző anyagot. A gépkocsival szállított anyagok 
mennyisége elérte a 625 millió tonnát (39 millió vagont) .1 

Egy esetleges elkövetkező háborúban a szállítások szerepe és jelentősége az 
előző háborúkhoz képest nem csökken. A tudományos és technikai forradalom, 
továbbá a hadászati-hadműveleti elvek fejlődésének hatásaként korszerű szerve
zetek jöttek létre, nagytömegű, modern technikai eszközökkel. Így a háború utáni 
években majdnem hússzorosára növekedett a gépesített hadosztályoknál a hajtó
művek összteljesítménye, harmincszorosára a tűzcsapásmérő képesség, tizenhat
szorosára a harckocsik mennyisége, harminchétszeresére a páncélozott szállító harc
járművek száma.2 A korszerű hadműveletek fokozott követelményeket állítanak a 
szállítások elé, megnövelik a szállítások valamennyi fajtájának a terjedelmét és 
ehhez járul még az, hogy a szállításokat rövid idő alatt kell végrehajtani. 

Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a szállításoknál döntő jelen
tőségű a folyamatosság biztosítása. A folyamatosságnak azt kell megvalósítania, 
hogy a különböző szállítmányok, anyagi eszközök a meghatározott mennyiségben, 
kellő időben a rendeltetési helyre érkezzenek, az ellenség bármilyen jellegű be
hatásai között. 

t A Szovjet Fegyveres Erők hadtápja a Nagy Honvédő Háborúban, 1941-45. (Össze
foglalás és következtetések), MNHF-ség belső kiadványa, 1978. 22-23. old. 

1 Garejev, A.: A szovjet hadtudomány aktuális problémái. Honvédelem, 1980. 1. (nyfit). 
B4. old. 
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A szállítások folyamatosságának biztosítása, megvalósítása bonyolult, össze· 
tett tevékenység, amely különböző alapvető elemekből, tényezőkből tevődik össze. 

1. Egyik alapvető tényező az egységes közlekedési hálózat, ezen belül a köz· 
lekedési irány, irányok előkészítése, fenntartása. 

2. A folyamatosság biztosításának másik alapvető eleme a szállítási ágazatok 
komplex alkalmazása. 

3. A harmadik alapvető tényező az anyagi eszközök megléte, annak meg· 
felelő lépcsőzése, folyamatos pótlása. 

A továbbiakban a fenti alapvető tényezők néhány, legfontosabbnak tekint· 
hető kérdésével foglalkozom. Bármilyen rangsorolás igényének kialakítására való 
törekvés, vagy a többi tényező háttérbe szorítása nélkül a szállítási ágazatok 
komplex alkalmazása kérdéseit vizsgálom kissé részletesebben, míg a többieket 
a terjedelem korlátozottsága miatt csak az összefüggések vonatkozásában érintem. 

Egységes közlekedési hálózat, közlekedési irány 

A2 egységes közlekedési hálózat, közlekedési trany, annak rendeltetése, sze· 
repe nem öncélú. A szállítások folyamatosságának biztosítása érdekében válik cél
szerűvé elemezni, mint a szállítások folyamatossága egyik alapvető tényezőjét. 

Egységes közlekedési hálózatnak nevezik egy egységes hadműveleti terv alap· 
ján elkészített és üzemeltetett különböző közlekedési (szállítási) ágazatok pályái· 
nak, a közlekedési pályák találkozási pontjainál kialakított állandó, vagy ideig
lenes jellegű közlekedési csomópontoknak, a közlekedési ágazatok technikai be· 
rendezéseinek és szállító eszközeinek összességét. Az egységes közlekedési hálózat 
közlekedési (szállítási) irányokból tevődik össze. 

A2 egységes közlekedési hálózat fogalmának a különböző szállítási ágaza
tokra történő konkretizálása során megállapítható, hogy abba beletartoznak a 
vasutak, a közutak, a vízi utak, a légi közlekedési és a csővezetékes hálózat pá
lyái, csomópontjai, technikai berendezései, átrakó- és ideiglenes átrakóhelyei. 

