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Bevezető

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Alapelveihez kapcsolódó ko-
rábbi haderócsökkentés alapvetóen az orság határain belül megvívott
vódelmi hadművelet követelményeihez igazodí haderőt irányzott eló.
Az arányokat tekintve a legnaryobb mérvű leépítést a logisztika terüle-
tén hajtottákvégre, elsősorban a mobil, tábori szervezeteket szúntették
meg. Ezt a csökkent&t"szenvedte" el a Közlekedési Szolgálat is, szerve-
zete (a felsószintú vezetőszerv kivételével) alapvetően megfelelt a védel-
mi doktrína követelményeinek.

Időközben azonban a Magyar Honvédség feladatrendszerében na-
gyon jelentős szerepet kapott a nemzetközi kötelezetíség (PfP) és a NA-
TO-orientláció (PARP), amelynek a szolgá|at szervezete, telje§ííóképes-
sége csak részben felel meg. Kűlön feladatot és nag5rfokú leterhelést je-
lentett az IFoR-erők közlekedési biztosítása i§, egyben betekintési lehe-
tóséget biztosított (biztosít) az USA Szárazföldi Haderők logisztikai
(mozgaúási) tevékenységének szervezésébe. Sziikségessé vált tehát a
helyzetelernzés és az újszerű követelmények megfogalmazása.

A szolgálat felsó vezetési szintjének teljesitőképessége sincs össz-
hangban az újszerú feladatokkal. A Szolgálatfónökég attól is szenved,
hogy sem a Honvédelmi Minisztériumban, sem a Honvéd Vezérkamál
nincs közlekedési szakbeosztás rendszeresítve, kidolgozó kapacitásának
elégtelensége miatt a szabályozó, fejlesztó és rendszerépító tevékenpé-
ge a háttérbe szorult. A mennyiségi (hiány) egy új (negatív) minőségi
§zintbe c§apott át. Ezzel áll szemben az a sokoldalú elvárás, amelyet a
NATO-orientáció jelent. A NATO-hoz való csatlakoziás hosszadalmas
útján olyan feladattömeg várható, amelyet a meglévó (és elképzelt) ve-
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zetőszervek nagy része képtelen lesz kidolgozni és irányítani. Már most
rendelkezésre állnak azok az okmányok, amelyek alapjánelóre láthatóak
és prognosztizálhatók a feladatok. Kérdés az, mikor iztiletik meg a felis-
merés, hogy ezekre a feladatokra komolyan kell készülni. Ennekjeglében
- és a rné7 átmeneti jelleginek tekinthető k)zeljövő figrcIembe vaőlével -
próbóIom megfogalmazni a, közlekedé si bbtosításs al szémbeni vó kozó (nö-
ve\,ő) teénleket, illetve az eglre rosszabbá vátó köülm&ryek ellentétéből
való küit khetőségeit.

A ködekedési biaosííris újszedi badműveleti és logisztikai keretei

Az alapozó elméleti munka hiányosságai miatt gyakori a fogalmak
körüli bizonytalanság amikor a hadsereg (le./áí)épíúése, fejle§zté§e, a
NATO-kompattbiliá§ és interoperabiliúás kerüt szóba. Időnként bele-
esünk a magunk ásta NATO-gödörbe is, mindenre (nemlétező) NATO-
kővetelményeket akarunk ráhúzni, mindent nátósítani akarunk.

Egyértelművé. kell tenni, hory nemzeti haderők vannak, ezek állo-
mányából meghatározott csapatkontingenseket jelölnek ki és készítenek
fel a NATO közcrs (többnemzetiségű) parancsnolsága vezetésével vég-
rehajtandó hadműveletekle.

Az utóbbi évek legfontosabb hadműveleti jellegú változásai közül
kiemelt jelentősé gű az országvédelmének keretében tervezett válságke-
zelés komplex kérdésköre, amely egyrészt e kijelölt csapatok alkalmizá-
sa, másrészt a logisztikai biztosítás terén újszerű feladatokat és megoldá-
sokat hozott.

A vál.ságkezelés hadműveleti oldalának alapvető elve a helyzetnek
megfelelő, éppen szúkséges mérvű erő alkalmazása, a fokozatos eszka-
láció feltételezésg A feladatok megkezdése békében élő erőkkel törté-
nik á_folytatódik egy meghatáro zott szinti5, elhúódó tevékenységgel
számolunk, majd szükség esetén a (szelektív) mozgósítás megkezdésJvll.

A közlekedési biztosítás béke-szervezete (teljesítóképessége) nincs
arányban a harcoló csapatok harcértékével, a szállító kapaóitásbánjelen-
tós hiány mutatkozik, közúti biztosításierő pedig egyáltalán nincs. Ászál-
lító kapacitás a polgári eszközök bevonrásával részben pótolható. Sokirá-
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nyi bizonyító munka ellenére sem sikerült azon javaslataink megvalósí-

tása, amelyek a legszükségesebb békében élő közlekedési eró létrehozá-
sáí szotgalmazzák

A nemzetközi kötetez€ttség€k közül a felső vezető szervre háruló

nagyjelentóségű feladat a környezó és együttműködó országokkal kétol-

dairi katonai kózlekedési megállapodások kidolgozása és megkötése, Ez
a Szolgilatfőnöl<ség jelenlegi lehetóségeit messze meghaladó munlalt je,

lent.

