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A cikk megírására az sarkalk, hogy a tuilomány napi megemléke,
zések és rendezvények sorában előkelő helyet elfoghló ,,Az ország te,
rüleíének vétlelmi célú előkészítése" (alternatíváh ű múlt tükrében) cí,
míí hadtörténelmi konferencióra, miní előadó hészülve íeldolgoztam a
hadszíníér előkészítesének többek áIíttI megélt közelmúItjlit éS úgy la-
IáItam, hogy több, napjainkra is hatást gyakorló következíetés vonható
le belőIük, Továbbá részt vettem olyan, a közlekedési rendszer biztonsá-
gát vingáIó munkacsopot,t kutatásaiban, amelynek ereilményei össze-

csengenek a jelzeíl történeti előanényekkel,

Az ország területének védelmi célú előkészítése kifejezést a
hadszíntérelőkészítés2 fogalmával azonos értelemben használom, a meg-
különböztetést azéú. laítom indokoltnak, mert a hadszíntér, mint az a

l Prof. Dr. Báthy Sándoí ezredes, ZMNE Logisaikai Tanszékvezetó €gy€temi
tanár,

2 Hadtudományi lexikon 472. oidal: az ország honvédelmi felkészítésének része,
a hadászati biztosítás egyik fajtája, Az ország egész teíületére kiterjedő, békében
és háborúban megvalósítandó olyan rendszabályok összessége, amelyek megte-
remtik a fegyveíes erók sikeres alkalmazásának feltételeit. Az országler|úletél az
elókészítést külön ene a feladatra kijelölt állami szervek végzik, de az előkészí-
tés egy része a fegyveres erók közvetlen ieladatkörébe tartozik. A -sel létrejön-

nek a feltételek a haderőnemek alkalmazására, a folyamatos után- és hátraszállí,
tásokra, az eredményes állami és katonai vezetésre, az él1thez, az eIlátáshoz
szükséges anyagok tárolására és az ellenséges csapatok elleni védelemre. A -
magában foglalja: megeródített körletek kiépítését aZ államhatáI legfontosabb sza-

kaszain; vasutak és közutak, Iepülőtér-hálózat építését és fejlesáését; haditenge-
részeti bázisok, valamint a haditengelészeti erők báziskörleteinek létrehozását;
parti túzéIség, a légvédelmi eszköZök, a lakétacsapatok, a figyelőórsök, a vezeté-

si pontok álláskörleteinek beíendezéSét; a híradó, báZiS- és mktárrendszer előké-

szítését; navigációs, hidrográfiai, meteorológiai, topogeodéziai, stb. Iendszabály-
ok megvalósítását.
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hadtudományi lexikon megfogalmazásából is kiderül, nem egy országhoz
köthetó, külöriösen akkor nem, ha egy kis-közepes területű országról varr

sZó. A teíúlet meghatáíozásáí azért is fontosnak tartom, mert a had-

színtérelőkészítés, mint fogalom használata mellett a Varsói Szerződós

tagiaként is csak a hadszíntér hazánha eső részével foglalkoáunk, és

nem láttunk bele a Dél-Nyugati hadszíntér, de rrÉg az egyes irányok tel-
jes hadszíntéri előkészítésébe sem. Ezek teljes tartalmát csak az EFE
törzs, illetve a Szovjet Vezérkar ismerte,

Természetes ugyanakkor az is, hogy az orczág terúletéhez kapcsoló-

dó szomszédos területek előkészítéséről szükségszerűen tudomást sze-

reztürrk elsősorban azért, mert kapcsolódó előkészítő munkákat rrálunk is

végre kellett hajtani. Eklatáns példa erre a Záhony elkerülését biztosító

beiakó kórzet kialakítása a Nyírségben, amihez a Tisza másik partján ki-
rakó körzet kapcsolódott., Ugyanilyen közös hadszírrtérelókészítő fejlesz-

tés volt a 38. Ideiglenes Átrakó Körzet, amelynek a Csehszlovák Köztár-

saság területével kellett fenntartani a szállíLísi (manőverezési) kapcsolat

lehetóségét a komáromi hidak rombolása esetóben is.

