
b) A közlekedési biztosításban résztvevő szervek sokféle rendel_
tetése és alárendeltsége fokozott követelményeket támaszt az egyitt-
múködés megszervezéséhez, tevékeny§égük operatív irányításához.

c) Az ellenség közlekedési hálózatra és a közlekedési csapatokra
való fokozott ráhatásának 1ehetósége szükségessé teszi a közlekedé§i
csapatok feladatainak, szervezeti felépítésónek, a hadászati készleteket
tároló vasúti szerelvények diszlokációjának felülvizsgálatát, átértékelé_
§ét.

Az elmúlt években lefolytatott gyakorlataink tapasztalatai azt iga-
zolták, hogy a honi területen vívott védelmi hadmúYelet közlekedési
biztosításának megtervezé§énél olyan sajátos körülmények adódnak,
amelyek figyelembevétele erősen befolyásolhatja mind a harcoló csapa-
tok közlekedé§i biztosítását, mind a közlekedési csapatok, szervek alkal-
mazáSáí.

Dunóntúl közlekedési hólózotónok kotonoíöldrojzi
és közlekedésműszoki értékelése, elemzése

Erőss Ferenc alezred,es

Az olszág védelemre történő íelkészítése egyik fontos elemét képezi
a közlekedési hálózat lelkésziLése is.

Á haditechnikai eszközök korszerúsődésével számottevó javulás kö_
vetkezett be a c§apatok optimáiis mozgásának biztositása terén,

A védelmi hadmúvelettei és harccal kapcsoiato§ tevékenységek meg-
követelik a közlekedési hálózat maximáIis felkészítettségét. Az esetlege-
sen ]étrehozható rombolások, a közlekedési hálózatra és azok csomópont-
jaira nagypontosságú fegyverekkel mért csapások által keletkezett tor-
laszok, akadályok elhárításához, a megszakadt forgalom és műtárgyak
helyreállításához alkalmas helyreáuító erőkre, eszközókre van szükség.

Ezek a helyreállító erők katonai és polgári erőkből kerülnek (kerül-
hetnek) ki és tevődhetnek össze_

A helyT eállítás és a védelmi hadműveletet megvivó csapatok Védő-
körleteiben, vagy azok mögöttes terü]etein hajtható végre, s szorosan
kell illeszkedjen a csapatok álta1 végrehajtott mozgásbiztosítási feladatok
rendszeréhez. Ez a közút\ é§ vízi mozgásbiztosítási feladatokra egyér-
telmúen illeszthető, míg a va§úti hálózatra vonatkoztatva a c§apatokhoz
szorosan nem kötődő helyreáJ.lítási feladatokró1 van szó.

A már leírtak ligyelembevételével az elmúlt időszak továbbképzé-
sei, törzsfoglalkozásai, hadijátékai e szellemben kerü]tek 1evezetésre.
Ezeken egyértelmúen bebizonyosodott, a tervező munkát mennyire be-
folyásolja a közlekedési bá\ózat (út, vasút, vízi út) előké§zítettsége, álla-
pota és várható sebezhetősége, a domborza,lri és yíztajzi viszonyok.

A tervező munka e]ősegítésére, esetleges új ismeretek közreadására
gondoltam akkor, amikor a védelmi hadmúvelet kialakításához talán nél-
külözhetetlen oldalról közelítettem meg a Dunántúl terepjelleg, dombor_
zati viszony, vizrajz és közlekedési hálózat szerinti felosztását, értéke-
lését.
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I. A Dulxántú,L hequei, donbof zata,i:

- A Zalai-domb§ág jellegzete§ arculatát a Zala és a Mura folyók
közötti észak-déli irányú, egymással párhuzamos, hosszú, egyenes völ-
gyek határozzák meg, A völgyek fogadjálr be az észak-déli irányú uta-
kat és a dombság csapadékvizét elvezető kisebb vízfolyásokat. A kelet-
nyugat irányú mozgások a kiépített utakon kívül erő§en korlátozottak.
A völgyek talpa vizenyős rét. A tengerszint feletti magasságok 200-340
m kózött változnak,

- A Pannonhalmi-dombság három egymá§§al párhuzamos, 260 300
m tengerszint feletti magasságú, észak-délkele1 irányú vonulata jelent
komolyabb akadályt. Átjárás a 6-7 krll széles Győr-Ménfőcsanak Nagy-
barát lrözijtti területen, valamirrt az úgynevezett ,,gici átjárón" lehe§éges.