Minden tekintetben kiemelkedő a NATO-val közvetlen együttmű-

ködésre (együttes alkalmazásra) kijelölt csapatok felkészítése (PAR,P):

Ennek igln'jelentős költségvetési vonzatai is vannak, mert olyan szállító

és rakod-'ótechnikát kell rendszerbe állítani (20 lábas konténerek alkal-

mazását biztosítandó), amely kompatibilis más nemzetek hadseregeitől

kijelölt csapatok hasonló technikájával. E mellett létre kell hozni az ilyen

" ilvonuló"' csapatkontingens nagytávolságú, ellátását biztosító nemzeti

támogató szeriezetet (áilandó és feladathoz igazodó ideiglenes elemek-

ke1), ámely a hazai bázisból és nagytávolságú szállítást végrehajtó eróből

áll.

A következókben az újszerő logisztikai keretekre térek át,

NEMZETI LOGISZTIKAI RENDSZER-ben kell gondolkod-
nunk, amely rendelkezik azon NATO-orientált logisztikai elemekkel,

amelyek a ]rÍATo-ba kijelölt (szüks égesetén az otszágból elvonuló) csa-

patot meghatározott időtariamú logisztikai biztosítására hivatottak,

i.Iin", t"hit NATo LOGISZTIKA, de az egrüttműködésre kijelölt lo-

gisztikai vezető szerveknél lenni kell interoperabilitásnak, a végrehajl
iató logisztikai alegységeknél peilig meghatározott mérvű kompatibili-

tásnak.

Interoperabilitás: Rendszerek, egységek, haderók képessége más

rendszerelinek, egységeknek vagy haderőknek szolgáltatások nyújtására

vagy azoktól szolgáltaiások elfogadására és íly módon a kölcsöntjs szol-

gáliatások hatékony együttes működésre teszik képessé őket,

Kompatibilitás: Két vagy több alkatrésznek, berendezési elemnek

vagy anyagnak ugyanabban a rendszerben vag] környezetben való léte-
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zési illetve működési képessége anélkül, hogy egymást zavarnák, (A
NATO - Logisztikai Kézikönyv alapján,)

A Nemzeti Logisztikai Rendszernek a NATo-orientált (a kijelölt
csapatok biztosítását szolgáló) logisztikai elemek mellett szerződésben
váIlalt kötelezettség alapján BEFoGADÓ NEMZETI funkciói is lehet-
ne§ amely meghatározott infrastruktúra, szállítási, egészségügyi és szol-
gáltatási kapacitás fenntartását és rendelkezésre bocs átásátjelenti (llásd:
IFoR-bázisok és a fel (el)vonulás biztosítása a Mag^r KöztársasáT terü-
letén). Abefogadó nemzeti támogatási képesség létrehozása és fenntar-
tása a NATO költségvetésből történik, ennek kihasználásával jelentós
fejlesztéseket lehet eszkdzólni pl. a szállítási kapacitás, hírközlés, beren-
dezések, tárolóterek kiépítése terén.

A nemzeti logisztika képessége, íehát nem minden esetben a nem-
zeti haderó szükégleteitől függő, hanem az adott országban állomásoz-
latott vagy átvonulásra tervezett szövetséges csapatok meghatározott
(szerződésekben rögzített) logisztikai biztosítását is teljesíteni képes ka-
pacitások ósszessége.

A FELSÓBBSZINTÚ NATo Logisztíkai Prtekeztel Titkársága ál-
tal1994-ben kiadott NATo LoGISZTIKAIKÉZIKÖNw gvrr; s"e-
rint:

"A logisztika az erők moz4alásának és fenntartásának tervezési és vég-
rehajtósi tudománya."

Ahogyan a Logisztika fogalmából is kitűnik, a NATO igen nagy fi-
gyelmet fordít új stratégiai koncepciójában az erők m ozgatására, a moz-
gékonyságra.

A MOZGEKONYSÁG a katonai erők és a hozzájuk tartozó logisz-
tikai támogatás azon képessége, amely lehetővé teszi számukra a hely-
változtatást. Ez pedig a szárazföldi, tengeri és légi §zállítási kapacitás, a
vezetés és irányítás, a megerősítő erők elszállításához és fogadásához
szükségas eszkózök teljes skálája. Valamint a c§apatok technikai ellátott-
ságából származó " önj áró" manőverező (harcászati mozgékonysági) ké-
pesség. Látható, hogy a NATO-fogalomrendszer nagymértékben eltér a
mi hagyományos értelmezésünktől, amely alapvetően a szárazíöldi moz-
gékonyságot, manőverképességet ismeri.
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A mozgékonyságot badászati, hadműveleti és harcászati kategóri-
ákba sorolják, Szorosan a mozgékonysághoz kapcsolódik a MOZGA-
TAS fogalma, arnely az eszközöknek, a személyi állománynak (c§apatok-
nak) vagy az anyagi készleteknek a katonai tevékenység részét képező
hel},változtatáshoz tartoZó tevékenység,

A MoZGATÁS IRÁNYÍTÁS a személyi állomány és a szállítmá-
nyok közlekedés ilszál|ítísi útvonalakon történő mozgatás ának tervezé-
se, útvonalkijelölés, a mozgás ütemezése és irányítása, illetve az ezen
funkciókért felelős szervezet összessége (szervezet és múkildési eljárások
- azaz STANAG-ok).

A közlekedési biztosítás tehát egyaránt szolgálja a csapatok és a lo-
gisztikai támogató rendszer felvonulását. A Logisztikához való tartozását
mégis az indokolja, hogy a csapatok felvonulása után a logisztikai bizto-
sítás "íoglalkoztatja " a közlekedést.

Nemzetközi tapasztalatok

A következókben nem valamiféle úti jelentést va§/ a hazai konzul-
tációkról készült beszámoló jelentést kívánok'közreadni, hanem néhány
olyan tapasztalatot, amelyeket nem szabad figyelmen kívül haglrni a MH
jövőbeni Közlekedési Szolgálata kialakításánál, illetve általában is tanul-
ságosak.