Az ország területének, mint a hadszíntér részének védelrni célú
felkészítése logisztikai vonatkozásban rendkívül széles területet ölel
fel,

Ezek nyugaton és keleten egyaránt az:

' anyagok (eszközök) gyártása, tárolása, kiadása és fenntartása,

valamint javítása feladataihoz,

' a közlekedési há|őzat és eszközök létrehozása és fenntartási

feladataihoz és

' az elhelyezési infrastruktúra létrehozásához és fenntartásá-

hoz, valamint,

' az egészségügyi l1í|ózat létrehozása és fenntarlása feladatai-

hoz kapcsolódnak.

Szükséges megjegyezni, hogy nem kap ugyan külón hangsúlyt - ta-

lán azéft, mert evidenciának tekintjük - mindent a működtető emberrel,

mégpedig szakemberrel együtt értelmezünk.

Ez talán triviálisan hat, ha az anyagok kiadásánál a targoncakezeló-

ről van szó, de sokkal nagyobb jelentőségre tehet szert, ha az orvos egy
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szövetséges katona sérülésének diagnosztizálásáí végzi angol nyelvű
meghallgatás segítségével.

Az ország területének védelmi célú logisztikai előkészítését
közvetlenü| befolyásoló előzmények

Az orszíg területét a vsz tagjaként arra készíteuük fel, hogy a ki-
jelölt hadmííveleti irányban a Szövetséges erőkkel epütt (ez az itt állo-
másozó és a második haúíszaíi lépcsőben felvonuló szoujet csapűtokűt
j elentette ) képesek le glünk szervezetten felvonulni (akkoi szóhasaú-
Illítűl ű hűdműveleti csopoftosítást létrehozni) és nyugati irányban védő
vagy lámadó műveleíel íolJ)rahi.

Ennek megfelelően alakították ki a hadszíntér logisztikai bázisait,
ami valamennyi érintett tárcától j elentős munkát igényelt, amit a vezérka-
ri követelmények foglaltak egységes rendszerbe. Ha egy tízéves (2 x 5)
fejlesaési időszakot vizsgálunk azt látjuk, hogy az l98l_ben tervezettek
1985 végére megvalósultak, a ,jegyzőkönlvben" vál|altak te]jesültek, és
lehetőség volt további továbbfejlődésre, ami l989-ig a meghatározott
ütemben folfl. Ez alapvetően felkészítette a hadszínteret, hiszen vala-
mennyi területen, kiemelten pedig a legnagyobb részt képező közlekedést
minden közlekedési alágazatban biztosította a hadászati feladathoz való
hozzájátulást.

A vasútvonalak előkészítését négy vasúti fóirányban I500, illetve
1600 tonna súlyú,600 m hosszú (l20 feltételes tengely) rakmintás vona-
tok (szélesség 2600 mm a 467O mm magasságban és 3485 mm a 3500
mm magasságban), átbocsátása érdekében négl vasútvonalaí, mint fővo-
nalat készíteltek elő:

. Slovenske - Nove Mesto, Sátoraljaújhely, Mezőzombor,
Miskolc, Budapest, Győr, Hegyeshalom irányban;

' Csop, Záhony, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Budapest,
SzékesfehérváLr, Szornbathely; a következő csatlakozó-, illet-
ve párhuzamos szakaszokkal Batevo, Mátészalka, Debrecen,
Nyírbátor, Biharkeresztes, Púspökladány, Cegléd, Fülöpszál-
lás, Dunaföldvár, Székesfehérvár;

' Szalonta, Kótegyán, Békéscsaba, Tiszafenyő, Kunszentmár-
ton, Kiskunfélegyháza, Baja, Dombóvár, Gyékényes (24 vo-
natpár);
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' Arad, Lökösháza, Békéscsaba, Orosháza, Szeged, Röszke -
(24 vonatpár),

Az első két irány 72 vonatpárlnap teljesítményű, a csatlakoző irá-
rryoké 24 vonatpár/nap teljesítményű volt.

Az MWK és CSVK közötti kétoldalú jegtzőkönyvnek megfelelően
korszeríísítetíék a vas úíi határátkelőhelyeket/állomás okat és a csallako-
zó szakaszokat.

Feltöltötték a vasúti gördülőanyag-készletet a szövetséges csapatok
szállításainak biztosításához.

A Szovjet Hadsereg csapatai Csop-Záhony és Korolevo átrakó kör-
letekben történő átrakásának biáosításálroz az MNK vasúti gördülő-
anyag-készletében rendelkezni kellett legalább 600 db harckocsik szállí-
tására alkalmas 4-6 tengelyes pörekocsival és 5000 db kéttengelyes
pöreko-csival olyan készenléti idővel, hogy figyelembe véve a nyitott te-
herkocsik átalakítását, berakodáshoz történó előállításuk az első dekádtól
a felvonulás ütemében történjen.

