
A vosúti közlekedési óg hóborús üzemmódro tölténő
|elkészítésének néhóny kérdése

Sur ó,rlai M ariett 0 |m,ernök l őhad,nnga

Az ország gazdaságánák fellendítesét, a gazdasági reform kibontako-
zását alapozó valamennyi termelő üzem €§ vállarlat mellett meghatározó
szerep jut a közle]<edesi ágaikna,k i§ mind a hazai, mind a nemzetközi
munkamegosztás területén egyaránt.

A gazdasági megújulás szükséges§ége azonban törvény§zerúen je-
lentkezi]k nemcsak a termelő, hanem a közidkedési és szállitási váll-ralatok
esetében is, A közlekedési vállalatok állóeszköz állomá,nyának tekinté-
lyes hányada elhasználódott, az üzemeltetés fe]tételei romlottak, igy egy-
re nagyobb ráfordításokat kivánnak mind a kólt§égveté§ból, mind a sa-
ját bevételikból,

A közlekedés rendszeréból kiemelve a va§utat, s elemezve az elmúlt
több mint négy évtized eredményeit, gondjait, azzal kell számolni, hogy
ez a - hataimas összegű beruházásokat fe]emésztó - közlekedési ág i§
alapvető rekonstrukció előtt áll akkor, am,ikor a gazdasági h€lyzet elre
a legkevésbé kedvező. Ugyanakkor a vasúti közlekedésnek - ilyen le-
hetóségekkel es fetrtételekkel, a tár§adalom részeról je]entkezó közle,kede§i
igények k,ielégíté§e mellett - bizto§ítalia ke]l a honvédelemrnel kap-
csolatos szá]litások tel jesitéset is,

^z 
otszág egyre nehezedő gazdasági helyzetében fokozott jelentósége

van az átgondolt taka,rékosságnak, mely a l€hető leggazdaságosabb meg-
oldásokat keresi a nélkülözhetelen beruházások m€valositá§a során.

Az MNK védelmi képességének megőrzése, szúkség szerinti fejú€sz_
té§e ugya,núgy nem nélkülözheti e szemléletet, mint a népgazdaság bár-
mely területén megvalósuló fejlesztések. Különösen igaz ez akkor, ami-
kor nagy eszközigényű infrastruktúrális jellegű, s ezért az átlagol meg-
hal,adóan kóütséges Védelmi rendszerek és €yéb létesítmények kiépíté-
§ének, fejle§ztés€ndk, vagy akár c§ak szintentartásának feladatát kell meg_
oIdani.

A gazda§ági é§ műszaki fejlődes, a gazda§ágo§ság nawelése, valamint
a vaaú,thálózat e§edék€6 felújítá§ána,k igénye idószerűvé tette} az egé§z
közlekedés reformok útjátrr tórt€nó megújítását is. A megújítás fo]yama-
tában termé§zetesen a népgazdxági szállítások végrehajtása melrlett fel
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ke)l késziteni a vasúti közlekedé§i ágat a honvédelíni felada,tokból ere-
dó szállitási igényck kielégrtesere is,

A készítés folyamatában számolni kell azza], hogy a közlekedés min-
den ága - vasút, közút, Vízi, Iégi út stb. - egy egysége§ köZtekedési rend-
szer együttműködó része, ahol az egyes közlekedési ágak szervesen kap-
csolódnak egymáshoz, és §ajátosságaiknalk megfelelően kiegészítík egy-
mást.

Ezeket etJogad,ua, ,a touábbiakball a .D(rs{lti közlekedési ág l1,őboíús
üzemmód,ía történő,Jelkészítéséllek néhów alapDető kétdéséoel kíuó,-
nok íogla,Ikozni, kiefnelDe g, köztekedési ágból a basútháLózat Jelkészítését.

A vasúti közidkedési ág háborús üzEmmódra törtenő feikészítése -mely egy sokoldalú, tóbb sza]kterületet In]agába foglaló koinplex tevé_
kenység - n"m ű) ke2(1e ]n énuezé s.

A felkészítés feLadata mind a katonai közlekedési, m.ind a katonai
érdekeket képviselő szejrveknek.