A hivatásos haderőre való áíállást (NSZK kivételével) tekinthetjúk
a haderő korszerűsítés főirányának ajelentős (de arányaiban a mienknél
jóval kisebb) haderócsökkentés mellett. Az átalakítás logisztikai szemlé-
letmódottükröz, elsődleges igény a racionalitás. Ennek megfelelóen köz-
beeső parancsnokságokat szüntetnek meg, a haderőnemi logisztikai
rendszereket összhaderőnemivé integrálják.

A BELGA KIRÁLYSÁG (területe mindegy harmada hazánkénak)
Közlekedési Szolgálata komplexbiztosítási íeladatot Iát el: minden szál-
lítási alágazatot irányít. Három szárazföldi (vasút, kózút) szállítási igaz-
gatósága, 1 légi szállítási és 1 tengeri (és belvízi) szállítási igazgatósága
van - központi (VK - alárendelt szerv) alárendeltségében.
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Az Igazgatóságok hatásköri területén lévő katonai szervezetek na-
gyobb ráze nem rendelkezik saját §zállítási kapacitással, minden szállí-
tási igény azlgazgatóságra érekezik be, amely jogosult a szállítóeszkőzze|
rendelkezó katonai szervezettől szállító gépjárművet kirendelni más ka-
tonai szervezet szállítási feladatának végrehajtására. (Ez lényegében egl-

fajta körzetesítés, száIlítóeszközzel óltalában a magasabb készenléni és fel-
töltöftséEű eg)sélek rendelkezneN pl.: a a gépe§tett dandá\ amelyet me+-

Iátogattunk). Abban az esetben, ha a katonai szállítási kapacitás elégte-
len, a Katonai Szállítási Igazgatóság polgári szállító eszközt vesz igénybe.
Ugyancsak az lgazgatőság végzi a szá|lítő gépjárművek közúti ellenór-
zését (az igénybeltétel jogszerúségét és a szállítási igénylésben foglaltak
kontrolját).

A légi szál|ítások végrehajtására a Légierő e5l (vegyes) szállító re-
püló Winggel rendelkezik (ebben vannak a V.I.P utasszállító gépek és a
király személyi használatú repülőgépei, valamint a C-130-as gépekból ál-
ló teher- és deszantszállító kapacitás). A wing a jelentós ENSZ (huma-
nitárius; segély, stb,), kormányzati és más polgári megrendelésekből szár-
mazó bevételek eredményeként önfenntartó (sőt némi többletbevétele
is van) és a brüsszeli polgári repülóteret használja úgy, hogy a Katonai
Légiszállítási Igazgatóság|égihatárnfitási joggal rendelkezve végzi a ka-
tonai személyek határrendészeti és vámkezelési (ki- és beléptetést) fel-
adatát.

A víziszállitásokat ugyancsak egy (kikötóben települt) Katonai
Szá||ításilgazgatóság vógzi, csak polgári szál|ítóeszközök igénybevételé-
vel.

Minderyik Igazgatóság vámkezelósi (ügdntézési) iogkörre! rendel-
kezik - az orságo§ §?ákhatóság felüs/elete melleí t,

A szállítási rendszer fejlesztáében alapvetó a kombinált, cserefelé-
pítményes szállítás, a konténerizáció és a gépesített rakodás, valamint az
automatiku§ jármű (szállítmány)követési rendszer fejlesztése. A NATO-
ba kijelölt csapatok logisztikai biztosításában alapkövetelmény a mobili-
tás és a kompatibilitás, amelyet elsősorban a (NATO-szabvány 20"-as)
konténerizációval biztosítanak.

Összegezve, a katonai és potgári kapacitás és infra-struktúra köl-
csönös igénybevétele a leghatékonyabb megoldások érdekében, nagyon
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aktív közremúkddés a NATO szakbizottságokban, széleskörú tapasz-
talatok a nemzetközi szállításokban a korábbi afrikai jelenlét, az ENSZ_
missziókban való részvétel és a NATO -íagság révén (az utóbbi idóben pl.
Az NSZKter letéről24 ezertonna lőszert szállítottakvissza bel4ate letre).

OI_A,SZORSZÁGBAN elsősorban avasútiszáliítást tanulmányoztuk.
Ennek során bemutatták a vasútüzemeltetó ezredet (annak éves gyakor_
latát is megtekinthettük). Tevékeny§égének alapvető részét képezi béké-
ben egy 120 km-es he5vidéki vonalszakasz üz€melteté§€, polgári köz-
remúködés nélkül igen nehéz körülmériyek kózött. (Egyben arra készen,
hogy elhúzódó sztrájk esetén áwegyék a Róma-Milánó vasútvonal üze-
meltetését, amelynek hosszabbidejű kiesése megbénítaná a nemzeígaz-
daságot).

Az ezíed tő tevékenysége a vasúti tiszt (hivatásos és tartalékos) kép
zőiskola működteíésq amely egyben - a tartalékos tisztek róvén - az Olasz
Vasutak részére képezi a (civil) vasúti tiszt ütránPótlást is.

A veszélyes (és veszélyeztetett) anyagok szállítása csak vasúton tör-
ténhet, a fegyveres száIliímánykísérés-órzéshez speciáüsan kialakított,
felí'egyverzett szállítmánykíséró vasúti kocsikkal rendelkeznek. Logiszti-
kai rendszerükben a kezdetben területi ellátási elven alapuló 4 szintes
biztosítást 3 szintre (tagozatra) csókkentették, a kijelölt csapatok érde-
kében konténerizáción alapuló mobil logisztikai elemekkel rendelkez-
nek.