A vasúti katonaí szillí!ások folyamatosságának bizlosítása érileké-
ben ideíglenes ótrakó köfleteket QÁD hoüak létre:

' a Dunán: Dunaföldvár, Baja térségében legalább napi 24
hadműveleti és l0 lradtápvonat (ebből 4 üzemanyagszállító
vonat) átrakási kapacitással,

' a Tiszán: Tiszafüred ós Szolnok térségében legalább napi l0-
10 hadrnűveleti és 5-5 lradtápvonat (ebból 2 üzemanyag-szál-
lító vonat) átrakási kapacitással,

' a Dunán: Komárom térségében (a CSN-el közösen), kiszol-
gálására a rendelkezésre álló erőket és eszközöket jelölve ki a
CSSZSZK és az MNK részarányos részvételével, olyan
számvetéssel, hogy biztosított legyen napi 15 vonat átrakása
(ebből 2-3 szárazárú és 2-3 izemanyagot szállító vonat).

Meghatározó, mondhatni hadászati jelentóségű volt a Záhony, Nyír-
egyháza, Mátészalka tartalék berakó körlet létrehol1sa (TBK) napi 40
vonat (ebből 24 nehéztechnjkát szállító vonat) berakási kapacitással.

Korszerűsítették Debrecen, Miskolc, Hatvan, Budapest, Komárom,
Győr, Székesfehérvár, Kiskunfélegyháza, Békéscsaba, Oroslráza, Dom-
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b6vár vuúti csomópontok kerülő útvonalait, ezeken a kerülő útvorrala-
kon legalább a napi 24-36 vonatpár teljesítményt biztosítva,

A fontosabb vasúti hidak dublírozásához a Dunán: Komáromnál (a

CSSZSZK-val közösen), Budapestnél (2 híd), Dunaföldvárnál és Bajánál;

a Tiszán: Tokajnál, Tiszafúrednél, Szolnoknál, Lakiteleknél és Algyőnél
létrehozták a két dunai vasúti Mdhoz a szükséges hídszerkezetek, illetve
kompuszályok ké szletezését,

Korszerűsítették a folyami űkelőhelyekhez a bekötő vonalszaka,
szokat.

^z 
egyezteíett vasúti irányokban megvalósították a villamos vonó-

gépek dublírozását nem villamos meghajtású vasúti vonóeszközökkel,
úgy, hogy a meglévő átbocsátóképesség legalább 50%-a biztosítva volt.

A gépkocsi-útvonalak előkészítését a négy fő irányban, legalább 6
m széks űttesttel, legalább 30 m ívsugárral, 80 t teherbírású hidakkal és

egyenként napi 8000 gépkocsi áteresztőképességgel akítotlák ki:

' Sátoraljaújhely, Miskolc, Budapest, Tata, Győr, Heryesha-
lom;

. Beregsurány, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Budapest,
Székesfehérviár DK, Siófok, Nagykanizsa, Letenye;

. Biharkeresztes, Püspökladány;

' Somoskőújfalu, Hatvan, Jászberény, Nagykáta, Cegléd,
Kecskemét, Baja útvonalakon.

É,rdekes a másoitik és negyedik út kilépésének helye, hiszen ezek
alátámasztják az akkori nyugati (NATO) feltételezést arról, hogy a

Szovjetek á Jugos zIáv iányt pieferálták Észak-Olaszországfelé.

Két kisegííő útvonalon legalább 6 m széIes úttesltel, Iegalább 20 m
ívsugárral, 60 t teherbírású hidakkal és egyenként napi 5000 gépkocsi
dteresztőképességgel kellett kiegészíteni a nég, íőútvonalat:

. Budapest, Zsámbék, Söréd, Mór, Pápa, Ostffyasszonyfa, Sop-
ron;

. Törökszentmiklós, Martfú, Tiszaföldvár, Kecskemét, Duna-
földvár, Veszprém, Körmend, elágazással Tiszaföldvár, Kun-

44



szentmárton, Szentes, Csongrád, Kiskunfélegyh áza, I akab-
szállás, Izsák, Kisizsák felé.