A2 előző - az egységes közlekedési hálózatra vonatkozó - meghatározásból 
kitűnik, hogy az egységes közlekedési hálózat közlekedési irányokból tevődik 

össze. Következésként a közlekedési irány az egységes közlekedési hálózat része. 
Ebből adódóan nagyságrendben annál kisebb, nem olyan széles, átfogó rendszer. 
Ennek ellenére szerepe semmiesetre sem becsülhető el a koalíciós front állomá
nyába tartozó nemzeti seregtesthez történő szállításoknál. 

Közlekedési irány egy vagy több különböző közlekedési ágazat pályáinak 
olyan „sorban, párhuzamosan, vegyesen" üzemelő, egymást követő összessége, 
amely közlekedési csomópontokkal (átrekóhelyekkel) van összekapcsolva. 

A meghatározásból is kitűnik, hogy a közlekedési irány ritkább esetben egy 
közlekedési ágazatból áll, de inkább több közlekedési ágazat szerves kapcsolódá
sából alakul ki. 

A várható hadszíntéren a központhadtápból a koalíciós front állományába 
tartozó nemzeti seregtesthez történő szállítások végrehajtására a célszerűnek te
kinthető szállítási rendszerben a két alapvetőnek tekinthető szállítási ágazat - a 
vasúti és a közúti szállítás - jöhet elsődlegesen számításba. Mellettük megfe
lelő szerepet kell biztosítani a kisegítő szállítási ágazatként figyelembe vehető 
vízi, légi és csővezetékes szállításoknak. Ezek felhasználásának különböző válto
zatai a sorban, párhuzamosan, vegyesen történő üzemeléssel valósulnak meg - az 
adottságoknak megfelelően - a közlekedési irányokban. 
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A szállítási ágazatok komplex alkalmazása -.................... ~ 
Korszerű viszonyok között a koalíciós front állományába tartozó nemzeti 

seregtest részére a központhadtápból történő szállítások sikeres végrehajtását csak 
a szállítási ágazatok komplex felhasználása teszi lehetővé. A nagy volumenű szál
lítások végrehajtása valamennyi szállítási ágazat komplex felhasználása mellett 
lcbetséges.3 

A szállítási ágazatok komplex felhasználása alatt a következőt kell érte
nünk: a mindenkor felmerülő szállítási igények érdekében valamennyi szállítási 
ágazat együttes (sorban, párhuzamosan, vegyesen) üzemeltetését, illetve az adott 
irányban rendelkezésre álló, legjobban megfelelő szállítási ágazattal való kielé
gítését. 

A szállítóeszközök komplex felhasználása magába foglalja a különböző szál
lítási ágazatok időben és térben egyeztetett előkészítését és munkáját, amelyet a 
helyzetnek megfelelő egységes terv alapján és egységes irányítás alatt kell meg
szervezni, a szállítások teljes mennyiségének időben és folyamatosan történő vég
rehajtása céljából, a rendelkezésre álló közlekedési utak és szállítóeszközök leg
ésszerűbb felhasználásával. 

A szállítási ágazatok komplex alkalmazásának rendszerében a szállítások 
megszervezésének és végrehajtásának különféle változatai lehetnek. Egy adott 
szállítási feladat végrehajtásának legésszerűbb változatát az képezi, amelyik biz
tosítja annak rövid idő alatti, gyors és megbízható végrehajtását a rendelkezésre 
álló szállítóeszközök - adott helyzetben történő - legkedvezőbb alkalmazásával. 

Békében a szállítási ágazatok felhasználásának egyik, vagy másik változata 
ésszerűségének fő követelménye a gazdaságosság (a legkisebb beruházás a közle
kedési utak építésére és felújítására, a minimális üzemi költségek a szállítások 
végrehajtására). 