LENGYELoRszÁcnaN a + katonai körzet létrehozvásával köz-
pönti tagozatban alig maradtak (logisztikai) erők, eszközök. Ezek közüI
a vasúti szállítás irányító szervei (Katonai Szállítási Igazgatóságok) és egy
közlekedési (vasút; híd) épító ezred a szakanyag bázi§sal maradt meg; a

közúti biztosítás, a gépkocsiszállítás (a volt központi raktárakkal együtt)
és a szállítmánykísérés a hadműveleti tagozatot képviseló katonai körze-
tekhez került.

Az UsA EURÓPÁBAN ÁI-rouÁsozÓ szÁneznóllt
hadeű kózlekedési rendszere két nxarkáns elemből tevődik össze:

- Egrik a szállítási tevékenpég és kapacitás (Transportation) (ez utóbbi
könnyű, közepes és nehézszállító járművekból ált, köztük a legnehezebb
harcitechnika szállítására képes tréleres, illetve cserevontatmányos nyer-
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ges szerelvényekből) tisztaprofilú s zázad és zász|őalj-szintű szervezetek-
ből áll;

- Másik a szállításszervezés és mozgásirányítás (MOVEMENT
CONTROL) olyan komplex szeívezet, amely szállításszewező-, szállí-
tásirányító (diszpécser) szerveket, és ellenőrző-átere,sztő (forgalomirá-
nyító) pontokat foglal magába.

Az USA haderói a nern manővernek számító "lábon" történó mozgás
kivételével minden szállítóeszközzel végzett helyváltoztatást szállítási
problémaként kezelnek és elsődlegesnek tekintik a szállító eszközök
c€ntralizált, illetve a sállítási alágazatok - ezen belül is a katonai és
polgári eszközök-komplex vagy kombinált alkalmazását.

Annak ellenére, hogy az USA központi (HM illetve VK) közleke-
dési szerveivel nem volt lehetőség konzultáció lefolytatására, informáci-
ókhoz jutottunk a polgári és katonai integrált szállítóeszköz beszerzésről.
Ennek lényege az, hogy az állam (védelmi minisztérium) támogatást nyújt
(a magán légitársaságoknál pl. 7O Vo-ot) a vételárhoz, ezzel ugyanakkor
szükségállapot esetére elsőbbségi igénybevételi lehetőséghez jut, illetve
a konstrukciós elóírások lehetővé teszik a gépek katonai célra történő
felhasználását. Hasonló szerzódéseket kötnek hajótulajdonosokkal is.

A háborús tapasztalatokból származóan semmit nem bíznak a vélet
lenre. A szállítmányokhoz erős biztosítást szerveznek, amelynek külön-
böző fokozati lehetnek (fegyveres kísérés, pihenőkörletben területzárás
és védőgyűrű, harci helikopteres kísérés).

Fontos tapaSZtalatnak tekinthető a polgári szállító cégekszállító esz-
közeinek a katonai szállítmányokba történő besorolása és együttes irá_
nyítása. Vegyesen alkalmazzák a saját és a polgári (bérelt) rakodóeszkö-
zökct is - a logisztikai bázison kívül vasútállomásokon - például a konté_
ncrek rakodására.

. Megismerhettük a Logisztikai Bázist vagy Központot - a HAD-
SZINTERI logisztika egyik alapvető elemét, amely egyrészt a szállítási
alágazatok (vasúti, közúti és légi) csomópontja, másrészt anyagkezeló-
tároló, javító és egészségügyi infrastruktúra, továbbá az állandó kiszolgá-
ló személyi állornány, valamint a harci alegységek személyi állományának
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átmeneti (néhány napos) elhelyezését biztosító állandó és ideiglenes (tá-
bori) létesítmények összessége.

A I-ogisztikai Bázis rendeltetése a kűlönböző helyekől beszállított
haditechnika, hadianyag és a személyi állomány alegységekké történő
összerendezóse, rövid összekovácsoló kiképzése, majd komplett alegy-
ségként a hadi alkalmazás körletébe történő kiszállítása vagy menete -

legtöbb esetben kombinált menet - a nelréztechnika közúti (tréleres)
vagyvasúti szállításával. A felvonulás után a bázisról történik a célirányo-
san összeá_llított anyagszállítmányok utánszállítása. Ki kell emelni a BA-
ZISREPULOTER szerepét, amely a mi korábbi fogalmaink szerint
anyagbiztosítá§i (vagy ellátó) repülótérként működik, de harci gépeket
is fogadhatiindíthat.

Az USA haderő lFOR-kontingense a NATO irányelveknek megfe-
lelóen kérte és elvárta a magyar katonai közlekedési §zolgálat aktív
rószvételét a közlekedési biztosítás megszervezésében, Példa értéke en-
nek a felvonulási és logisztikai modellnek többek kózött abban áll, hogy
demonstrálja a közlekedési biztosítás (fóként szállítás) sajátos szerepét:

mindenkor a feladatnak megfelelő súlyképzéssel szolgálja mind a had-
műveleti, mind a logisztikai tevékenpéget. Demonstrálja azí a szemíé-
letmódot, amit a 7, USA hdt. parancsnoka fo ga|mazott meg azoböl-há-
borúba történó felvonulás tervezésekor: "Logisztika =hadműveletek.
Hadműveletek=logisztika."

A nyugati hadvezetés a logisztikát nem mellékes, megtúrt kelléknelg
szükséges rossznak tekinti, hanem a haditevékenység §zerves részének,
amely megteremti a győzelem anyagi-technikai hátterét, a személyi állo-
mány elszántságához szükséges biztonságérzetet és az erókkel való ma-
nőver lehetőségét az erófölény létrehozása érdekében.

A BUNDESWEHR (Bw) Közlekedési szolgálata - tekintettel az
NSZK NATO-beli kiemelt szerepére (bázis jellege miatt is) igen jelentós
polgári kózlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.