Előkészíteuek dublírozó közúti hidak épííését (létesítését) a Dunán:
Ercsi, Apostag (Kisapostag) és Foktó térségében, a Tiszán: Tiszafüred és

Lakitelek térségében. Ezen hídátkelőhelyeke a hídszerkezet készletek
(TS-uszályokat, pontonhidakat) olyan számvetéssel készültek, hogy a

Dunán 2-3 készlet, aTiszán 2 készlet legyen.

A dunai és tiszai fó és tartalék hidak építésének (létesítésének) ter-

vezett helyeihez megépítették a közúti bekötő utakat.

Bekötő utak készültek a tervezett átkelőhelyek}rez, a Tiszán: Lónya
és Tiszaszalka térségében; a Dunán: a váci komp átkelőhelynél.

Kiépült a Budapest, Miskolc, Debrecen, Szolnok és Kecskemét vá-

rosokat megkerülő útvonat úgy, hogy ezerr útvonalak műszaki jellemzői
elérték az egyeztetett útvonalak fő paramétereinek szintjéi.

Aközűthálőzatteclrnikai biáosítása érdekében a szükséges erőket és

eszközöket kijelólték a meghaaírozott csomópontokon (8 nagyobb híd
kivételével) az áttnenő forgalom maximum 2-3 napon belül történő hely-
reállítására.

A vízi közlekedés érdekében a kisebb kikOtőket készítették fel Győr,
Vác, Adony és Mohács térségében - Komárom, Budapest, Dunaújváros
és Baja fő kikötők dublírozásához.

Kialakították és begyakorolták a TS típusú uszályok vasúti, illetve
közúti hídként vagy kompként való igénybevételét,

Az anyagi biztosítás érdekében új bázisokat és raktárakat építettek, a

meglévőket bővítették, az alyagi eszközkészletek széttagolt és védett tá-

rolásának figyelembevételével fokozták a korábban képzett készletek vé-

dettségét.

Elókészítették az állandó bázisokat és raktárakat az anyagi eszközök
tömeges kiadásrára.

Az izemanyag raktárakban és bázisokon a gépjárművek tömeges ki-
szolgálására olyan teljesítményű töltőhelyek létesültek, arnelyek biztosí-
tották, hogy 600 tonna üzemanyag feltöltése tartálykocsikba 2 őta alatt, a

szállító gépkocsik rakodóterén elhelyezett hordókba és tartályokba 3 óra
alatt legyen végrehajtható.
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A sebesültek és betegek szá|lításhoz kialakították és bevezették a
többrendeltetésű (autóbusz-sebesültszá|lítővá alakítású) eszközöket, va-
lamint 18 sebesültszállító vonat összeállítását.

A hadszíntér előkészítése láthalóan két fő feladat teljesűésére irá-
n)ult.

Az első a szövetséges (szovjet) csapatok érdekében végzett előké-
szítő munka és a részükre átadásra tervezett logisztikai (hadtáp) kapacitá-
sok. Ez mindenek előtt a közlekedési hálózat meghatározott keresztmet-
szetű biztosítását jelentette. A keresztínetszet itt átbocsátóképességet
jelent, nevezetesen aá, hory mennyi erő és eszköz felvonulását teszi le-
hetővé egy rrap alatt. A vasútnál ez vonatpár naponként jelölést kapott,
mivel az üres szerelvények visszamozgatásával is számolni kellett. A ter-
vezett kapacitásokat az áIlandő hidak rombolása esetén is taftani kellett,
amit csak úgy lehetett biáosítani, ha további űgyneyezeít dublőr hidakat
biztosítunk, és ezeket együtt működtetjük az ideiglenes átrakó körletek-
kel, amelyek a Dunán és a Tiszán biztosították, hogy a Vasúti szállítás
megszakadása esetén a folyóakadályokon gépkocsival átszállítsák a csa-
patokat és anyagi készleteket, majd a másik parton folytatnák a Vasúti
szállítást.

A második feladat a saját csapataink érdekéberr történő hadszín-
térelőkészítés volt, ami több terűleten (elsősorban a közlekedési hálózat)
ötvöződött, itt egybeesett a Szövetséges csapatok érdekében végzett had-
szírrtér-előkészítő munkával. Annak ellenére, hogy egyes szánvetésekben
külön lehetett választani, hogy mekkora kapacitás állt rendelkezésre a
szovjet és mennyi a magyar csapatok részére, azt lehet mondani, hogy a
prioritásokat a hadászati (Szovjet) vezetés volt hivatva megállapítani.