- A Balrony a Dunántúli-középhegység kiterjedésében és irárryá
ban egyik 1egjelentósebb hegl.vonuiata, Átlagos tengerszint feletti ma-
gassága 3-400 m, azonban eg},es pontjai elérik a ?00 métert is. Katona-
{ö}drajzi jelentőségét a kelet-nyugati irányú, veszprém-Devec§er köz-
ti, valamint az észak-délkelet irányú Móri-árok adja, amely a hegységet
a Vértestő1 választja el.

A Bakonyon átvezető legfontosabb irárryt a Veszprém-Devecseri
árok jelenii. amelven a B, Sz. főköZlekedéSi utunk is átvezet.

A Móri-árok az átvezető 81. fkl. úttal hadmúveleti szempontbóI is
ielentő§, Fontos ö§szekötő r,onal a Győr-Komárom-Tata-Kisbér által
határolt iankís, síkvidéki jellegú, valamint a Székesfehérvár Ercsi-Du-
naföldvár és sió-csatorna által határolt terűlet között,

A Bakony domborzati viszonyai alapján jelentős katonaföldrajzi té-
rrvező, a véc'lelenr hatékonyságát pozitívan segíti.

- A vérte§ 450-480 m tenger§Zint feietti magasságáVal iS jelentő§
akadályt képez. Észa-kke}eti lejtőjénél húzódik a mintegy 0,5-0_6 km
széles taíabányai árok, amell, a Gerecse déli vonulatátó1 választja el. A
hegységen való áthaladás csak a kiépített utakon lehetséges-

- A Gerecse Lábatian-Tardosbtinya-Vértesszőlős irányú vonulata
jelentős akadál\.t képez a naga 370-650 m tengerszint feletti magassá-
gával.

A Bokocl-Környe-Tata irányába húzódó Által-érre támaszkodva
kedvezőek a feltételek a nyugat f€lől t/lmadóval szemben a védelem ki-
építésére.

A Gerecse északi részén a Lábatlan-Almásneszmély vonalában 0,3-
2 km között változó Duna-Vijlgy könnyen zárható.

Közlekedés a kelet-nyugati irányú, 10. fkl, úton és a Gerecsén át-
vezető észak-déli irányú kiélrített utakon lehet§éges.

A Duna és a Gerecse északi szegélye által hatírolt terület nagy je_
1entőségge1 bír a fóváros lelé vezetó irány lezárásában.

- A Pi]is, a visegfádi és a Buclai hegység szinte egységes tömbjét a
Budapest-Pomáz-Pilisszentlélek-Esztergom, illetve a Budapest-Pilis-
c§aba-Dorog Tát irányaba vezetó utak osztják meg,

Általában elmondható, hogy közlekedés csak a kiépíiett utalron 1e-
hetséges,
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A három hegwonulat közül legjelentősebb a Visegrádi hegység a
mintegy 750 m-es tengerszint feletti magasságával. Mindhárom hegység
Budapest nyugati irányú védelmét jól segíii, harctevékenységre kevéSbé
alkalmas.

- A Somogyi-dombság több ré§zből álló, domborzatilag elkülönít-
tLető,250-320 m tengerszint feletti maga§ságú, völgyekkel tagolt részre
oszlik. A lejtőalapnál vezetett úthálózata kielégítő. A dombvonulat a harc-
tevékenységeket különösebben nem gátolja.

- A Barauyai-szigethegységból egyedül a mintegy 430-6B0 tenger-
szint feletti magasságú Mecsek bír jeleniőséggei. Bonyhád-Bükkösd
közötti szakaszrrn é§zak-déii irányú mozgás általában csalr a kiépített
utakon, illetve a Mecsek déli lejtője lábánál vezető éSzak-délnyugati
irányú, 6. sz. fkl. úton lehetséges.

- A Mecsektől délre levő Villányi hegység iránya, magassága es
kiterjedése alapján nem jeienthet számottevó akarlályt.