A közlekedési hálózat helyreállítására és fejlesztésére fordítandó erők, esz
közök és anyagi készletek takarékossági követelménye nagy jelentőségű háború
ban is. KorSzerü haditevékenységek esetén a katonai közlekedés, a szállítások gaz
daságosságának egyik legfontosabb mutatója rendszerint a rakományok utánszál
Iításának sebessége, vagyis az időtényező. 

Hadműveletben a szállítási ágazatok komplex alkalmazásának megszervezé
sekor nemcsak azt kell pontosan megállapítani, hogy milyen szállításokat, milyen 
terjedelemben, milyen időszakban, hol és milyen szállítási ágazat hajtja végre, 
hanem biztosítani kell az összes szállítási ágazat egymás tevékenységét kiegészítő, 
szoros együttműködését és azok folyamatos munkáját a hadműveleti és hadtáp 
helyzetben beálló bármilyen változás esetén is. 

A szállítási ágazatok komplex alkalmazása elérhető: 
- a különböző tagozatokba tartozó szállítóeszközök lehetőségeinek (kapaci

tásának) helyes megállapításával és a szállítási feladatok közöttük való ésszerű 
elosztásával; 

a szállítási ágazatok közlekedési úthálózatainak előkészítésével; 
- állandó szállítóeszköz tartalék képzéssel; 
- az egyik szállítási ágazat a másikkal való megbízható időleges helyettesi-

tésével; 

3 Golusko, I.: A szövetséges csapatok közös hadműveletei hacltApbiztosftása megH.erM 
vezésének néhány elve. Honvédelem, 1974. 1. T. szám, 42. oldal. 
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- különböző szállítási ágazatok átrakó pontjai folyamatos munkájának idő
ben történő megszervezésével; 

- a közlekedési utak igénybevétele és a szállítási ágazatok szilárd, közpon
tosított vezetésével és rugalmas manöverezésével ; 

- a szállító szervezetek megbízható anyagi, technikai és egyéb biztosításával. 

A különböző szállítási ágazatok komplex felhasználása megköveteli első
sorban: 

- a vasutak és gépkocsiutak helyreállításával, a tábori csővezetékek fekte
tésével, a vízi és légi közlekedési útvonalak helyreállítási és berendezési munkái 
mennyiségének és az egyes szállítások terjedelmének megállapítását, figyelembe 
véve az egyes szállítási ágazatok hadműveletben betöltött szerepét és jelentőségét; 

- a szállítások különböző szállítási ágazatok közötti ésszerű elosztását, fi
gyelembe véve azok legeredményesebb felhasználását; 

- a rakományok egyes szállítási ágazatokra való maximális széttagolásának 
biztosítását, irányításának rövid idő alatti megváltoztatását és az egyik szállítási 
ágazatról a másikra történő átirányítását; 

- a szállítások folyamatosságának biztosítása céljából az egyes szállítási ága
zatok átbocsátó- és szállítási képessége tartalékainak felmérését. 

A továbbiakban célszerű vizsgálni, milyen szállítási ágazatokkal oldható 
meg a komplex szállítás, hangsúlyozva az egyes irányok sajátosságait. 

A közlekedés mai fejlettsége mellett tömeges szállításokra. az anyagi eszkö
zöknek a központhadtáptól a koalíciós front állományába tartozó nemzeti sereg
testhez történő szállítására a köretkező szállítási ágazatok jöhetnek számításba: 

- vasúti szállítás ; 
- a közúti szállítás, amelyet a gépkocsikon történő szállításokra korlátoz-

hatunk; 
- a vízi szállítás, amely a Magyar Népköztársaság viszonyai között folyami 

szá1lításként jelentkezik; 
- a légi szállítás és 
- a csővezetékes szállítás. 
Az érintett szállítási ágazatokon kívül helyi vonatkozásokban, helyhez kötve 

és kisebb mennyiségű szállításokra felhasználhatók a kötélpályák, siklópályák stb. 
Esetenkénti jelentőségük miatt a továbbiakban ezen szállítási lehetőségekkel nem 
foglalkozom. 