A felvázolt hadszíntéri helyzet csak részben képezheti alapját a mai
elemzéseinknek, lriszen a hadszíntér elókészítésének van egy olyan közel
tízéves periódusa, amikor már nem a VSZ érilekében készítettük elő az
ország területét, de még a NATO ez irányú igényei sem je]entkeztek.

Ennek meghatározó hadműveleti követelménye űz volt, hog!, te7))e
Iehetővé a MH erőinek védelmi műveleteit bármely velünk lr íálos or-
szág iráryába.

Ennek megfelelően ke]Iett értékeIni hadszíntéri lehetóségeinket és
ennek érdekében kellett végezni a logisztikai támogatás hadszíntéri fela-
datait.
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Miután a VSZ megszűnt és hazónk véilelmét nem egy ellenségkép
motiváIta, hanem a természetes véilelmi ígény, amely bármely irányból
bekövetkezhet, annak ellenére, hogy bekövetkezésének valószínűsége mi-
nimális volt.

Szembesülni kellett az ország területének most már nem a Varsói
Szerződés Egyesített Fegl.veres Erői (EFE) követelmények alapján és

főleg nem szövetséges igényeket figyelembe vevő hadszíntér állapotával.
Ezt a renilszerváItás után akózlekedés vonatkozásában az űj alkalmazásj
lehetőségek aspektusából kellett értékelni.

A vasúti közlekedés íerületén l húIózal síírűsége 81,8 km/ekm2, az
európai átlagot meghalailó, de a pólyák állapota a gazdaságos és ver-
senyképes üzemeltetését akadályozza. A Budapest centrikus sugaras épi
tési irányok, a keresztirányú pályák kevés száma növeli a szállítás távol-
ságát és így az eljutási időket is. A 7400 km-es pályahosszából 3075 km a
fővonali vonalhossz, amelyen a sínek átlagos életkora 28 óv, s mintegy
18%-uk 40 évnél régebbi beépítésű. A mellékvonali vágányok közel 60
7o-a nulla értékre leírt.

A hálózat kiépítettsége - a két- és többvágányú vonalak részaránya -
az azonos tartalmú nenzetközi értékekhez viszonyítva alacsony. A 44 a/o-

os európai átlaggal szemben csak I57o. A többvágányú vonalak hiónya
jelenleg az agghmerációk vonzáskörzetében számos helyen nem teszik
Iehetővé a mainúl korszerűbb elővárosi vonaíközlekedés bevezetését,

A villamosított vonalak részaránya (29,47o) közel fele az európai
vasutak átlagának, ame|y 54Vo. Ez hátrányosan befolyásolja a vontatási
költségeket, nern felel meg a korszerű errergetikai elvárásoknak és rragy-
ságrendekkel kedvezőtIenebb környezeti terhe|éssel is jár.

A MÁV hálózatának közel 30 %o-án az engedéIyezett tengelyterhelés
nem éri el a 20 tonnát. Egyes vonalakon ennek hiánya gátolja a teherko-
csik teljes kiterhelését, ami bizonyos esetekben a nemzetközi forgalmat is
előnytelenül érinti.

Az engeüIyezett sebesség az európai érékekhez viszonyítva ala,
csony. Az európai vasúti hálózat fővonalain 140-160 km/h, a mellékvo-
nalakon 80-100 kmJh az a7ka|mazott sebesség. Ezen túlmenően vannak
200-300 km/h sebességre kiépített pályák is. Magyarországon a há|őzat
36 %o-át teszt ki a 100-120 km/h sebességre engedélyezett vonalak rész-
aránya és ennél nagyobb sebességűre engedélyezett vonal nincs, a hálózat
27%o-án van sebességkorlátozás. Tóbbségében elavult a biZtonsági beren-



dezések állapota, nem felel meg az igényeknek az adatátviteli és informá-
ciós rendszerek kiépítettsége.

A tr.lÁV jarmtparkjának avultsága, összetét€l€ korlátozza a nemzet-
közi ltá|őzaton való megjelenést a (mozdonyok átlagos életkora I8,'1 óv, a
személykocsiké 20,3 év, teherkocsiké 19,9 év).