Mint a Dunántú1 jellegzetes ré§ze, említést érdemel még a Kisalföld.
Számottevő természeti akadályai nincsenek. ÍJíhá]'ózata sűrű. manöve-
rezési lehetőség jó. Harcászati jelentőségű akadályt még a Soproni és a
Kó§zegi hegység, valamint a Rába déli partjára támaszkodó Vasi hegyhát
és Kemeneshát jelenthet-

A Mezőföld a Balatontól keletre esó. a Sió, a Kapos és a Duna-völgye
közötti síksági jellegű terület, Katonaföldrajzi szempontbó1 ielentősebb
akadályt nem képez.

Il. A DunönIúl jellem?ö íoluói. L)izei:

- A Dunántúl északi és keleti irányból a Duna határolja, Az észak-
nyugati országl-ratár és Szob közötti Csel-rszlovákia-Magyarország köZös
szakasz hossza 142 km, Szob és a déli or§zághatár közötti kizárólagos ma-
gyar szakasz hossza 275 km, Az összes hajózhatí s2akasz hossza 41? km.
\/Ízg:,űjtő terüiete 40 134 km!.

A vízi úton 1000-1 600 tonnás hajók közlekedhetnek a mindenkori
vízálIás és korlátozások íigyeIembevételével.

A Duna átlagos esése 5-10 cm/km. Mélysége 1.?-10.0 m, szélessége
290-600 m között változik. Közepes vízsebessége 1,0-1,7 m/sec. A Duna
partja általában szabályozott, 2-5 m magas, de előfordulnak 5-10 m
magas partszakaszok is. A vízjáték 5.3-9,2 m között változik.

A meder kavicsos, homokos, de előfordul homokos agyag is. Kemé-
nyebb teieken a jég előfordulása december közepétől február közepéig
tart. Teljes beállása általában csakk 10-12 napig tart. A jég vastagsága
elérheti a 25-30 cm-t.

Legielentősebb hajózsilipek a soroksári Dunaágban találhatók. A fó
haiózóúthoz csatlakozik még a Mosoni-Dunaág 122 km-es szakasza. vala-
mint a Győri Dunaág 14 km, a Szentendrei Dunaág 30 km és a Soroksári
Dunaág 55 km hosszú hajózható szakasza. Kedvezó vízállás esetén a mel-
lékágakon 600-1000 tonnás hajók közlekedtetése biztosított, Meltékfolyó-
it a Rába és Sió jelentik a dunántúli területen.

A Duna 417 km-es szakaszán B db liözúti.3 db vasúti és 2 db közös
közúti-vasúti híd található.
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A hidak hajózható nyílásai 80-190 m között változnak. A hidak
alsó élének maga§§ága ,,0" vízállás e§etén 12,9-16,8 m között változik,

Berendezett kompátkelőhely a kizárólagos magyar szakaszon 14 he-
lyen van. A kompok teherbírása - a váci és mohácsi 150 t teherbírá§ú
kompok kivételével - 20 és 60 t között változik-

A Szentendrei Dunaágon 2 helyen, a Soroksári Dunaágon 2 helyen
működik komp.

A Duna legkisebb vízhozama 600, legnagyobb vízhozama 9 000 mi]isec.

- A Kisalföld jellemző folyóját a Rába jelenti, Vízgyűjtó területe
nagy lejté§ú, csapadékos, A Rába ebből következően sok vizet szállíí. víz-
hozama általában egyenletes. vízgyújtő területe 5 563 km2.

Sárváftól a torkolatig a folyó szabályozott, mindkét oldalt kiépített
árvédelmi töltés fogja közfe, A partmagas§ág 2-4 m között változik,
anyaga agyag, vagy agyagos h omok, ezért omlékony. Hossza 192 km.

Szélessége a szabályozott szakaszokon 35-45 m, mélysége 2-3 m,
vízsebessége 1,0-1,5 mlsec, A hullámtér szélessége 3 600 m között vál-
tozik. A legnagyobb vízáilás március és október hónapokban jelentkezik,

- Jellemzó vízfolyá§ még a Sió-c§atorna, amelynek szélessége 15-20
m, mélysége 2,0 m. A Balaton felesleges vizének 1evezetését szolgálja a
siófoki zsilipen keresztü], Hossza 123 km,300-600 tonnás hajók közleked-
tetésére alkalmas, 20-25 perces zsilipelés figyeiembevételével. Szintkü-
lönbség 4 m. A zsilip 85x12 m befogadóképességű.