Tekintettel arra, hogy az elmúIt másfél-két évtizedben igen nagy
változások történtek mind gazd9§ági, mind közIek€désgazd€sági vonatko_
zásoktlan megváltozta[< a va§úti közlekedési ág fejleszne§ének lehetősé-
gei, az iizemelteté§ íeitetelei, módosuilt a va§út helye, szerepe a száraz_
föld tórnegközlekedésében §lb,, ezért a gazdasági kibontakozással egyide-
jűleg a közlekedési ág megújítását is e] keil kezdeni. Ezze,l a tevékeny,
sóggel együtt - az új kövgtelménye'k és lehetó§égek számbavételével -a vasút háború§ üzemmódra történó felkészitesét is célszerú újrc ele-
mezni,

A vasúti közlekedési ág háborús üzemmódra tőríénij felkeszítese
a.lapvetóen béke idején, á]landó Mszen,lét idószakában kerü1 végrehajrtás_
ra. de mondhatjuk úgy iS, hogy az egy ,,soha be nem Jejezett Jelad,at",
hiszen a teohnikai e§zközől( gyors olkólc§i és fizikai e]használódá§a, a
kor§zerú módszerdk, teohnológiai folyamatok felszínre töré§e a vasúti
közlckedési ilg felkészítésének mint€y a foly]arnato§ságát kivánják meg,

A \úas{Lti közlekedésí óg háború,s .iizemtnód,ra tölténő íelkészítését

- eg! üliltozat szerint -(L köD ethező szakterüIetekTe célszelű bontani

7. A L)asúthóLózat ,lelkészítése az olszág terü,letén levó vasút}rálózat-
hoz trartoznak lrülönbözó vasútvonalak, a vasúti műtáIgyak, így pl. va§úti
hidak, vö]gy,hidak, aluü-felüljárók, alagutalk, kereszteződésak stb.

2. Vasúll jdrműDek lelkés.itése.
Ide soro]va:
a) uolltatójliíműuek; villamos-, d ezel_, gózüzernű mozdonyok, mo-

toros üzemú vontatók,
b) vontatott jőrműuek: igy a sze]rnély_ és teheflkoc§ikat.
c) Munkagépeket, segéw szerel,énaeket stb,

3. A Das{),t üzelheltetését biztositó LétesitnlénEek Jelkészitése,
Átilomá6c}k, hadiforga rni kitérő[<, had,iforgalmi delták, vontatá§i te-

Iepek, viIlamosenergetikai állornáLso <, üzernanyagtárolók, javítóbázisok,
szertárak, számítdközpontok, viz,\]ételező helyek stb. előkészítése.



4. v asliti tortalékok, szakanaagok Jelkészítése.
Ide sorolra,ndók a íelépítmény anyagok, hídprovizóriu,mok, munka-

gépek, alú{atrészek, adapterek stb.
5. A oasutat üzemeltető katonai és polgórí szen)ezetek szakőllolrui-

naóna,k felkészítése.
vasútepítő magasab egységek, va§útteohnikai bázisok, intézetek fel_

keszítése. kijelölt erdk aktivizálása.
A kózlehedési'és - ísu a Dúsúthőlózat - :Jelkészí,tését időrendbe

téue - hd,rom időszakrT céLszerű Jelbonta,fui:

- áIlandó kész€lnlét idejére, arnelyben a tény eges fsl,készítési mun_
kák aiapvetó része kerül végrehajtásra :a népgazdaság róVid-, közép-
és hosszútávú terveibe illesztve;

- háborús \re§zé,lyeztetett§ég idő§zakára, mely a közlekedési ág vo-
natkozásában egy átmeneti idősza,lrot jelent, amelyben a hálózat életiké-
pe§ségét biztosító leg§zükségesebb íeladaltokat helyezik előterbe ;

- háborús tevékeny§ég idószatkára, mely a felrkeszített közlekedé§,i
ág ar]kalm,azását, s a kialakult helyzetnelr m€felelően vá.ltoztatii§okat, a
kido],gozott tervek pontosítását, adaptálását baf talínazza.

A vasúti közlekeldesi ág szakterületei mind ielkészítési, mind üzemel-
teté§i vo,naíkozá§ban kölcsönös kapcsolaiban vannalk egymá§§al. Ha kö-
zülük bármeJyik is ki€melésTe kerül, örnátló elemás éljából, feliétlenü]
§zámítás,ba kell venni val,amennyi szakterületre kiterjedő hatását.