Az elavult páIyaháIőruttal és eszközparkkal rendelkező yasút ve-
szített korábbi vonzerejéből, és az amúgy is mérséklődő szállíttísi és uta-
zási igények, a vasút teljesííményeinek csökkenése még a növekvő díj-
tételek mellett sem biztosított olyan bevételt, amely nem hogy a
fejlesztésre, de akát a szükséges fenntartásí feladaíokra elegendő lenne.
Ez a szolgáltatás minőségének és színvonalának romlásúhoz vezeletl

Az áruszállitás teruletén a teljesítmények csökkenése még nagyobb
problémát okozott, mint a személyközlekedésnél, hiszen a bevételek
nagyságrendjében az áruszá|Iítás a meghatározó. A pályaállapotok, az el_
öregedett járműpark következtében a vasút egyre jobban kiszorul a sza-
bad fuvarpiaci verserryből, s ez a vasút ellehetetlenüléséhez vezet. Fuvar-
képes járműparkját sem tudja megfelelően kihasználni, a teherkocsik
átlagos kapacitáskihasználása I992-ben 26,1 7o volí. Folyamatosan csök-
kent az átlagos szállítási távolság, ami a vasút állandó költségeinek magas
arányát tekintve gazdaságtalan fuvarozást jelent.

A belvízi hajózásban legfontosabb vízi utunk a Duna, a Duna-
Majna-Raj na (DMR) vízi úl megnyitásával felérté kelődött, transzko nti-
nentális vízí úttá vált. At:,sztria és Budapest közötti szakaszán a kis hajó-
zási vízrnéIység jel€ntősen és tartósan rontja a vízi áruszáIlíás gazdasá-
gosságát, amit súlyosbít a délszláv konfliktusból eredő embargó és hajóz-
hatósági problémák.

Nagy folyóinkon egyetlen kors7erű, az igényeknek megfelelő te-
herkikötő sincs. A magyar hajőzhatő vízi útra vetített kikötőszám átlago-
san l00 krn/db (ezen belül a szabad kikötőké l40 km/db), ez az érilékBll-
rópában átlagosan 30 km/db.

A hazai hajóállomány folyamatosan öregszik, új járművek beszer-
zése elvétve forduI elő, üzemeltetési költségük, környezetkárosító hatásuk
nó.

A szovjet csapatok kivonulását követően, az általuk használt repü-
lőterek is rendelkezésünkre állnak, azok háborús viszonyok között alkal-
mazhatók.
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Az országban közepesen fejlett csővezetékrendszerek működnek,
ezek a kőolaj, ftildgáz és a termékvezeték rendszerek. Szükség esetén,
jelentős anyagi ráfordítással (kompresszorcsere, szivattyúk tisztítása, stb,)

a földgázvezeték-rendszer átú ítható folyékony anyagot szrillíló íend-
szerré.

A vezetékrendszer sugaras kiépítésű, a vezetékek a százhalombattai

csomópontba futnak be, illetve onnan indulnak ki 1 a rendszer táplálása az

orság meghatározott pontjairól történhet, A jelenlegi csővezetékend-
szemek további táplálási pontjai kerülnek kiépítésre, amelyek annak élet-
képességét növelik.

A közlekedési hálózat és szállító eszközpark elókészítése a felvonu-
lás kombinált menettel történó biztosítására, illetve az anyagok és eszkó-
zök ún. Anyagtároló Kiadó Körzetekbe csoportosításából, ezek manó-

vereinek és előre mozgatásának biáosítására szorítkoztak.

Az ország területének védelmi célú logisztikai előkészítésének
igényei és fe|adatai a NATO Szövetségi rendszerben

Az ország NATO csatlakozását megelőző időszak ismételten új kö-
velelmények eIé dllította az orszdg hadszíntéri előkészítését és ezen belüI
a közleke dé s i hólózlt ét.

A NATO Szövetségi rendszerben a védelmet, illetve a stratégiai cé-

lokat egységes terv szerint hajtják végre, melyhez a nemzetek geostra-

tégiai helyzetük és műveleti lehetőségeik alapján hozzájárllnak. Figye-
lembe véve, hogy hazánkrrak nincs közvetlen szárazföldi kapcsolata má-
sik NATO országgal, természetes, hogy a megerósító erők fogadása és

saját erőirrkkel egyezíetell felvonulása az ország területén egy rendkívül
ö s s ze h a n g o h s aillít tis i fe Ind atot jelent,

Semmi esetre nem mondhatjuk azt, hog az EFE számára megfe-
Ielő Kelet-Nyugat irányok ugyanígy megfelelőek Nyugat-Kelet bányba
is. Ez egyrészt azért nem igaz, mert mennyiségileg eltúlzottak, másrészt
irányukban csak részben felelhetnek meg, harmadrészt pedig új eszköz-
rendszer és szállítási igények kielégítését kell biztosítaniuk.