A különböző szállítási ágazatok szerepét és jelentőségét vizsgálva nyomaté
kosan hengsúlyozni kell, hogy mindegyik rendelkezik előnyökkel, lehetőségeik a 
szállítási rendszerben nagyok. 

Az egyes szállítási ágazatoknak különböző technikai és hadműveleti lehető
ségei vannak, amelyek meghatározzák mind az ország belső körzeteiben, mind 
pedig a hadszíntereken a háborús körülmények közötti alkalmazásukat. A kiala
kult helyzet különböző körülményei között az egyik szállítási ágazat alapvető 
lesz, a többiek pedig kiegészítik azt, vagyis kisegítő szerepet játszanak. 

A várható hadszíntéren a központhadtáptól a hadsereg ellátó dandárig tör
ténő szállítások végrehajtására - a célszerűnek tekinthető szállítási rendszerben -
alapvető szállítási ágazatként kettő jöhet elsődlegesen számításba, a vasúti és 
közúti szállítási ág. Mellettük kisegítő szállítási ágazatonként figyelembe vehető 
a vízi, légi és csővezetékes szállítás, amelyeknek a lehetőségek függvényében 
megfelelő szerepet kell biztosítani. 
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A különböző szállítási ágazatok alkalmazásánál azok intenzív kihasználására 
kell törekedni. Vonatkozik ez a szállítási ágazatok egyenkénti, de talán még ha
tékonyabban együttes felhasználásuknál. 

A szállítási ágazatok komplex felhasználásának szükségességét és az egyes 
szállítási ágazatoknak a hátországban és a hadszíntereken katonai szállításokra 
való felhasználási lehetőségeit elemezve, az alábbi elvi, általános következteté
seket vonhatjuk le: 

- a hátország területén a katonai és népgazdasági szállítási igények kielégí
tésére a legnagyobb lehetőségekkel a vasúti szállítás rendelkezik, ezért a külön
böző szállítóeszközök komplex felhasználását a vasúti forgalom folyamatosságá-
nak fenntartása érdekében kell megszervezni. A különböző szállítási ágazatok kö- -
zül elsődlegességet kell (lehet) biztosítani a vasúti szállításnak, amely a nagy 
távolságra történő nagytömcgű anyagszállításoknál kedvező hatékonysággal al
kalmazható. 

Nyugati vélemények szerint a vasúti szállítás a jövő háborújában is lényeges 
szerepet fog játszani a katonai szállítmányok továbbításában nagy távolságokra 
mind a hadműveleti, mind az ellátási és a kiürítési szállításoknál. 

A különböző - katonai és polgári - szakemberek nézete szerint a vasutak 
jelentősége egy lehetséges háborúban még növekszik, mivel a közutak túl lesznek 
terhelve:'.. 

- a háború kirobbantását megelőző veszélyeztetettségi időszakban a vasúti 
szállítással együttesen, elsősorban a rakományok fel- és elfuvarozására kell fel
használni a közúti szállítóeszközöket, valamint a megfelelő irányú vízi közleke
dési utakat; 

- a különböző szállítási ágazatok komplex felhasználása a háború kezdetén 
a hátországban elsősorban az ideiglenes átrakó körletekben válik szükségessé; 

- a légi közlekedésnek és a csővezetékes hálózat katonai célokra történő 
igénybevételének lehetőségei egyelőre korlátozottak; 

- az ország belső körzeteiből a frontra irányuló szállításokhoz a katonai 
szállítások összes fajtáját, mindenekelőtt a vasúti, közúti és vízi szállítást veszik 
igénybe; 

- a hadműveleti területen az anyagi eszközök utánszállítását a csapatokhoz 
elsősorban közúti szállítással hajtják végre. 

