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A közlekedési rendszer működésének sajátosságai
haditevékenységek esetén az orsÁg teíületén

Dr. Dabó Fumc qá. alezredu, a hadtudomóq ka itlátusa

Korunkban a tudományos-múszaki haladás mind nagyobb mérvú kiszéIesedésével

a közlekedés szerepe állandóan növekszik. Szorosan kapcsolódik a közlekedés a társa-

dalmi-gazdasági élet minden teíületéhez.
A kózlekedésnek - miot az infrastruktúra alkotórészének - megfd,clő míiszaki-gaz-

dasági színvonalon tartása és múködtetése aktívan és kedvezóen hat vissza a társadalmi
gazdas€i életre. Bármilyen torzulás, az arányok megbontása súlyos károkat okozhat, és

megtorpanást idézhet e]ó a fejlődésben,
A köziekedési rendszer fejletsége, múködókészsége a oépgazdasági íltaiános

követelrnényeken és igényeken tulmenóen meghatározó a fegyvcres erók múködése, a
fegyveres kiizdelemre való felkészüIés vonatkozásában is. Béke idószakban a hadsereg

kiképzése, felkészítése elképzelheteden jól működő kózlekedési rendszer né]kül. De
korszerű háboruban méginkább érvényes, hogy a lraditevékenységek me3vivása, a csa-

patok mozgatá§a, manóverezése, az any4gi készletek szállítása közlekedési tevékenység
nélkül nem történhet, Ennek a követelménynek csak jóI szervezett, megfelelóen felké,
szitett és minden körülrnények kózött múködni képes közlekedés felelhet meg.

A honvédelem funkciói teljesítésére kifejtett erófeszítésben a közlekedés a modern
háborúk tanúsága szerint mindig jelentós szerepet ját§zott és az elórejelzések szerint a
jóvóben is jelentős szerepe lesz. Korszerú viszonyok közótt a hadmúveletek sikeres
megvívása - nem kis ménékben - fiigghet a közlekedési és száütási rendszer fejlettségé-
tól, stabilitá§ától.

A kizhAerlési rudsan fogdlrua

Az ország háborus erőfeszítései, ezen belül az MN tevékeoységéból és a szövetségi
kötelezettségekból adódó közlekedési biztosítási és szállítási feladatok végrehajtása
megköveteli, hogy az orszlg tefületén a követelményeknek megfelelő, jól szervezett és

hatékony közlekedési tendszer múködjön. E rendszernek a fogalma és ennek megíele-
lóen a tartalma a következőkben körvonalazható.

A közlekedési rendszert a vasútak, a közutak, a vízi utak, a légi közlekedési és a
csóvezetékes hálízat pítyii, azok találkozási pontjainál kialakított állandó, v4gy idergle-
nes jellegú csomópontok, a közlekedési ágazatok technikai berendezései, átrak6- és

ideiglenes átrakó helyek egységes komplexuma és a hilönbözó sziűtásí ágazatok szll-
lító eszközei alkotják, amelybe beletartozónak kell tekioteni a közlekedési há.lózat elóké-



szítéséfe és üzemeltetésére, műszaki biztosítására és helyreállítására, valamint a szálütó
eszközök üzemeltetésére és komplex módon történó alkalmazására létrehozott §zerve-
zeteket efőikkel és eszközeikkel, továbbá a kiilönbözó közlekedési vezető szerveket és a
hírközlést.

A meghatározásból, de elsódlegesen a közlekedési rendszer rendeltetésóból és fel-
adatíból egyértelműen adódik, hogy minden közlekedési $azat része a rendszernek,
azolban az egyes fuazatok katonai jelentósége nem egyenértékú,

Egy esedeges elkövetkezó háboruban a közlekedési rendszerben alapyető iplazat-
ként kettó jöhet e.lsódlegesen számításba, a vasúti ós a közúti kózlekedés. Mellettük
kisegító ágazatként figyelembe vehetó a vízi és légr közlekedés, val:Lmint a csóvezetékes
szállitás, amelynek a lehetóségeknek függvényében megfelelő szerepet kell biztosítani.