A csatlakozást előkészílő tárpalások fol1,amatában a NATO Kato-
naí Bizottsága a jóváhagyott Védelmi Tervezési Kérdőív @PQ) vála,
szainak értékelése után, a haderőfejlesztesi célkítűzésekben megfogal-
maüa azokat az ajánhísokaí és kiivetelményeket, amelyek teljesítésével
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hazánknak houá kell júrulni a Szövetség véilelmi képességeíhez, A Ma-
gyar Közttlrsasdg Kormánya a politikai, gazdasági és a katonaí,szgkmai

Őunka, valamíit a két, és többoWalú tárgyalások ereilményeként a 49

javaslatból 48-ot elfugailott'.

A Katonai Bizottság a különbözó haderő-fej lesztési javaslatokat

még az aján|ás elótt kategórizálta, ennek során a BNT-I a létfontosságú

feláatoÉkOze sorolta. Ai ebbe tartozó célkitűzések teljesítésének elma-

radása esetén a nemzeti haderő, vagy akár a Szövetség nem lesz képes

küldetésének maradéktalanu] eleget tenni.

A Magyar Köztársaság a Szövetség kollelctív véilelmi képességeíhez

való houijárulás éritekében elfugailta a BNT MagJarorsfuá,gra vonat,

kozó kiiveielményeit, kötelezettséget vállalt, hogy az euel kapcsolatos

szabályoka és ;ljálásokat beépítí saját nemzeti haileíő-íejlesztési ter,

veíbe és garantáIja n céIkitűzés megvalósítdsát.

A NATO Katonai Bizottsága a BNT-I - mindhárom újonnan csatla-

koző ország esetében - a felvétel minimális katonai követelményei közé

is besorolti. Errnek rrregfelelően a tagság kezdetétól készen kell állni a

BNT feladatrendszere Áegvalósítására, amely alkalmas a Washingtoni

Egyezmény V. cikkelyében foglalt alapküldetés végrehajtására is, Ugya-

nJ.ko, t"-""ni kell aiokat a feladatokat is, amelyekkel saját csapataink

külfóldi tevékenységét támogatjuk h azai bázisok;ről,

A NATO Katonai Bizottsága az előkészítő tárgyalások alatt és az át-

adott haderó-fej lesáési célkitűzésekben javasolta, hogy a Magyar Köz-

társaság legyen készen a BNT feladatai etlátásara, a megerósító erők fo-

gadásáia, 
-azok 

bevetése végrehajtásának biztosítására, EbbőI csak n
"körlrk"dérrc 

vonaíkozókat jelvázolva láthaíó, hogy van felailatunk és

nem is kevés:

. Meg kell teremteni az erók fogadásához és további mozgásuk

melszervezéséhez számba vehetó kirakó légibázisokat, vasúti

ki-?s átrakó állomásokat és azok NATO szabványok szerinti

modemizálását.

3 A BNT-vel kapcsolatos elvárásokat a NATo Katonai Bizottság,,Á Befugadó

Nemzeti Tdnogiűs (BNT) tenezésének alapelve,i és eljórdsai" cimü, MC-334

jelű, valamint á Nato szabvanyügyi Hivatal ,,Útmutató a Befogadó Nemz,eti
-Tómogatósi 

egyezményeklmegdllapotldsok (HNSA) temezéséhez és előkeszíté-

§éhez" aiml., ALP,|2 jel'í kiadvály a tarta|mazza.
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. Meg kell adni a szükséges közlekedési és szállítási informáci-
ót, a köZúti híd rninósítéseket és jelöléseket is.

' Meg kell teremteni az összes lényeges terepakadály, folyami
átkeló és kornp biztosítását (mozgásbiaosítás),

A Kormány a BNT tervezésérrek és előkészítésének végrehajtására a
Miniszterelnöki Hivatal védelmi stratégiai és biztonságpolitikai ügyekért
felelős politikai államtitkár vezetésével meghatározott (HM, KIIVK, stb.)
miniszterek által kijelölt helyettes államtitkárok és az országos hatáskörű
szervek vezetői részvételéve| Nemzeti Tárcaközi Egyesített Tervező
Bizottságot tervezett létrehozni. Sajnos ez napjainkig elvarratlan szál.