- A Sárvíz észak-déli irányban meghatározó vízfolyás Székesfehér-
vár és Szekszárd között, Székesfehérváító1 csatornázott, medre iszapos. a
bal part sok helyen mocsaras, nagyrészt nedves legeló, hosszabb esőzések
után a magas ialajvízszint miatt járhatatlan.

A Fehérvárcsurgó és Pátka téíségi víZtározók vizének leengedésével
akadály jellege változtatható.

A Rábca, a Marcal, a Zala, az Által-él,. a Kapo§ és a Koppány viz-
folyások értékelósére kisebb akadá].y jellegük miatt nem tórek ki.

- Legnagyobb állóvizünk a Balaton. Kelet-rryugati ifányú nagy
vízfelülete szinte megosztja a Dunániúlt, Tjossza 77,2 km, szélessége 1,4
km-tő1 (Tiharr1.-Szántód között) 16,9 km között változik.

Vízmélysége 2,5-4,0 m, de az ún. Tihanyi kútban a 10,8 métert i§
e]éfi. Rendszeresen hajózott út hos§za 125 km. Áruszállításra 300-700
tonnás hajókat közlekcdtethetnek. A rövid, 3 4 nap alatt beálló jég vas-
tag§ága hideg iél setén 40 60 cm-t is elófhet.

A Ba]aton komplorgalmát 3 db 86 és 1 db ?3 tonnás komp bonyoiítja.
IIl. Dunőntú,I hözteherlését biztosító hdlózqtolc róuíd értékelése :

- A vasúthálózat Dunántúlra eső hossza 3 319 km, az MNK vasút-
vonalainak 410ii-a.

Ebból fő vasútvonal 2 060 km, mellékvonal 1 259 km.
A fó- és mellékvonalakból 20 t iengelynyomásra alkalmas az össz-

hossz ?6%-a,2 523 km.
villamosított a vonalak 100/n-a,

Egyvágányú íóvonal a teljes ho§§z 50%-a, 1 670 km.
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- Dunántúl vasúthálózatán összesen 235 db híd találbató, 9 462,39
fm összhosszban.

A hidak teherbirása általában megfelel a va§úti szabványban elóírt
7x25 t teherbírásnak.

A fővonalakon általában rácsos szerkezetű alsópályás fémhidak a
jellemzők, de beépítve megialálhatók a Pto, Pts, P26 típusú provizóriu_
mok is.

A mellékvonalak jellemzó hídja a vasbeton szekrénytartós, a vasbe-
ton teknőhíd, de számolhatunk a fővonali jellemző hidak változataival is.

- Dunántúlon va§úti határátkelőhelyek működnek Csehszlovákia
irányába Szob, Komárom, Rajka vasútá1lomásoknál, Ausztria irányába
Sopron. Ágfalva, Magyarfalva, Szentgotthárd, Ijlegyeshalom. Jugoszlávia
irányába Murakeresztúr, Gyékényes és Magyarbóly vasútállomásoknál.

Szükség esetén az alábbi irányokban lehet a felszedett vonalak ki-
építéséve1 újabb va§úti határátkelőhelyet nyitni :

- Rédicsből kiágazva Lendava irányába, mintegy 2,6 km megépí-
tésével,

- Barcs nyugati területén felszedett deltavágány 1,6 km-es szaka-
szának megépítéséve1.

- Dunántúl berendezkedését. vasúthálóZatát figyelembe véve meg-
állapítható, hogy rombolás szempontjábó1 a szinte minden nagyvároson
átvezelő, fó vasútvonalak 1ehetnek a célpontok. Ezért nagy jelentöséget
ke]l tulajdonítani a kerülóirányok, delták kiépítésére, a felhagyott vona-
1ak aktivizálására, a mellékvonalak tengelynyomásnövelő feladatainak
végrehajtására.

Dunántúli hálózaton 11 db alagút található, összesen 3 512,3 m hossz-
ban, ami a dunántúli vasúti hálózat 0,7oln-a.

Nagyságrendileg elenyésző, de rombolás esetén 1ényegesen nagyobb
jelentőségge1 bír.