A szállítási tevékenység jól szabályoznlt. Példaszerű a veszélyes és
veszÉ|yeztetett áruk szállítása. Ennek lényege, hogy a járművek vezetői
vizsgát tesznek, illewe kiépült a felelősi rendszer (a csapatoknál megbí-
zott és kinevezett tisztekkel, a VK-nál és a Szövetségi Védelmi Minisz-
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tériumban működő szakcsoporttal) és a képzési háttér a Bundeswehr I-o-
gisztikai Iskoláj ában (Hamburg).

Tanulmányoztuk a Német Szöveíségi Vasutak (DB) honvédelmi cé-
lú (és más NATO kötelezettségekhez kapcsolódó) szállítási kapacitása
fenntartását. Megállapítottuk például, hogy a DB - éppen korszerű volta
miatt - nem igényli nagyszámú nehéz pórekoc§i fenntartását a rLemzet-
gazdasági szállításokhoz, ezért elkülönített áIlami költ§égvelésből tör-
tént 420 db nehéz pórekocsi beszerzése.

. Fontos lapasztalatnak tekinthetó a TEREPJÁRÓ és az ÖSSZKE-
REKHAITASU gépjármű-kategória megkiilönböztetése (a magas ké-
pességű, emiatt igen drága terepjárókat csak a harcoló csapatok kapják).
A mozgósítási gépjárműszükséglet fenntartósa setn a véletlenre bízott: a
nemzetgazdasági (állami, közületi és magánszféra) gépjármű beszerzé-
sére állami támogatással gyakorolnak hatást (a közúti gépjárművek he-
lyett összkerékhajtású járművek beszerzését össztönzik a vételár és az
űzemeltetési költsegkülönbözet mértékében - meghatározott idótartam-
ta szerződve a használóval. Ebből óriási megtakarítás érhetó el, illetve
biztosítható a szükséges és megfeleló minőségű gépjármúmennyiség.

A BW Közlekedési Szolgálata rendelkezésűnkre bocsátotta a NA-
TO STANAG-eket, bemutatták szállítástervező és i rányííási számítógé-
pes rendszerüket, tájékoztattak a BW feladatrendszerének nemzetközi
elkötelezettségekkel való bővülése kapcsán szükségessé vált konténeri-
zációs program tartalmáról és megvalósításának helyzetéról. Eddig több
száz 20 |ábas kónténert és megfelelő konténeremeló-szállító technikát
§zereztekbe. Konténerekben tárolják a válságkezelésre kijelölt c§apatok
anyagait, ezzel nagymémű mobil tárolóteret nyernek. Külön problémát
jelent náluk az igen nagyszámú nem szabvány méretú, különféle rendel-
tetésű konténer mogzatása (ezek elsősorban szakági berendezésekkel
ellátott konténerek).

A racionalitás és a szállítási ráfordítások miatt is vegyes raktárcso-
portokat alkalmaznak, amelyek területi ellátást folytató logisztikai dan-
dárok állományába tartoznak. A szállítás körzetesítetten, a terúleten lé-
vő hadosztály sállitóászlóalj vagy a logisztikai dandár szállító eszkö-
zeivel kerül végrehajtásra. A külföldön feladatot végrehajtó csapatok ré-
szére gújtó-komplettírozó-tranzit raktárakat működtetnek, ahonnan
az igény szerint összekészített (és csomagolt) anyagokat a berakó repü-
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lőtérre vary kikotőbe szátlítják el. A katonai szállítási kapacitás (közúti
és légi) mellett jelentós a vasúti, a polgári légi és tengeri szállítóeszközök
igénybevétele (a Haditengerészet nem rendelkezik katonai szállítóha-
jókkal).

Tanulságos a közlekedési biztosítás fogalmának meghatározása is

a Véderó koncepciójában, (Konzeption der Bundeswehr).

"A fegueres erók számára a harcWszüItség és a művelái szabadság

íenntartósa érdekeben a helyzetnek megfeleló, teljesítőképes közlekedési
'rendszer 

lehető legjobb kihasználúsa elengedhetetlen előfehétel. A katonai
mozgásokat a hadmúveleti és logisztikai vezetés céIjainak és pioitásainak
megfelelően kll teruezni, végrehajtani és támo4atnL Ennek az a lényege,

hog saját erők és eszközök alkalmazása melktt a polgli közlekedési hó-
lózat és berendezéseh szállító eszközök és üzemi szervezetekfelhaszndlását
katonai közlekedési rendszabáIyok alkalmazásával biztosítani és koordi-
nálni a katonai követelm&tyeknek megfelelően." Tartalmát tekintve alap-

vetően megegyezik a mi fogalomrendszerünkkel, szellemében azonban

egészen másként értelmezhetó: a közlekedési biztosítás nem szolgálta-
tás, hanem a feglveres erő harckészültsége és műveleti szabságának eI-

engedhetetlen elófelíétele.

A közlekedési biztosítás felsószintű szervezeíi hátteréí a Szövet§égi
Védelmi Minisztériumba integrált Yezérkar (Fegneres Erők Hivatala)
Fü SVS, a Szárazföldi hadsereg Vezérkara Földi Közlekedési Fü III.3.,

a lÁgieó Yezérkara Légi szállítá§í és közlekedési űgyosztályai adják.

Látható, hogy minisztériumi szinten - a tárcaközi eg5rüttműködési felada-
tok érdekében megvan a szakmai szervezet, másrészt a közlekedési al-

ágazalokat " Ieo sztott úk" a haderőnemel<hez: a szár azföldi haderő közle-
kédési szerve szakirányítása alá tartoz|k a"fölái" közlekedés, a légierőhöz
a légiszállítás szakirányítása.