A rnirrisztériurnok és a feladatban érintett országos hatáskörű szer-
vek vezetői a Nemzeti Tárcaközi Egyesített Tervezö Bizottság feladatai-
nak támogatására a minisztériumoknál Bizottságokat, az országos hatás-
körű szerveknél Albizottságokat rnűködtettek volna.

Szeretnék szólni ű Wűshingtoni Egyezmény V. cikkelye szellemé-
ben történő megerősítés íámaszíotta hadszíntér-előkészítő követelmén!-
rőI és feIadatokról,

Figyelembe véve a MK NATO-n belüli földrajzi heIyzetét, amelynek
az a jellemzője, lrogy nincs közös határa NATO-tagországgal, illetve
llillcs saját tengeri kijárata, ezérí egy Szövetséges megerősítést igényló
helyzetben nagy jelerrtőséggel bír a szomszédos országok (Szlovákia,
Ausztria, Szlovénia és Horvátország) politikai állásfoglalása a megerósítő
erők átbocsátása tekintetében. Nemzetbiztonsági szernpontból tehát ki-
emelkedó jelentőséggel birnak olyan kétoldalú nemzetközi egyezmé-
nyek*, ameIyek szerint az érintett oíszágok garanciát vállalnak arra, hogy
a MK-t éít nyílt katonai támadás esetén átengedik terüIetükón a SZöVet-
ség rriegerósító kontingensét. Abból kiindulva, hogy az említett országok
közül elsősorban szlovákia és szlovénia a NATo-ba törekszik. a másik
két ország - Ausztria és Horvátország is baráti viszonyban van hazánkkal
és lojális a NATO iránt, viszonylag kicsi annak a kockázata, hogy szúk-
ség esetén megtagadnák a szövetséges csapatok átbocsátását.

Összefoglalva az MK közlekei!ésí föIdrajzi és stratégiai helyzetét, a
megerősítés sztitu4ft)Idi (vlsúti és közúti) belvízi valamint légi száIlítási

o 
AJP-4,4 lrányelvek 4.p, ( l 3, olda l),
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móddal érkezhet Ha az iráqlokal vizsgtiljuk, a megerősílés hazánk te-
rületére a követkex,ő írányokból érkezhet:

. Dél-nyugat irányból Olaszország területéról kiindulva Auszt-
rián, Szlovónián vagy Horvátotszágon keresztül, esetleg hor-
vát és szlovén kikötőkből közvetlenüI.

. Nyugat-Európából (nyugati irányból) Ausztrián, valamint
Csehországon és Szlovákián keresztül.

. Észak-Európából Csehországon éslvagy Szlovákián keresztül.

A küIdő nemzetek tekintetében kéí csopofrú küIönbözíethetünk
meg:

. Egyik azon szövetséges országok csoportja, amelyek saját te-
rületúkől indítják el megerősítő erőiket.

o Másik azon országok, amelyek az európai kontinensen (fő-
ként az NSZK területén) állomásozta!ák reagáló erőiket.

Eze k fi gy e le mbev ét elév eI tehű :

o Vasúti, közúti és légi szállítmányokkal bármety nyugati, dél-
nyugati, észak-nyugati irányból számolhatunk;

. Belvízi (dunai) szállítási móddal csak a nyugat-európai régió-
ból.

Nagyon fontos, hogy a megerősítő erők erőinek és eszközeinek
pontos ismeretében follassuk a hadszíntér előkészítését, egyezíeíve azt a
saját csapataink érdekében végzendő munkákkal. Úgy érzékelem, lrogy a
közlekedési hálőzat céltrányos fejlesztése a NATO-nak is közvetlen ér-
deke, és mint ilyen igényt tarthat a biztonsági beruházásoka prograrnsze-
rűen rendelkezésre álló kereteke.

Míndezek eléréséhez, ha kell.érvényesíté séhez elengeilhetetlennek
tartom, hogy a VK valóban WZERI(ARI .funkciót töltsön be és kiive-
telményeket állí*on a űrcők elé az ország véilelme és orslig terüIeté-
nek védelmi céIú fekészítése vonatkozásában.
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