- Dunántúl területén 15 db HM iparvágány van, Ezek a csapatok,
intézetek közvetlen összekötteté§ét biztosítiák a kiépített vasúti hálóza-
ton, más katonai, polgári szervekke1, gyakorlóterekkel. 10 db iparvágány
rendelkezik valamilyen típusú rakodóva1. Tengel},nyomás alapján az elő-
írt kívánalomnak megfelelnek.

- A vasúthálózat értékelő adatai alapján a nyíltvonali kirakásra
alkalmas vona]szakaszokat felmértük, s ez alapján megállapítható, hogy
nagy részük igazodva a terephez, első§orban a Balaton és a Duna közötti
területre e§ik.

Az erdei vasútak vizsgálatából kitűnik, hogy elsősorban a Dunán-
túl erdős, déli területein maradtak fenn, aho1 kapcsolódnak a íafeldolgozó
üzemekhez.

- Dunántúl burkolt úthálózatának megyénkénti bontá§ú értékelé-
sét elvégezve megállapítható, hogy a Dunánhllon az MNK kózílhálózatá-
nak mintegy 410fg-a, 141?4 km talátható. A mintegy 15 000 km útból két-
irányú lorgalomra nem alkalmas 3 4O0 km űt, az összhálózat 220ft)-a.

- Dunántúlon útkategóriánkénti bontásban elkészített hídadatai
alapján, össze§en 3 312 db híd található, 40 309 fm hosszban. Ebből látható,

63



hogy Dunántúl úthálózati adatai alapján 1km-re átlagosan 2,7 fm híd
esik,

Megyénként általában 3*4 000 fm híd fenntartásáró1 kell gondoskodni,
illetve szükség szerint ezek egy részének helyreállítása jelentkezhet fela-
datonként.

A Dunántúl, mint terep, és a közlekedési hálózat rövid értékeléséból
egyértelművé válik, hogy az új védelmi doktrína új gondolkodást, a vár-
ható tevékenységek újszerű megközelítését és szervezését igényli.

Az összfegyvernemi hadsereg áltai elfoglalható védősáv berendezése
komoly múszaki zárrendszer létrehozását is feltételezi, amelynek célja az
ellenség támadó csapatainak feltartóztatása, veszteségokozás erőkben, esz-
közökben, a támadá§ meghiúsíiása.

Amennyiben az ellenség támadó csapatai tért nyernének, úgy a mű-
szaki zárakat aktivizálni kell. Ebben az esetben az ellenség álta1 mért
nagypontosságú fegyverek c§apá§ái mellett, a saját robbanó és nem rob-
banó múszaki zárak hatékony alkalmazá§a is a közlekeedési hálózat és
azok létesítményei nagymérvú rombolását idézi elő.

Mindez a csapatok azonnali mozgásbiztosító tevékenysége nrellett
felveti a helyreállítás polgári erő-eszköz§zükségletét is_

Jelenleg is érvényes intézkedés szerint ,,A szállítá§i (közlekedési)
minisztériumok és azok szervei fe]elósek a meg§zakadt forgalom helyre-
állításáva1 kapcsolatos rendszabályok időbeni és maradéktalan végrehaj-
tásáért".

Ez teremtette meg a feltételét a jelenlegi KÖHÉM (jogelódje KM)
részére a helyreállításhoz szükséges anyagi készletek létrehozására, esz-
sze]rű lépcsőzésére, §zéttagolt, rejtett elhelyezésére, a különböző területi
helyreállító alakulatok 1étrehozására.

Ezek az alakulatok (vasúti, közút| vizí) a polgári életben megievő
területi e]v szerinti elosztású szervekre építve kerülnek kijelólésre,

A vasúti helyreállító alakulatok a §peciális feladatok szerint tagozód-
nak. Megtalálható közöttük a távközlő és bizztosítóberendezés, mozdony
és kocsi, pályaheiyreállító, íelsővezeték helyreáilító, de köztük van a TS
vasúti uszályhídépító és helyreállító alakulat is.

Dunántúi területén mintegy 20 helyreállító alakulat kerül felállításra.
Teljesítményüket a rendelkezésre á]ló gépek teljesítménye és a rom-

bolás mértéke határozza meg, így konkrét adat közlését nem 1átom cél-
szerúnek.