Áttelrintve a üzsgált hadseregekkel kapcsolatos tapasztalatokat,
megállapítható, hogy egyiknél sincs "filmszakadás" (azaz o|yan tagozat,
amelybennincs a közlekedési biztosításnak a íeladatkörhöz igazodó szer-

vezete), a közlekedést és szállítást nem szétszabdaltan irányítják és fő-
ként helyenek és szerepének megfelelően kezelik. Az új hadsereg-fej-
lesztési koncepciókban - a csökkentés mellett a mozgékonyság és az ak-
ciósugár növelésének igénye miatt még inkább felértékelődik a közleke-
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dési biztosítás. Ezt íámasztják alá a vonatkozó NATO_ajánlások is. l
kövakezőkben ezek ismertetésére és elemzésére térek ki.

NATO-ajánlások

Ha pontos akaroklennei, nem is biztos, hogy az AJÁNLÁS a legjobb
kifejezés, talán az IRANYELVEK helytállóbb lenne arra a módra, aho-
gyan a NATO magas szintű tanácskoá testületei a szuverén tagállamok
(azok hadseregei) részére közreadj ák azokat az érte|mezéseket, amelyek
egy-egy szakterület jövőbeni fejlesztésének iránymutatói le§znek. Ilyen
iránymutatás a NATO Logisztikai Kézikönyv, amelyet a Felsóbbszintű
NATo Logisztikai Ertekezlet titk ársága l994-ben adott ki. A Kézikönyv
a logisztika értelmezését Áítallmazza azon területeken, amelyek egy-
részt a távlati fejlesztés terén az integráció (szabványosítiás) irányába hat-
nak, másrészt az egymással eg},tittműködni köteles sz ervek"eglnyelvűsé-

8ét" biztosítá meghatározásokat és a közös műveleteknél elengedhetet-
lenül szükéges logisztikai kompatibilitás és interoperabilitás területeit.
Nem diktátum tehát a teljes NEMZETI LOGISZTIKA felépítésére és
működtetésére!

_ A Kézikönlv 11. fejezetének címel KÖZ,LF,KEDES Es SZALLÍ-
TAs.

A NATO mozgékonyságát biztosító kózlekedési és szállítási tevé-
kenpégre vonatkozó alapelvek a következők:

- Ko|lektív felelősség a nemzeti és NATO-hatóságok egyúttes fele_
lőssége a NATO tevékenységeket biztosító közlekedésért és szállításért,
amely a pontosan kőrülírt nemzeti és a NATO-parancsnoksági feleiős-
ségekból tevődik össze. Nemzeti felelősségi körbe tartozik például a
szükéges szállítási kapacitás biztosítása, a szállítások tervezése és irányí-
tása a nemzetkdzi erók kötelékébe taítozí eíők íésúre, az alkalmazási
térségbe való beérkezésig.

- Az alapelvek közé tartozik még (címszavakkal) a koordináció,
egüttműködés, gazdaságosság, eredményesség, rugalmas§ág, át|átbatő-
ság, hadmúveleti elsőbbség, egyszerűség és szabványosítás.
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- A NATO erők mozgatására és szállítására vonatkozó irányelvek,

"liá.ii;á;;r;i.-isrnfeC "rl 
és szervezetek kiatakiűsáért a NA-

iÖ:;;il;;;;mzeti katonai éí polgári hatóságok a felelősek,

A katonai tevékenységek biztosítása érdekében a rnozgatás és szál-

ítá- ;;;Ü ;;'ti.*á r"Zuita"i,odot felölelő, többnemzetiségú erye-

;í;'r'i.;r;;;;"ká.i alapon kell véurehaitani és koordinálni, illewe vég-

;;;ilffi;:ffi:úritoit e* o..rt_ungbá hozott eljárási módszerekkel

kell támogatni.

- A nemzetek figyelmét felhívják arra, hogy a nemzeti törvényhozás-

*"r uu*',narlitezkffésekkel gonáoskodjanaí a béke, válság és háború

iil.? #;;irŰ'."nnyfu egíí-rno,gatásí és száltítási kapacitás lenntar-

i#;;.;"iiÁiÖ iigy"ié'oÉr Xí,,eii az onzágoknak, a Szövetségi moz-

l"i?ri il.rairiilr i€iessegeit Siztosító, megfelelő jogharmonjzációs te-

i:ffi;ÖiJ, .J.' n".?,ti ilodszabályőkat, továbbá tanácsokat ad

azok kialakítására.

- A tervezésnek biztosítania kell, az erők ,9".cu.táy á a szállítás

*"uaieriii.ic".l csökkenrését, az előírt hadászati é§ hadműveleti moz-

;:ifi;;ffiilíá;eráercten a t<eszletek, anyagok és eszközök állan-

dó elhelvezésű vagy u ,noou 
"lői" 'olt 

tárolási léhétőségeinek kialakítá-

sát.

- Az illetékes NATO Parancsnokok értékelik a Szövetség mozgatási

é, ;ilíáiÚ;;telményeinei Áogatásában mind a_ NATO, mind a

il;;il;; tntezrcóesetiatct<oiyságát es azokól jelentéseket ké_

szítenek.