Ezen általános érvényűként elfogadható következtetések után célszerű vizs
gálni, milyen szállítási ágazatokkal oldhatók meg a szállítások a központhadtáptól 
a több nemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtesthez. 

1. A koalíciós fegyveres erők országai belső körzeteiből a hadszínterekre 
irányuló anyagszállítások elsősorban vasúton hajthatók végre. Az anyagi eszközök 
szállítását illetően változatlanul fontos szerepet fog játszani a vasút.5 A vasúti 
szállításnak a központhadtáp ellátó dandár körletében, vagy közelében létesített 
vasúti kirakóállomásokig, egyes esetekben (pl. az első harcnapokon) a csapatokat 
közelítően kijelölt vasúti kirakóállomásokig kell történnie. 

A vasúti szállításból kieső kapacitást közúti szállítással lehet pótolni, a köz
ponthadtáp gépkocsiszállító erőivel - időleges jelleggel. 

'A szállítás szerepe a korszerű háborúban. (Információk a tőkés hadseregekréSl), Vo
jenska Mysl, 1973. 7. T. szám, fordítás C/1199. Kat. Tud. Könyvtár, 7. oldal. 

5 Golusko. J.: A szövetséges csapatok közös hadműveletei hadtápbiZtositása megszer. 
vezésének néhány elve, Honvédelem, 1974. 1, T. szám, 42. oldal. 
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Ennél a szállítási tagozatnál az egységes közlekedési hálózaton, illetve a 
szállítási irányokkal a vasúti szállítás elsődlegességét kell hangsúlyozni, mint a 
legcélszerűbb szállítási rendszer kialakításának alapját. Foyamatos, zökkenőmentes 
működéshez a megfelelő szállításszervezési módszerek alkalmazása, a szükséges 
szervezeti feltételek (üzemeltető, helyreállító) biztosítása elengedhetetlen. 

A folyami szállítás és a csővezetékes szállítás a hadműveleti iránnyal egybe~ 
eső kedvező vonalvezetés esetén ebben a szállítási tagozatban kiegészítő szállítási 
ágazatként ugyancsak célszerűen használható. 

Ez esetben a szállítási ágazatok párhuzamosan, vagy vegyes módozatokban 
használhatók. 

2. A központhadtáp ellátó dandártól, vagy a vasúti kirakóállomásoktól az 
anyagi eszközök szállítása a nemzeti seregtest ellátó dandárhoz alapvetően közúti 
szállítóeszközökkel történik.6 Itt a szállítás jellegzetes eszköze a különböző közép
és nagyra:k.súlyú és önrakodásra jelentős mértékben képesített, pótkocsival is ki
egészíthető közúti tehergépkocsi. 

A nemzeti seregtest ellátó dandárhoz az anyagi eszközök szállítására a köz
ponthadtáp ellátó dandár gépkocsiszállító erői a hivatottak. Szükség esetén az 
elöljáró tagozat felelősségének megtartása mellett a szállítások végrehajtásába be
vonhatók a seregtest gépkocsiszállító erői. 

Ennél a tagozatnál az egyes szállítási irányoknál a többi szállítási ágazat 
csak igen kis mértékben jöhet számításba. Közülük a légi szállítás kiegészítő jel
lege az elsődleges. 

A közúti szállítások folyamatossága érdekében jelentős mértékben szükséges 
alkalmazni, illetve felhasználni a kerülő irányokat. 

3. A központhadtápból a nemzeti seregtesthez - esetenként tovább - történő 
sürgős anyagszállításoknál, vagy amikor más szállítási ágazat nem alkalmazható, 
kiegészítő szállítási ágazatként célszerű alkalmazni a légi szállítást. 