A közlekedés, a közlekedési rcndszer haditevékenységek eseténi jelentóségét jól
példtazák az előző háboruk, közöttúk a nagy honvédó háboru tapasztalatai. A csapatok
átcsoportosítása, a hadsereg és a flotta feltöltése, az any4gi eszközök utánszállítsa és más
jellegú katonai száJlítísok megvalósírása érdekében hatalmas terjedelmú szállítási felada,
tok ó§ jelentós közlekedési biztosítási munkák keniltek végrehajtásra.

A megítélések szerint a jövóben is a közlekedés szerepe és jeletttősége az előző
háboruhoz képest nem csökken, A korszerú hadmúveletek fokozott követelményeket
áütanak a köziekedési és a száütások eIé, megnövelik a szállítások valamennyi fajtájának
a volumenét és ehhez jiaú még az, hogy a közlekedési biztosítási íeladatokat és a szálli-
tásokat íövid idó alatt kell végrehajtani bonyolult körülmények között.

A Lözhkeű:i rudszcr műlödéléneÉ r..jáklsá!,/li
haditetléketlségek e:etír az ar:ú{ lcriihtú?

Haditevékenységek idején a közlekedési rendszer sajátosan múködik amellett,
hogy annak intenzív kihaszná]á§ára való tórek-vés a cél_

Közvedenül a háborus veszély esetén a közlekedés munkáját át kell áütani a közle-
kedés és szállítások háboru a]atti biztosítá§áfa. Meg kell változtatni üzemeltetésének
technológiai folyamatait, Erőket és eszközöket kell szétbontakoztatni a közlekedési fel-
adatok, a megadott volumenű katonai szállítások biztosítására. Intózkedéseket kell foga-
|atosítani a hadi menetrendek bevezeteésére. a kózlekedósi utak átbocsátó, és szá.llító-
képességónek növelósére és azok tömegpusztító fegyverek alkalmazása viszonyai
kózótti biztositásála,

Különös jelentőséggel bír valamennyi közlekedósi ágazat komplex felhaszoálását
lehetóvé tevó egységes közlekedési rends zer létrehozása abb6l a célból, hogy a forgalom
és a száI]ítások ne szüneteljenek, E feladatok megoldásában jelentősen megn<i az összes
közlekedési utat egymással összekötó és az egyik közlekedési ágzat másik tgazattal tőr-
ténő dublírozásának a feltételét me8teremtő írontális és haránt irányú gépkocsi utak
szerepe. Ebból a célból az orsz€ teniletén áJtalában valamennyi közlekedési utat vasú-
takat ós gépkocsiutakat, csővezetéket ós ha vannak a vízi utakat is , magába foglaló köz,
lekedési irányokat kell elókészíteni.

E rendszabályok hivatottak biztosítani a közlekedési rendszer múködésónek leg,
fontosabb követelményét, arnely a háIózat életképességének biztosítására és a száIlítások
folyamatosságának a fenntaltá§áIa irányul.

10



Ahlroz, hogy haditevékenységek esetén az átállás zavartalan legyen már békeidó-

szakban ktilönbózó rendszabályokat kell íoganatosítani. Ebben a munkában elengedhe,

tetlen a Közlekedési Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium együttes tevékcny-

sége, amely az erők és e§zközök f€lké§zítése és összehangolt felhasznáIása, az azoWal
való manóverezés, a kózlekedési biztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtás4 a köz-

lckedési rendszer múkódése, feltételeinek a biztosítása, yalamint az utak életképességé,

nek fokozása érdekében történik, Ehhn a kautkezí főbb rendszabájok neglahi:ítása ltit
rzih r kúganeh:

- béke idószakban a vasúti, kózúti, vízi- és légi közlekedési utak, kenilóutak fej-

lesztésének és építésének, a csóvezetékek fektetésének a folytatása a fő hadászati és had,

múveleti irányokban;

- a közlekedési hálózat felkészítése a várható rgénybevéteJre, hogy a közlekedési

utak rendelkezzenek a követelményeknek megíeleló átbocsátó- és száűtóképességgel.