- A katonai mozgatási és szállítási eróforrások vezetése és irányítása

aiulaidonosnemzeteknélmarad,hacsakazországokmásvezetésimeg-
áil"po'dá.okut n"m kötöttek a NATo hatóságoklGl,

-AFőbbNATOParancsnok(MNC)fogiameghatározniamozgatási
e, ."áTiirari ráruaatok fontossági iorrendjéi-(ideérwe az általános koor-

Ji.?Üi J. 
" 

i"uunemzetiségú Íary a külónálió nemzeti h adrendi eleme_

ket érintő mozgatá,ok,u"u,uiouÉtiszűrését i§), továbbá törekszik a NA-

iÖ Pil;;;i;k igeov,in"r,i"rjoiteséhez sáúkséges mozgatási és szál-

irt^i erOto.ra.ot ossz jhangolt felhasználrására,
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Az ajánlásokból kiemeltek is mutatják, hogy a NATO Uj Stratégiai
Koncepciójában a mozgékonyság és műveleti szabadság növelése az
egyik meghatározí a|apelv, amelynek alapvető feltétele a szállíüási ké-
pesség, amelyet az MC 336. NATO-alapokmányban foglaltak szerint
NATO koordináció melletti nemzeti felelősséggel kell biztosítani. Szük-
ségesnek ítélem ezen okmány legmagasabb szintú feldolgozását, amelyet
a Honvéd Vezérkarnak kellene irányítani.

A MH Közlekedési §zolgáIat helyzete

A NATo-orientációból már ismertté vált f€ladatokkal nenr számol-
va, a Honvédelmi Törvényből, a MH béke és hadi alkalmazási feladata-

iból a szo|gálatra háruló kötelezettségek és a lehetóségek összevetése

nagyon is vegyes, végeredményet tekinte lehangoló képet mutat.

Már a jelenlegi helyzetben is jelentós hiányok mutatkoznak a szál-
lító kapacitás terén, a biztosítás (forgalomszabályoás, őrzés), sáIlít-
mánykísérés és a trábori rakodó kapacitás sem kielégítő. A közúti biz_

tosítás béke-feltételei hiányoznak, nincs béke-mag a tartalékos után
(át)képzéshez és "szakharcászati műhely" aíej|esztéshez. A közúti bizto-
sítás béke-magja lehetne a MH felvonulását biztosító e|lenőtző-átenztő
pontokat működtető alegység - magasfokú szakértelemmel és felkészült-
iéggel, mert a közúti komendáns eró nem más, mint a (Movement) Moz-
gatás iránló szervezete!

Ágazatunk területén vannak olyan problémák, amelyek nem költ-
ségvetésfüggőek , megoldásuk azonban naglban hozzójdrulna a teljesítő,

kép e s s é g növ e lé s é h ez ; i|y enek

- Nem mindenütt érvényesül a komplexitá§ elve, például a szállító és

emelógépek alkalmazói jogkörének hovatartozása tekintetében;

- A szállító eszközök típusválasztása a szülrséglet-számvetés és elosz-
tás nem a szolgálat hatáskörébe tartozik, éppenezéttnem megfelelő szál-

lítási képességű jármúvek kerültek rendszerbe, és megoldhatatlan a szál-

lító technika komplex, korszerú (csere-felépítmény, csereszabatos von-
tatmányok) többcélú felhasználás szerinti alkalmazása;
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- Aszóllító gépjárművezetők és tisztes beosztásúak szakmai szám sze_
íint nem a szolgilathoz tartoznalg szállítő szakkiképzésük és tartalékos
tiszthelyettessé képzésük í5l megoldhatatlan;

- A jóváhagyott szakképzettségi jegyzékkel ellentétes az el|átő a|egy-
ségparancsnok szakmai száma;

- A katonai szállító gépjármúvek fokozódó elhasználódása miatt,
eglre növekvő mértékben kényszerülünk polgári szállító kapacitás igény-
bevételére, amely így - a nagy darabszámban meglévő, de alighasználható
honvédségi eszközök mellett - igen gazdaságtalan megoldás;

- A szolgálatot helyenként beosztási és rmdfokozati diszl<rimináció
sújtja, ennek következményeként a jól képzett, perspektív szaktisztek
elhagyják az ágazaíoí, d vezető szervek alulszervezettségük miatt alig ké-
pesek a napi feladatokon kívül koncepcionális, rendszerépítő, a tudo-
mányos eredményeket adaptáló, a gazdasági lehetőségek jobb kihasznál-
sát biztosító kidolgozó munkára, Ez fokozottan érvényes a felsőszintű
vezető szerwe, amely az önálló szakmai számmal leprezentált szakterü-
letek sorát képtelen átfogni,

A közlekedési biztosítás korszerű szervezeti alapja

A közlekedési biztosítás feladatait a jövőben i§ a katonai és polgári
lehetőségek integrált alkalmaásával ke|l mego|dani (ahogyan ez eddig
is alapelvűnk volt). Sokkal naryobb hangsúlyt kap azonban a logisztikai
szemlélet, a racionalitás, a gazdaságosság, másik oldalról pedig a reagá-
lóképesség, a mozgékonyság és a megbízhatóság növelése. A két oldal
egymással szóges ellentétben áll, amelyet csak úgy lehet feloldani, hogy
béke-idószakban, de még háborús hellzetben is le kell mondani az 'En
vóram" mentalításról (a hadrendi hovatartozás hangsúlyozásáról), mert
a haderőt egységes egésznek felfogva lehet csak gazdaságos megoldáso-
kat kialakítani. A valóban §zűkós létszám es anyagi-technikai lehetősé-
geket koncentrálni kell, néhány ütóképes szervezet létrehozására.

Szállíási rendszer-koncepció

Az elemzésnél abból indultunk ki, hogy a MH átalakításának legin-
kább sállííásigényes elsó üteme befejeződött, a had§erqa beállt az új
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harcértékre és diszlokációba, ezután már csak korrekciók lesznek. Össz-
volumenét tekintve a szállítási igény csökkenni fog, mert a hadsereg kon_
centráltabb lesz (kevesebb objektumban helyezkedik el).

A kötelékkiképzésben a vasúti sz állítási ágazat elsőbbsége megma-
rad, azonban összvolumene csökkenni fog, mert a helyőrségi kiképzési
objekíumok nagyobb szerepet kapnak. A nagyvolumenű anyag és tech-
nikai szállítást továbbra is vasúton élszerű végrehajtani.