Az. előzőekben vizsgáltak figyelembevételével összefoglalva az egyes szállí
tási ágazatokat a hátországban és a hadszíntereken katonai szállításokra való fel
használási lehetőségeit, végkövetkeztetésként az alábbi megállapítások 'Vonha
tók le: 

- a hátország területén a katonai és népgazdasági szállítási igények kielégí
tésére a legnagyobb lehetőségekkel a vasúti szállítás rendelkezik, ezért a külön
böző szállítóeszközök komplex felhasználását a vasúti forgalom folyamatosságá
nak fenntartása érdekében kell megszervezni; 

- a háború kirobbantását megelőző veszélyeztetettségi időszakban a vasúti 
szállítással együttesen, elsősorban a rakományok fel- és elfuvarozására kell fel
használni a közúti szállítóeszközöket, valamint a megfelelő irányú vízi közleke
dési utakat; 

- a különböző szállítási ágazatok komplex felhasználása a háború kezdetén 
a hátországban elsősorban az ideiglenes átrakókörletekben válik szükségessé; 

- a légi közlekedésnek és a csővezetékes hálózat katonai célokra történő 
igénybevételének lehetőségei egyelőre korlátozottak; 

- az ország belső körzeteiből a frontra irányuló szállításokhoz a katonai szál
lítások összes fajtáját, mindenekelőtt a vasúti, közúti és vízi szállítást veszik 
igénybe; 

6 Golusko, I.: A szövetséges csapatok közös hadműveletei hadtápbiztositása megszer
vezésének néhány elve. Honvédelem, 1974. 1. T. szám, 43, oldal. 
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- a hadműveleti területen az anyagi eszközök utánszállítását a csapatokhoz 
elsősorban közúti szállítással hajtják végre. 

Látható, hogy tagozatonként más-más szállítási ágazatok jönnek számításba 
azok komplex felhasználása esetén. Ez az egyes irányokban még tovább differen
ciálódik. Nagyobb mérvben vonatkozik ez a várható hadszíntér erdős-hegyes te
repére. A vasutak, közutak a magas hegyekben gyakran szűk völgyekben húzód
nak. Sok a különbözö műtárgy (híd, völgyhíd, alagút), amelyek könnyen rombol
hatók, ugyanakkor a helyreállításuk bonyolult, hosszú időt vesz igénybe, eseten
ként nem is célszerű. Különösen élesen mutatkozik ez az alagutak vonaclcozásá
ban. A nyugati hadszíntéren a rombolt alagutak hossza átlag 4-5 km, a földmun
kák volumene kilométerenként pedig 20-25 ezer m3 lesz.7 

Az előzetes prognózis szerint kézenfekvőnek látszik, hogy az akadályhelyek 
leküzdésének fő módját minden bizonnyal a kerülőutak létesítése fogja képezni. 

A várható hadszíntéren az egyes szállitási irányoknál a helyreállitási lehető
ségek. bonyolultsága mellett sok nehézséget okoznak a forgalmi viszonyok és csök
kentik a szállítási lehetőségeket. lgy pl. a szűk völgyekben nincs, vagy csak kis
mértékű a letérési lehetőség. A magas hegyekben csökken a motorok teljesítmé
nye, a menetsebesség, továbbá a teherbíróképesség és a vontatási erő. Mindezek 
együttesen befolyásolják az egyes szállítási irányokban a különböző szállítási ága
zatok szállítási irányonkénti alkalmazását. Ugyanakkor fontos kérdésként keze
lendő az egyik szállítási ágazat működésének a másik általi kiegészítése, helyette
sítése. Fontos szerep jut az ideiglenes átrakókörletek működésének, többek között 
a vasúti szállítások folyamatossága biztosításánál. Az ideiglenes átrakókörletek ak
tivizálásakor felhasználásra kerülnek a vasúti szállítás eszközei mellett a közúti 
szállítás, a csővezetékes szállítás, a folyami szállítás, a légi szállítás eszközei, to
vábbá a különböző közúti, pontonos stb. csapatok erői és eszközei. 

Ezeknél a szállítási irányoknál a tárgyalt tényezők különböző behatásai ese
tén jelentős mértékben juthat szerephez a légi szállitás. 