Tegyék lehetóvé a folyamatosság érvényesülését a szállításoknál, a közlekedési há.lózat

igénybevételénél, haszúlatánaI;

- a szúkséges és a követelményeknek megfelelő szállítótér biztosítása és előkészi
tése közlekedési ágazatonként, mely lehetóvé teszi a szállítások különbözó ágazatok

közötti ésszerú eloszrását, frgyelembe véve azok legeredményesebb felhasznál,ísát, vala-

mint a szállítások egyik ágazatról a másikra v^l6 áir^nyitását, a gyors áttérést;

- a helyreállító és karbantartó eszköz és any4gi készletek kialakítása és felhaszná-

Ilusa;

- a vezetés és itányítás korszcrű rendszerónek létrehozása, fejlett módszerek és

eszközök felhaszná.lása.

A kialakítandó köztekedési rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a katonai

mozgások, száütások mellett biztosítsa a népgazdaság részére elengedhetetlenül fontos
szállításokat, amelyek a haditermelés folyamatosságáioz és a lakosság ellátásáioz szük-

ségesek.

Amint már az eddigiek is utaltak rá, a közlekedési rendszer haditevékenységek ese,

tén tóbb sajátos tényezó érvényesülésével miíködik, EzrÉ köziil a kgflnk!&bb llA ér leglrl-

kmzíbbneh a lfuüAezík ítélbetl;k:

1. A közlekedési hálózat egységes rendszen képez, amely a közlekedési mini§ztef

felúgyelete alá tartozik. Ez a rendszer több célú felhasználásra alkalmas, Vannak azon-

ban Áindamellett katonai célra kijelölt és berendezett közlekedési utak is. Közóttük fel,

tétlenül rendelkezni ke\l a ÉduetkezíAkel:

- íó, kisegító és haránt vasútvonalak, kijelölt és elókészitett kcrüló irányokkal, eló-

készített be és kirakóállomásokkal. Meghatározott körzetenként célszerú biztosítani,

hogy a vasútállomások eIó legyenek készítve közepes és n4gykonténerek rakodására. A
vasiiwonalak legyenek képeséir 1100-2000 t sútyú,600 m hosszú (120 egység tengely)

vonatok továbbítására. Az átbocsátóképesség minimális követelménye 24 yoí\atpáí/

nap, A tengelytcrhelés 20 tonna;

- a n4gyfolyami akadáIyokná.l elókészített dublór vasúti hídhelyek hídtartalékok-

kal (platós, uszályok, hidany4g), a hídátkelóhelyekhez csadakozó vasútvonalakkal,

illewé ideiglenes átrakókörletek elókészített működési helyein a követelmények szerinti

szakosított ki-berakó vasútállomással, ezeket összekózó úthálózattal;
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- _fó,, kisegító- és haránt gépkocsiutak. Legyenek képe§ek 
'000-8000 

gépkocsi
napi átbocsájtására.6-7 m széles burkolattal, 20-30 m sugarú ívekkel,60-80 itéherbí,
rású hidakkal rendelkezzenek;

- a nagyfolyami akadályoknál elókészített közúti dublór hídhelyek hídtartalékok-
kal (pöreuszáJy. pontonhid);

- belsó vízi utak fó- és dublór kikötőkkel;
- anyagí biztosítási lepüIótelek;
- az állandó jellegú üzemanyag termékvezetékból üzcmanyag kiadópontok, vala

mint bekötópontok előkészítése a tábori csóvezetékek csadakoztatásáfa, A tábori csóve-
zetékek fenntartása a rombolt helyeken történó üzemanyag-átfejtés részére, többek
között 

^z 
idei8lenes átrakó kölletekben.

2. A katonai igénybevételre az elózőek szerint elókészített közlekedési utak mellett
a többi közlekedési út közül is idólegesen génybevételre kenilhet néhány a M4gyar
Néphadsereg, vagy s §zövetséges eúk áItd,.