Alapelvként marad továbbra is a lratonai és a polgári kapaciá§olq
valamint a szállítási alágazatok kombinálí alkalmazása (pl. a konténeres
szállítások kiterjesztése),

A MH középtáű technikai stabiliációs tervében meghatározottak
szerint nem kerülhet sor jelentós fejlesztésre, legfeljebb a minimálisan
sziilaéges, a fenntartást biztosító eszközök pótlási jellegű beszerzésére.
Ennek megfelelően csak a fenntartás és a válságkezelés elsó ütemű fel-
adatainak szállítrási szükégleteit vettük figyelembe. Nincs szó a '%adi"
szállítási kapacitásról, annak egy része azonban a javasolt beszerzés esz-
közparkjából (komprornisszumokkal) biztosítható.

Az cinálló ellátást folytató objektumok (katonai szerveZeaek) élelme-
zási anyagokkal történő ellátása alapvetően polgári beszállítással valósul
meg, Hasonlóan történik az üzemanyagellátás is. A ruházati anyagel-
látásnál legfeljebb pótlásról lehet szó, mert a bevonuló állomány a kikép-
zó központokban kapja meg az első ellátmányt. Kképzési lőszer szált,i-

tással nagyobb volumenben a kiképző központok és a gyakorlóterek (lő-
terek) viszonylatában számolhatunk. Ajavítóanyagok (alkatrészek) szál-
lítását járatrendszerben célszerű megoldani. A csapat - központi raktár
relációban anyagfrissítési, illetve csere - jellegű szállítási igények jelent-
kezhetnek. Igény keletkezhet még kommunális jellegű, illetve térítéses
szállításokra is.

Tekintettel aría, hog5l a központi raktárak többsége centrálisan he-
lyezkedik el, a távolsági szállítási viszonylatok legnaryobb része is cent-
rális irányú. Ezen szállítási irányok kezdő (vég)pontjain nagyobb számú
katonai szervezetek, illetve egy objektumban több katonai szeítezet
(vagy azok megalakításáért felelős szervezet) lehet, amelynek rendelkez-
nie kell saját szállító kapacitással. Ezen katonai szervezetekre, illetve
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szállítási kapacitrásukra épül a szállítási rendszer, amely kiegészűl a két
hadosztály logisztikai €zred és a központi tagozat szállító kapacitásával.

A katonai szervezetek a szűkös beszerzési lehetóségeik miatt a bé-

ke-szállító kapacitás tekintetében három kfltegóriába sorolhatók:

- I. Komplex szállító csoporttal rendelkező katonai szervezetek (a

§Záűtási irányok végponti szervezetei);

- II. Önálló ellátást és objektum üzemelteté§t végző, a távolsági

(helyónégen kívül) szállítrásba utalt katonai szervezet;

- III. Más (ellátó) szervezettel közös laktanyai elhelyezésben lévő

katonai szervezet.

Ery változatként száltító járatrendszer kialakítására gondolunk, A
katonii szervezetek járatokhoz való utalását elsősorban a földrajzi hely-

zet és a kózlekedési üszonyok hat ározzák meg. Számvetéseink alapj án

megállapítható, hogy ez a rendszer fajlagosan harmadára _csökkenti 
a

gépJ árműszülségletet. Ezzel együtt jár az any agibiztosítás (ellátás) rend-
jének újraszabályozása is.

A fajlago§ járműszük§églet csökkentése természetesen feltételezi
a korszeiú (t.iUU"et,i, cserefelépíményes, cserevontatmányos) technika

alkalmazásái. Ajelenlegi primitív megoldások (1jármű - egy feladat) nem

alkalmazhatók.

A központi tagozatban olyan közlekedési szervezetet kell létrehoz-
ni, amely 

-komplei 
bizlosításra képes és magában foglalja a szállí-

tásszerveiő, a szállííő,szállótmánykísérő és forgalomirányító szeweket,
(Erre jó példa az USAEurópában állomásozó Szárazföldi Haderő lénye-

gében dándár-típusú szállító szeruezote, amelyet volt alkalmunk tanul-

mányozni, hiszen együtt dolgoztunk vele.) Ezen komplex szervezet kon-
cenffilná a jelenteg szétszór! különböző hovatartoású szerveket, ame-

lyek most ném képesek eg]má§t támogatni, az erőforrásokkal belülról
manóverezni, Ez a szervezet eryben bázisa lehetne a tartalékos képzes-

nek és a hadi rendeltetésű katonai közlekedési szewezetek megalakítá-

sának,



Ez a szerlezetképas lenne a válságkezelés időszakában (még moz-
gósítás nélkül) a polgári eszközök bevonásával (saját eszközeivel kombi-
náltan) a szállítási feladatokat biztosítani, illetve kikülöníteni (uryancsak
polgári eszközökkel kiegészítve) az "elvonuló" (PARP) kontingens biz-
tosítására szükséges kapacitást.

Annak ellenére, hogy a címben a "NAT0-oientálr" kifejezát hasz-
ná|tam, a béke-oientált jelzó ishe|ytálló lenne, mert ez az írás elsősorban
a béke-időszak problémáiról és feladatairól szól. Ezek közül - elsősorban
a felsővezetés szintjén - nem felejthetjtik ki a polgári közlekedési rend-
szer befolyrásolását honvédelmi képességünk növelése érdekében. Erre
solcféle lehetőség Hnálkozilg elsősorban az integrált rendszerekfejlesztésére
a száIlítójármú fennta,tós, közös irányító szervek létrehozósa (kettős stótu-
szt1 beosztások rendueresítése) terén. Mindezek eg következő cil<k témái
Iehetnek
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