Lehet bármilyen jó1 felkészitett a vasúthálózat, ha azzal nincsen
összhangban a vasúti iárművdk műszakli-f orgalmi helyzete, igénybevé-
telük lehetősége, az már csa]k részmego]dás, de tehet mindkét szarkteriret
összeh,angolva, ha nincs gázolaj, blányzik. a mozdonyvezető-kezeló szak-
szené\yzet, megszűnt a villamos felsővezeték stb., a vasúti közlekedé§i
ág háborús üzemmódban akkor válik használhatatlanná. amiktx, arra a
legnagyobb szükség lenne.

Ez a kompler, szerteó,gazó JeLtéteL Diszont íeluet ega nehezen lneg-
oll],h(l,tó kérdést, aíúell!] elíeltétlenüI szenabe kell fuézni.

A MÁv - csakúgy mint a többi szállítási Vá]üalat és termeló üzem -gazdáJ,kodik, bevetelre do]gozik, ezért saját e].határozásából nem végez
o1yan beruházásokai, amelyek kö]tsége és haszna késón, vagy egyálta]án
nem térül meg számára. A honvéde]mi igények tartalmaznak iilven el_
várásokat, ezek mego]dásához a fedezetet külön megá lapodás alapján
1ehet a központi költségvetésbő1 biZbositani.

A vasúti közlékedési ág felkészítése folyamatában - a vasúthálózat
nind távlati, mind rövidtávú lejleszt€se során - a honvédelmi követel-
ményeket úgy kell számítá§ba venrri és érvényesíteni, hogy a katonaí
érdekdket szolgáló létesítmények a ]egteljesebb mértékig bevonhátók
legyenek az olszág terrmé]ési rendszerébe, s min,irnáli§ költ§ég_ ill, mun-
ka,ráforditásokkal végrehajt}tató legyen azok háborús üzemeltetésre tör-
ténó átá,lrlitása.

Ha a vasúthálózat elókázítés€ folya.rnán olyan igények merü,lnének
fel, amelyek kielégíte§e meghaladja az áltami költ§égvetés jdl,gnlegi, vagy
adott időben m,eglevő lehetóségeit, de azoik megvalósítását pl, a nemzet-
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közi helyzet és egyéb feltetelek sem sürgetik, aki<or a felkészítési ielada-
tol< megoildását, Irivitelezéset élszerű a felü),vizsgálai után hosszabb tá-
vorn megoldani, Az így hosszabib távon megoldtlató előkészitési munká_
kat ált]arliámos tervnek kell tartalrnazni, melyet az évek folyarnán bdkö_
vetkezó változások számításba vételével módo:sítani kell.

A távlati tervekiben rögzitett feladatok rnego]Idásám fel kell készíiteni
azokat a katonai vasútépítő ;nagasabbegységeket, polgári - közlekedési
szervék építő és üzemeltető §zervezsteit, ala]kuüatait, - amelyek terveik
aiapján a Va§úthá]ózat felkészítési munkáit - adott időben - eh/régzik.

Ho. ega,egu hon\édelmi, katonai érdekehet \szolgóló létesí,tnlénu bóz-
DetLenűL nem is kerüL megépítésre |-1Lég neln jelent nagu gondot, d,e fon-
tos, hoglJ Leglleú l.id,olgozott terD )nlinden előkészítési íeladat lnegol-
d,ósdra,

Ez jelenti azt a felkészülést, amelyek alapján nagymértékben csök-
k€nthető a vasúti kózldkedési ág ldblohkolása, vesZtesége, biztosítva a
gyor§ reagálást egy váratlanul boköVetkező eseményre.

A gazdasági okokbó] mérlege t és távlati ter!,el< alapján ütemezett
elókészitési munkák terveinék elfogadásával nagy mértekben hozzá Ie,
het járulni bizonyos költségdk meglakerításához, átcsoportosításához,€mi
nem elhanyagolható szempont, Ez a lehetőség azonban nem mentesít azon
feLeilősségek alól, amelyek ailapján bármi]kor számon kérhetó a honvé-
delmi szempoíttokból felrnerülő vasúthá ózat működése az arra tervezett
közlekedési és szállítási feladatok teljesitése.

A cikk ter.jedelme nem teszi leheLóvé az összes, szakterület együttes
előkéSzitését egyszerre lemezni, ezért a tovább,iakban csak a vasúlthá]ózat
háborús üzem9]tetésére tórténó f e,lkészításéve],fog}alkozom.