3, Haditevékenységek esetén a közlekedési rendszer igénybevételénél, fenntartásá-
nál, rombolások utáni helyreállításánál, a helyreáilítások sorolásánál a Közlekedési
Minisztérium fclelós§ége mellett a katonai követelmónyeknek minden esetben érvénye-
sülniök i<ell

4. A közlekedési hálózat elókészítósóért, fenntartásáért, az esedeges rombolások
utáni helyreállításáért az érvényes határozványok értelmében a közlekedési miniszter d
felelős. Az ezzel kapcsolatos munkákban azon]:an - elsósorban a kijelölt vasúti és közúti
fó- és harántirányok helyreállításában - katonai erók is részt vesznek a kólcsönós cgyez-
tetések alapján,

j. A közlekedési lend§zerfe haditevékenységek esetéo nagymérvú mozgások ós
n€ytömegú szálütások a jeIlemzőek. EzeÉ ,,

- népgaz dasági rendeltetésű;

- tranzit;
- lakossQi jellegú;

- MN érdekú;

- é§ szövetségi kötelezettsé8ból adódó feladatokból tevődnek össze,

6. A haditevókenységek esetén a közleked ési háIízat zavarta)an múködósóvel nem
mioden esetben lehet számolni, za,tarbagák a működést, a íorgalmat a kiilönbözó for
májú és mérr,ú ellenséges behatások, rombolások, szennyezések.

7. A közlekedési hálózat, a közlekedési rendszer működésének vezetése, irányitása
a békében alkalmazottal szemben eltéféseket mutat, sajátos téDyezóket is tartl maz, füg-
getleoüI a Közlekedési Minisztérium egyéltelmú felelősségétól.

A múködés ezen sajátosságai egyenként, de összességükben is számtalan kérdést
vetnek fel, Közülük mint az egyik meghatározó terülct, a vezetés és irányítás kérdését
tekinrem at ki..e re.zleterebbrn

Haditevékenységek esetén a közlekedési rendszer múkódése, a közlekedési biztosl
tási és szá]lítási feladatok vezetése é§ irányítása több §zerv e8yüttes munkáját, jól össze,
hangolt, koordinált tevékenységét követeli. Ez, az együttes tevékenységet végzó szervek
között jól szefvezett é§ folyamatos kapcsolatot kíván,
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A nűAöd*térben rilzt tletlí hg1[oatasabb szeruezetth:

- a aépgazduigi közlekedési szervek;
- az MN közlekedei katonai \z(nezetei;
- a szövet§é8es közlekedési katonai szeívezetek.
Mindegyik csoport n4gyszámú szervet takar, Csak példaként tekintsük át a hátor-

szági közlekedési katonai rendszerbe tattoz' Aijzhhuksi hatrtnai :zenezeíeÉd:
- vasúti. vizj es gépkot siszjl|rtó;
- vasúti ós közúti út- és hídépitó, helyrelállító;

- közúti komendáns;
- vasútiizemi;
- rakodó és szállítmánykíséró katonai szervezetek;
- átfakó és ideiglenes átfakó köfletek,
Hasonló széles skálát alkotnak a népgazdasá3i közlekedési szervek és a szövetséges

közlekedési katonai szervezetek is,

Sajátosságként jelentkezik, hogy az ország közlekedési rendszerében múködő köz-
lekedési katonai szervezeteknéI nem egységes vezetési, ifányítási rend érvérryesül,
hanem többcsatornás rendszer valósul meg, Ez a népgazdaslgí közlekedé§i szervekkel
és a szóvetséges közlekedési katonai szervezetekkel való együttmúködésben nehézsége-
ket támaszt. Esetenként és helyenként a munkában kettózések, átfedések tapasztalha-
tók. Ezek kiszúrése mindinkább szükséges, mivel a közlekedési rendszer zavartalan,
folyamatos múkódését a jól ö§§zehangolt és pontos munka, a feszes koordináltság biz,
tosítja csak.