A szállításnál, de természetesen a szállítási ágazatok komplex alkalmazásá
nál alapvetö kérdés, hogy egységes szállítási lánc alakuljon ki. Ehhez és a külön
bözö közlekedési ágazatok komplex felhasználásához - magától értetödöen - el
engedhetetlenül szükséges a körültekintő, gondos előkészítés. 

Az anyagi eszközök megléte 

Közismert, hogy a korszerű harc megnövekedett anyagfelhasználással jár. 
A haditechnikai eszközök rohamos fejlődése, növekvő számuk a csapatdknál, il
letve a csapatok szervezeti korszerűsítése és nem utolsósorban a haditevékenysé
gek intenzitásának a fokozódásával állandóan emelkedik az anyagfelhasználások 
szintje és ezek következésszerűen mind nagyobb feladatot hárítanak a katonai 
közlekedésre. 

Az anyagi eszközszükséglet és anyagfelhasználás növekedését és ezzel párhu
zamosan a szállitandó anyagok mennyiségének emelkedését igazolja a következő 
néhány számadat. 

A II. világháborúban egy hadosztály erőivel mért egyperces tűzcsapás végre
hajtásához 1,5-2 tonna lőszer kellett, napjainkban már 40-60 tonna szükséges.s 

7 Kuprtjanov, G.: Referátum, VSZT. Közl. értekezleten, Bp. 1973 • .A:r. értekezlet anyaga 
magyarul, 00481/76-MN KSZF-ség, 240. oldal. 

~Dr. Lapos M.: A gazdaság és korszerű háború.·Hacttápbiztositás, 1980. 3. szám, 3. oldal 
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A különböző külföldi katonai szakemberek számításai szerint korszerű had
műveletekben az anyagi eszközökből felmerülő szükséglet - egy katonára átszá
mított napi fogyasztás szerint - 45 kg-ot tesz ki. Ez 29 kg-mal több mint a II. 
világháborúban volt. 

A legnagyobb mértékben az üzemanyag-felhasználás nőtt. Az amerikai csa
patok üzemanyag-fogyasztása a vietnami háborúban az összanyag-felhasználás 
70°/o-a volt (a II. világháborúban ez 38°/o-ot tett ki). Egyes számvetések szerint 
az anyagi készleteknek 60°/o-a már most is üzemanyag. 

A Nagy Honvédő Háború gazdag tapasztalatai is jól példázzák a felhaszná
landó anyagi készletek és szállítások állandóan növekvő nagyságrendjét. 

A háború az anyagi eszközök valamennyi fajtájának hatalmas mennyiségét 
követelte meg. Ennek során világosan kirajzolódott a csapatok anyagi szükség
leteinek az emelkedése a haditevékenységek intenzitása növekedésének a mértéké
ben. Ha például lőszerből és üzemanyagból a Volga menti csata (1942-43) kö
zepes napi fogyasztását 100°/o-nak vesszük, akkor a Kurszk alatti csatában (1943) 
ez 306 és 475, a Visztula-Odera hadműveletben (1945) 498 és 607, a berlini 
hadműveletben (1945) 668 és 800% volt.9 

Hasonló irányzat érvényesül a Magyar Néphadseregben és az állományába 
tartozó elvonuló szárazföldi csapatoknál is, amelyek egy esetleges háborúban a 
Varsói Szerződés elveihez híven várhatóan több nemzetiségű front kötelékében 
teljesítik a szövetséges kötelezettségekből rájuk háruló feladataikat. 

Az utóbbi években lefolytatott hadijátékok, parancsnoki és törzsvezetési gya
korlatok adatait vizsgálva szembetűnő a többnemzetiségű front kötelékében tevé
kenykedő nemzeti szárazföldi hadsereg és megerósítői anyagi S2ükségleteinek és 
ebből adódóan a szállítandó anyagok mennyiségének a növekedése. 