Ismert, hogy a hadsereg tiimeges köz]ekedési és száiIítási igényei
alapvetiicn a népgazdaság közlekedési válla]}atainak igénybevételével ke-
rülnek kielógílasre. Ebben a feladad'oan meghatározó sZerepet kap a vasúti
közlekedési ág, A Vasút a]apvető rendeltetéSe ellenben az ipari, mezó-
gazdasági termelés, az elcsztás, felhalmozás végrehajta§,a foüyamatálrart
felmerúlö szállitiisi iganyek lehető leghatékonyabb kielégítése, a nemz€ti
jöVedelem gyarapítása.

A u asúLhaLózat hábo f iLs üzelneltetésí e töítén ő í elkészíté sének
néhóng plapu et ő kér d,é s e

A Vasílti közlékedré§i ág - azon belül a vasúthálózat - háború§ üze-
meltetésre történő fetkészítése több §zervezet feladataként jelentkezik.

A vasút háborús üzemeltetéséndk tervéi prognózisok aiapján elfoga_
do t mutatók, múszalki paramétereü< úgy kerú.Irrek meghatá,rozásra, hogy
azok alapján a íelkészített vasúthálóz@ton Lebonaolithotók, kielégí,thetők
legyenek:

- az MN háborús leladataivaü összefüggó katonai szál,lítások;

- az MNK anyagi készleteinek, egyéb technikai es"közeindk átcso-
portositására, átrendezésével összefüggő vasúti szállítások ;

- az MNK bradigazdálikodásával kapcsolratos szállítási feladatok;

- a szövetséges caapatolr katonai yasúii §zállítási igényei:
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_ az egyéb polgári igrenydk a'lapján fe]rmeriirló (szociális, kulturáIis,
egészségügyi stb.), prognozi§ztálható va§úti §záI,1ítási feladatok.

A DasúthÁLózat hdborús üzelneltetésre tórténő lelkészítésének
teu ékena ség i soí a ilxöu etkező

Az MNK vasúthálózatából, a várható háborús lorgalom lebonyolítá-
sához szöük§ége§ hossz_ és harárrtirrányú vasútvonalak kiválasztása, ki-
jelii4ése ,az alábbi szempontok szerint:

- elsődilege§ a katonai szá]lítási ánam]atok irányána,k e§ nagy§ág-
rendjéneík a népgazdaság (hadigazda§ág) §zálIítá§i szükségleteive] való
egyeztetése, ilsszehaljonlítáSa ;

- a vasúti vonalvez€tés iránya, a pályafelépítmények múszaki pa-
rarnéterei: terhdlhető§ég, ívek sugarai, túlemolések űrszelvény a vonalor)
neglevő, vagy te.Vezett műtárgyak terhelési hgtárai, azok dublírozása
az e§etlege§ rombolások e§etén, a hetyreállítások feltételeinek felmérese
időben, anyagi eszközöldben, s a hely,reátlítás utánli forgalom lebonyolí-
tásánatk lehetóségei;

- az egyirányú forgai]om bevezetésánek íeltételei, a vonalon meg_
Ievő, vonatok kerütresére, elózésére a]]kalma§ á1lomá§ok, hadiforgalmi ki-
térők állapota, vagy létrehozásuk, megépítésük, átalakítii6ulk lehetó§égei
és feltételei;

- vonatdk, egyéb vasúti szereilvények megfordítására atkailmas ha-
diíorga],mi delták megléte, a rneglevók átalakitá§ána'k, bővitésének le-
hető§égei;

- nagy Vá,rosok, ipari központok, enegiatermelő bázisok (p1. atom-
reaktorok, nyerskőoiaj-finomító üzemek, földgáztárolók stb.) elkerüiése;

- haránt iIányú vasútvonailak c§atlakozásainál, vasúti elágazások
m€gléte, ese,tl€ megépitésük szük§égessége, íeltételei ;

- a terep jellege, meilynek hatásá §zerepeI játszik a vonalon köz]e-
kedteihető vonatok töinegének, Valamint a vonóerő meghatatrozásában,
az évszakoknak megfeleló köz]ekedésben (na€v hófúVáSok, torlaszok stb.
miatt) is;

- a vasutat háborús üzemeltetés esetén kiszolgri-ló 1étesítmények
(így pl, mobil üzemanyagtö]tö_á]lornások, mozgó javítóbázisok. vasúti
kocsik gyűjtesére, vonatba rendezésére, tárolá§ára alka]mas állornások
létrehozá§a, berendezése, egészségügyi kózpontok, fürdető helyek s,tb.)
te]epít€sének 1ehetódégei ;

- nyiltvonali kiraLkásra, álcázásra al}<ralmas vonalszakaszok kijelö-
lése.