A többcsatornás rendszer - az elózó nehézségek mellett - jelentósen, mintegy
30-i00/o-os időtóbblettel lassitja a tevékenységet. Ez egyes feladatoknál ,í-6, v€y több
órrval is növelbeti e reagalási idót. amely korszerú kórülmények kózött nem elfogad-
hato, Különöscn az lAK ek múködcsenel jeintkczik ez hatranyosln.

Fonros és sajátos együttmúködósi tcvékenység haditevékenységek esetén a szövet-
sé8es közlekedési katonai szefvezetekkel való kapcsolattartás a közlekedé§i hálózat
i8éoybevételénél, a csaPatmoz8ásokoál és száütásoknál, Ezeket a kúlönbözó EFE fópa-
rancsnoki parancsok szabdyozzak és megfelelő keretet adnak az összehangolt, egyezte,
tett munkához,

Jogosan vetódik fel a kérdés, hogy a vezetés, irányítás jobbitása érdekében melyek
azok a területek, irányok, amelyekben a jövóben célszerú vizsgálódásokat végezni és
ezek eredményeként más módszereket alkalmazni.

Az egyik ilyen a vezetési t€ozatok, a szintek számának csökkentése, kiiktatva a
nem feltétlenü] szükségcseket. Az összes erót egy cél órdekében kell felhasznáini és
ehhez célszeű módszert kialakítani. Biztositani kell, hogy a yezérkari íónök direktívái
alapján egyórtelmúen érvényesüljön minden szinten a közlekedési szolgálat szakirányí-
tá§a.

A feladatok végrehajtásáüoz jól, gyorsan és pontosao működó tcrvezó csoport
szúkséges, Elengedheteden a gyors információáramláshoz a diszpócserszolgálat, amely
átfogja a közlekedési biztosítá§ teljes tefúletét, bekapcsolva az olyan fontos kózlekedési
katonai szervezeteket, mint a hátországi közlekedési dandárok, az idetglenes átrakókör-
letck, a közúthálózat, a szil\tó katonai szervezetek. Ehhez, de az elózóekben említett
tervezési feladatokhoz is elengedhetetlen a kofszefű technikai eszközök, számitógépek,
híradó rendszerek stb, megléte. Célszerű és a népgazd,alagjközlekedési szervekkel való



együttműködés érdekében elengedhetetlen a rendszerek összehangolása, Így a szűtá-
sok tervezése a helyzet gyors vá]fozá§a miatt rövid idó a.latt kell, hogy me8történjék,
Mondhatni, hogy a katonai és a népga-Casági szervezeteknek szinte egy időben kell dol
gozni. Ez korszerú eszközök, negbizható összekötteté§ nélkül, úgynevezett hqgyomá,
nyos módszerekkel eredménytelen,

Kitegedten kell alkalmazni az összekötő c§oportok, tisztek leodszerét, amely szin-
tén a gyors, pontos munkát segíti eló, Szükséges ezek alka]mazisa az etöljáró szervek
íelé, de számolni kell a fontosabb közlekedési objektumok, közlekedési katonai szerve-
zeteknél történó működtetésükkel, mint pL az átíakó-, az ideiglenes átrakókörletek stb.
Nélkülözhetetlennek tűnik hasonló csoport küldé§e a §zövet§é8es katonai közlekedési
szervekhez, a Közlekedési Minisztériumlroz a feladatok megoldása, a tervezés, a hely-
zetismeret, az iűormácíóáramlis elósegítése érdekében.

A tanulmány a terjedelem szabta korlátok é§ a téma sokrétúségénél fogva nem
fogta át a közlekedési rendszer haditevékenységek eseténi múködésének kérdését, sajá
tosságait. A tlrílyalr néhány 8ondolat - megítélésem szerint - e8yértelműen mutatja,
hogy a közlekedési rendszer haditevékenységek eseténi múködése gondos elókészító
munkát, aktivizálá.s esetén pedi8 pontos tervezést és jól szewezett irányítá§t követel.
Ennek fontosságára kívánta a cikk a figyelmet felhívni.
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