A közúti helyreállítás szempontjábó1, mivel nem o1yan szerteágazó
feladatot jelent, mint a vasútnál, elsó§orban út- és híd helyreállító ala-
kulatok f elállításáva1 számolhatunk.

Dunántúlon helyezkedik el 23 helyreáilító alakulat, ami közel fele
a közúti helyreállító szolgálat állományának,

Naponkénti teljesítményijket a rögtönzött, vagy ideiglenes helyreál-
1ítási követelmények szer,int leh€t összegezni. Így ezek képesek 10-18 000
fm út és 30-50 m híd helyreáüítására a dunántúii területen.

A hajózás helyreállító alakulatok a TS uszályhídépitó, a javító é§
ezek vezetó állománya képezi.
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Feladatukat a meglevő készletekből, előre kijelölt helyeken közúti
és vasúti Ts uszályhidak megépítése, íenntartása és szükség szerinti hely-
reállitása jelenti.

A helyreállító alakulatok atrkalmazhatók önállóan, vagy az MN ha-
§onló íeladatra kijelölt helyreállító eróivel együttmúködve.

A fenti elemzésben a parancsnokok és törzsek ilyen irányú felkészí-
téséhez kívántam nem a telje§ség igényével segítséget nyújtani.

Egyértelmú, hogy a cikkben leírtak, esetleges kinyilatkoztatá§ok nem
aegdönth€tetlendk. Jelenlegi védelmi koncepciónk is riapor|ta vet fel rlj,
megválaszolatlan kérdéseket, ez pedig minden eddigi elgondolás vizsgá-
latát igényli.

A védelmi doktrína fő céIkitúzései megvaló§ítá§át, hazánk védelmét,
egy esetleges agresszió elhárítását a békében történő hatékony felkészí-
tés jelenti, amely ideológiai, gazdasági, katonai kérdésekben egyaránt
lontos döntéseket igényel.

A korszerű onyogmoz9otós
oktuólis kétdései és felodotoi

szrenka Antal őrnaga

Felvetódhet a gondolat, hogy a jelen gazdasági helyzetben az MN
egyre szúküló anyagi lehetőségei időszakában időszerú téma-e a korszerú
anyagmozgatás aktuális kérdéseit elemezni. Célszerú ezze1 a gondolatta1
részletesebben foglalkozni, a téma belső összefúggé§eit i§ elemezni, va-
lamint az MN jelenlegi helyzetét vizsgálni, összehasonlítani a népgaz-
daság anyagmozgatási helyzetéYel mielőtt választ adnánk a kérdésre.
) Mit t@k(Lr (u Qfuaagmozgútas fogo,|ma az MN-ben és mit a népgaz-
d,asó,gban?

- Az MN-ben az anyagmozgatás fogalma alatt az anyagok rakodásá-
va]., rövidtá!'li (belső) szállításával, tárolásával, készletezésével kapcso-
latos műveletek összességét értjük, amely nem jár együtt az anyag alak-,
vagy állapotváltozásával.

- A népgazdaságban az anyagmozgatás fogalma alatt a társadalmi
újratermelési folyamat minden lázisában elóforduló, az anyagok, félkész
és késztermékek, illetve áruk nem nagy távolságú helwáltoztatását cé1-
zó o1yan tevékenységet értenek, amely nem jár együtt alak-, vagy állapot-
változással és amely kézi munkával, vagy sajátos eszkózökke1, gépekkel,
berendezésekkel - elsősorban terüeti korlátokon belü - megy végbe.

A két fogalom összehasonlításábó1 azonnal kitúnik, hogy a népgaz-
daságban használatos bővebb, komplexebb. Ebbó1 adódik, hogy másabb
jellegú feladatot kell megoldani és így a tecbnikai eszközök között is kü-
1önbség van. Míg a népgazdaságban a gyártási folyamatokban a folya-
matos üzemelésíí anyagmozgató gépeket, e§zkkózöket (szállító szalag, gör-
gős száuítópályák, konvejorok stb.) alkalmazzák a leggyakrabban, addig
az MN-ben a szakaszos üzemelésúeket (ta.rgoncák különböző típusai, da-
ruk stb) használjuk. Ezeket figyelembe véve a népgazdaságban alkalma-
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