A kivá asztott hossz- é§ harántirányú vasútvona]alk elsósorban olyan
íövona,la'k kell legyen€{r, amelyek alapvető műszaki forgalmi paraméterei
a,lapján megfelelndk a háborús forgalmi követelrrnényeknek.

A Gyór-Sopron-Ébenf urthi id€gen érddkelt§-égben érintett Vasút_
vonal felkészítrése, igényhwétele külön §zerzódé§eik alapján töü.ténik.

Touóbbi feladat a kiudl@sztott uasutaonala,k dteresztőképességének
meghatórozósa, elío g@dasa háborus üzem,mód,ra, a hadií orgalorl beueze-
tése utón.
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A kivá;la§ztott vas{itvon€,lak áteresztókbpességének alap_i a az állaldó
keszenlét ideje al,att teTvezett, a gy€]korlatban alkalmazott mutatók sora.
A háborús idó§za]kban üzemeiietésre kerüló vonalakra az áteresztóké-
pe§§éget - vonalanként - töbh Változatban célszerű kidolgozni az aláb-
biak szer,int:

- arya az esetre, arnilkor valam.ennyi vasútüzemi létesitmény (be_
rendezés) az eredeti rende,itetésének megrfelelóen működik. ami,kor még
ne!ín vá,ltozott m€ csak a szállítási fetadatok milyensége, de bevezetésre
került a hadiforgalom;

- arra az es€tre, a,rn kor megváitoznaü< a vasútüzemi feltételek. Pl.
egy vill,aínosított fővonal áteresztőképessége a vil,lamosítá§ megszűnése
után felt€tl€nül megváltozik, áltatlában lecsarHken, ugyanis a vlllanymoz_
donyok helyettesítése diezel_, vagy gőzüzzemű mozdonvokkal azonos ér-
tékben csaü< kivéte]es esetel(ben és ideiglenesen lehetsé8es. Így a vasút-
vonal átere§ztóképességét ig€n érákenysn befolyásolják a vontatási fdl-
téte]ek, a vonailakon közldkedó mozdonyok mr.iködési feltétetei, azolk tel-
je§ítőképessége, ezek allapján meghatározzák a vesútvonalak áteresztő-
képességét az eredetitóI ellÉrő vasútüzemi feltételek, műsza,ki paran,]é-
terdk számításbavétalévdl,

A kijelöLt Dasútpol,u a,k ateresztőképességét lLü)eLő Jettételek meg-
hatótozósa és az elt hez szükséges rend,szabútg olt, megí ogalmazó.sa.

Bár minden vasútvonalnak meghatározzák az áteresztőképességét egy_
egy üzermíródra, egy m€logalmazott cél érddkében fel kel1 mérni azokat
a lehető§égdket, múszaki-forga{rni megoldásokat, amelyek a,lapján ez az
áteresztőképesség növelhetó álta,lábarr !€laminék a rová§ára. Ilyen le-
hetőség az egyirányú forgalom bevezetése volra]sza,ka§zonként. vagy
egyes vonalaikna mú§"alki okoból felmerüló sziilk keresztmetszetek - űr-
szo]vény, raksze{vény korIátozások, közút-vasút kereszteződésdk stb. meg-
szüntct€se.

Ismert, hogy a hadsereg technikai oszkózeindk jelentós ré§ze c§ak
Ialkmintán túilnyúló küldernérr5lként továbbítható, Ezért a kiválasztott
va§útvona]akon ,feltértképezhetók azo'k a kritikus helyok, vonalszakaszok,
axn€lyek ralkrnintfu kúldernények továbbítása esetén lecsö,klkentik a2 át-
ere6ztdképességet. Az ilyen szűk keresztínetszeteket ha lehet hadiforga-
lom bevezgtése idejére meg kel,] szüntetni, vagy kerüló irán}t keu líi_
jelö),ni.