E,ek a követke,ók: 

Megnevezés 
Szállított ag. (tonna) 

összesen napi átlag 

Citadella-1964 30 OOO 3200 
Duna-1972 44000 3600 

- Óceán-1975 45 OOO 4500 

Tavasz-1978 56 OOO 5500 
Közp. htp. hadijáték-1978 75 OOO 7500 

E néhány adat is egyértelműen mutaja az anyagszükséglet általános és napi 
átlagban számított növekedését. 

Az anyagi eszközök előzőek szerinti mennyiségén belül az anyagfajták. sú
lyát és százalékos megoszlását illetően is eltolódások következtek be. Dinami
kusan fejlődött az üzemanyag részaránya, amely mintegy 30-356/o-ot tesz ki. 
Ugyancsak. megugrott a lőszer növekedése, mely az össz anyagszükséglet 45-
460/o-át teszi ki. 

A korszerű haditevékenységek eredményes megvívásához az előző adatok 
tanúsága szerint jelentős anyagi készletek szükségesek a megfelelő anyagfajták 
szerinti megoszlásban. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a folyamatosság egyik alap-

9 A Szovjet Fegyveres Erők hadtápja a NHH-ban 1941--45. (összefoglalás és következte
tések). MNHF-ség belső kiadványa, 1978, 48. oldal. 
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vető feltétele, hogy legyen mit szállítani. Ehhez a szükséges anyagi készleteket, 
tartalékokat fel kell halmozni és azokat megfelelően kell lépcsőzni. 

Összegezésként néhány gondolatot érdemes ismételten aláhúzni: 
1. A szállítások folyamatossága biztosításának három alapvető, egyenértékű 

feltétele 
a közlekedési hálózat; 

- a szállítási ágazatok komplex alkalmazása és 
- az anyagi eszközök megléte, lépcsőzése, pótlása, amelyek együttes meg-

léte esetén beszélhetünk teljes értékű megvalósulásról. Egyik elem sem nélkülöz
hető, nem helyezhető a másik elé. 

2. A szállítások folyamatosságának biztosítása érdekében különös jelentő
ségűvé válik már békében a közlekedési hálózat és a szállítási ágazatok előkészí~ 
tése, fenntartása, rendszabályok kialakítása a háborús üzemmódra történő átállás
hoz, továbbá a szükséges anyagi készletek megfelelő lépcsőzés szerinti felhal
mozása. 

3. Korszerű haditevékenységek esetén erdős-hegyes terepen az ellenség rom
bolása esetén a közlekedési hálózat helyreállítása nem minden esetben lehetséges 
és célszerű. Kerülő utak alkalmazására kell a hangsúlyt elsődlegesen fordítani, 
illetve a többi szállítási ágazat felhasználására. Rugalmassá célszerű tenni a szál
lítási rendszert a szállítási ágaztak gyors váltása érdekében. Ezt nagymértékben 
elősegíti az egységcsomagok, különböző méretű szállítótartályok alkalmazása. 

4. A koalíciós front állományába tartozó nemzeti seregtesthez a központhad
táptól történő szállításoknál a vasúti és a közúti szállítás tekinthető alapvető 
szállítási ágazatként, míg a többi kisegítő ágazatként. Az erdős-hegyes terepen 
folytatandó haditevékenységek esetén időlegesen a kisegítő szállítási ágazatok va
lamelyike is jelentős szerepet tölthet be. Felkészítésükre ezért figyelmet kell 
fordítani. 

5. Korszerű haditevékenységek esetén, így koalíciós kötelékben tevékeny~ 
kedő nemzeti seregtest hadműveleténél is, nagy mennyiségű anyagi készletek 
szükségesek, amelyek a jövőben várhatóan tovább növekednek. Ezen es:z,közöknek 
a harcoló csapatokhoz történő szállítása csak a szállítások folyamatosságával va~ 
lósítható meg. 
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