A kijelóLt pasútporwlak wűtárgaaindk, l.őzlekedési \csolnópontiaina,k
u órható,romboll'sára prognózisok kialalcítása

Háborús időazaldban az ollenséges légicsapá§ok idején a nagypon-
to§§ágú fegyvereülk€,I valószinúleg rombolni fogják a vasúti mútárgyakat,
közlekedési csomóporttollrat. Ezért a vasútri iorgalom fenntartása érdeké-
ben _ prognózi§olk alapján - élszerú alóre felrnérni a romboilá§ok ha-
tását, kö"r,etkeunényeit, § ez€k eliogadasa nagy mértékben elősegitheti
a kia,la,kult hdlyzet utáni döntés meg,hozata,lát.

Így vátaszt lehet ailni a köDetkező kétd,ésekre :

- a miitárgy rornibo!ását értékelve a kia;lakult helyzet alapján va,rr-
e lehetóség, vagy egyálta|tán van-e értelme a helyreállitá§ tervezésének,
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Tn€ürezdésének vagy ez idő rövids€ge mliatt él§zerú-e más megoldá§ pl.
állóalljzatú (REM_) vagy ú§zóaljzatú (NZSM, TS uszáty) dublórhidak meg-
épít€§e.

Ennek a változatnal{ viszo,nt az a ieltétJol,e, hogy az év§zak, a folya-
mi vízállás egyáltalán iehetóvé tegye az i,lyen jellegű mútárgy megépí-
tesát, a partszaka§z legyen alkatlrrnas, s legyen kiépített csatlakozó vonal-
sza'kasz. Azért szú'kséges a többi vrirltozaf lddolgozá§a, mert pl. egy téli-
ta,va§zi olvadás idején, a nagy vizingadozá§, jégza{já§ stb. miatt ilyen
ideig]lenes vasúti hi]dak megépítéséndk a]ig ha Van lerlFtó§ége.

- fontos tová bá, hogy van-e lohető§ég rombolt vasúti mútárgy
helyreáüításához szíikséges anyagolk hely§zíni kiterrnelésér,e, e§€tleg bi-
zonyos távolságra levő (erdó, kóbányta stb.) kitermelóhelyhez már előre,
béike idején él§zerű lehet kiszolgáJó utat épít€ni;

- végül az egy,időben történő, tdbrb Va§últi mútárgy heJ.yreállítá-
sához az épító-hely,reáüIitó erök-esZközök csoportosítása még alikal,mazá-
s,uk előtt elvégezhető, így a fellkészülés egy-€gy feiadat megoldá§ához idő-
ben jo ban biztosítható.

Touúbbi Jelkészítési íeladtt lell,et, a keíüLő i,rónyú. uasú,tuotwlak ki-
jel,ölése.

A vasúti műtárgya]k romlbolá§ával szárnoüva, ki kell jeJöIrr,i a hossz-
es b8rá,ntiTányú vasutak mütárgyainak, közlekedé§i csomópontjainak meg-
kerüilését bizto§í,tó - ker,üIő irányú - va§útvonrala]kat, Arnennyiben az
ország fö]drajzi heiyzeie, hádrna§ tagoltsága, kialakított Vasúthálózata
úgy kívánja, akkor az adott irányokban, ahol a hosszirányú vasutak össze-
kötése haránt vasutal<kal neIn biztosított, a hiányzó va§útvonala]kat meg
ke1l tervezn,i, majd megfeüelő idóben meg keJü építeni.

A kerülő irányú vasútvonalak kijelólésénel feltétüenül §zámolni kell
a kiváüasztott ho§§z- é§ harántirányú vasútvonalrak átere§ztólépe§ségé-
nek mégváItozásáva,l, általában csökkenesével. Ezék a kerüló irányú va-
sútvonalak nagy valószinúséggel mellék vonalak lesznek, kivételes ese-
tekb€n villamosították, gyengébb feüépitínénnye], ki§ebb ív€Jdkel, igy e

szakasz mint szűk keresztmetszetek döntő mértékben befolyásolják majd
az átere§ztőképességet,

, ciltkernben a vasúttrráLlózat háborús üzemeltetésre tórrénő felkeszí-
téséndk néhány aJapvető kérdésével fogJlalkoztam.

Úgy íté}em meg a vasúti közlekede§i ág többi szakterületeine]í önál-
ló olemzésére i5 él§zerú lenne olyan komplex módon, ahogyan az új kö-
veieImónyek megkivánják.
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2. Közlekedésügy (Egyeterni tankönyv, Dr. Vásárhely! Boldiz§áI)
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