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IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK  
ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, 

MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN 

Réti Tamás1 

NATO csatlakozásunk óta, a megnövekedett nemzetközi katonai 
szerepvállalásunkkal összefüggésben, szinte napi téma az ebben érin-
tett erőink logisztikai támogatása, szükségleteik biztosítása. A szövet-
ségi műveletekben a részvevő csapatok feladataikat multinacionális 
logisztikai környezetben hajtják végre. A szövetséges erők műveleti te-
rületének határai az elmúlt néhány évben kitágultak, így az európai 
térségen kívül, akár kontinentális távolságban is jelen vannak. Ehhez 
a korábban alkalmazott szállítási lehetőségeken túl, a hazai katonai 
szállításban kevésbé alkalmazott tengeri szállítási módot is igénybe 
kell venni. A művelet és a rendelkezésre álló lehetőségek függvényé-
ben ez történhet meglévő és ideiglenes kikötők igénybevételével is.  

Írásomban ez utóbbit kívánom bemutatni, rámutatni azokra a jel-
lemzőkre, amelyek a Magyar Honvédség katonái számára a nemzetközi 
együttműködésben hasznos segítséget adhatnak. Szeretném megismer-
tetni a tisztelt olvasót egy hazánkban nem alkalmazott, de a NATO 
tagországok közül többnél, jelentős történelmi múltra visszatekintő el-
járással. 

A téma bemutatásában meghatározott jelentőséggel bír a brit 17. 
Port & Maritime Regiment 53. Port Support Squadron2 által szer-
vezett és végrehajtott tengeri kirakási gyakorlaton személyesen megta-
pasztalt és átélt valós végrehajtás. Itt lehetőségem nyílt megismerni az 
ezred, illetve alegységei feladatrendszerét, történelmi hátterét, a végre-
hajtott feladatait és a feladat végrehajtás rendjét.  

Megállapítottam, hogy a nagyfokú mobilitás és a rendelkezésre ál-
ló képességek kiválóan alkalmazhatók a haderő bármely fegyverne-
mének, szakcsapatának, támogató szervezeti elemének és anyagi kész-
leteinek átcsoportosítására, tengeri szállításának és kirakásának, az erők 

                                                      
1 Réti Tamás mk. alezredes, HM Védelemgazdasági Főosztály, Vagyonfel-
ügyeleti osztályvezető, ZMNE levelező hallgató.  
2 17. Kikötő és Tengerészeti Ezred 53. Kikötő Támogató Század. 



 104 

kivonásának végrehajtására. A brit fél a fenti lehetőségeket maximáli-
san kihasználva vesz részt a nemzetközi szerepvállalásaiban. 

Megítélésem szerint a fenti lehetőség alkalmazása nemzetközi fe-
ladatokban nagy jelentőséggel bírhat és egy végrehajtandó szállítási fe-
ladat során figyelembe vehető, figyelembe kellene venni. Ez érvényes 
egy gyakorlat során megoldandó feladatra, vagy a magyar haderő    
NATO-nak felajánlott erői, NRF3 kötelékei szállításának végrehajtásá-
ra is. 

Bár a Magyar Szállító Zászlóalj kiszállítása hadműveleti területre 
és feladatának befejezését követően hazaszállítása során a feldolgozott 
eljárás nem került alkalmazásra, de a jövő kihívásai során a hadszíntér 
honi területtől való távolsága és megközelíthetősége akár szükségessé 
is teheti ennek megismerését és alkalmazását.  

Belátható, hogy hadműveleti területen kiépített kikötők nem min-
den esetben állnak rendelkezésre, potenciális célpontok a szembenálló 
felek számára, vagy ha vannak, nem felelnek meg az elvárásoknak. A 
béke időszakban szükséges kapacitások nem feltétlenül fedik le a kato-
nai szükségleteket, vagy a távolság a kikötők és a hadszíntér között je-
lentős. Így a kiépítetlen körülmények közötti, ideiglenes létesítménye-
ket tartalmazó ki- és berakás jelentősége felértékelődik, adott esetben 
más lehetőség nem is érhető el. 

1. NATO elvek, ajánlások 

A NATO irányelvek, ajánlások, doktrínák a logisztikára és azon 
belül az egyes részterületekre is meghatároznak irányokat, szabályo-
kat és alapelveket. A vizsgált témakörben az MC 319/24 általában a lo-
gisztikára, az MC 336/25 a katonai mozgatás-szállítás erőforrásainak 
katonai vonatkozásban határoz meg elveket. Az AJP 4(A)6 a logisztiká-
ra doktrínális szinten, míg a NATO AJP 4.47 részletes elvekkel szabá-
lyozza a M&T feladatrendszerét.  

                                                      
3 NATO Reagáló Erők. 
4 A NATO logisztikai alapelvei és módszerei. 
5 A NATO mozgatási és szállítási (M&T) alap- és irányelvei. 
6 Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína. 
7 Szövetséges Összhaderőnemi Közlekedési és Szállítási doktrína.  
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Összességében megállapítható, hogy az alapelvek és doktrínák 
egységes rendszerben adnak iránymutatást a mozgatási és szállítási fe-
ladatok katonai környezetben történő végrehajtására. Ezek lényege, 
hogy a feladatokat a NATO parancsnok és a nemzetek együttes felelős-
sége mellett a korlátozottan rendelkezésre álló eszközök igénybevételé-
vel, a lehető legkisebb időráfordítással, legnagyobb hatékonysággal és 
rugalmassággal kel megoldani. Ennek során a részvevő nemzetek kö-
zötti együttműködés, a polgári és katonai kapacitások igénybevétele a 
hadműveleti területre való felvonulás, az ottani működés és annak elha-
gyása során elengedhetetlen. Egymás lehetőségeinek kihasználása az 
eredményesség érdekében szükségszerű. 

A hazai bázistól nagy távolságra végrehajtott katonai műveletek 
esetén a tengeri szállítási mód szerepe megkérdőjelezhetetlen, így a 
kikötők és a szállítási kapacitások igénybevétele és azok összehango-
lása elsődleges. Mivel a műveleti területen a kikötői létesítmények el-
sődleges célpontjai lehetnek a küzdő feleknek, így az ideiglenes léte-
sítmények kialakításának és alkalmazásának szerepe hatványozottan 
érvényesül. A NATO nemzetek ennek érdekében az ilyen feltételekkel 
és lehetőségekkel bíró tagok kapacitásait megfelelően szabályozott mó-
don, a közös művelet sikere érdekében igénybe vehetik.   

2. RSOM8 és SPOD9 

A tengeri szállítások az esetek jelentős részében nem közvetlenül 
a tényleges hadműveleti területen érnek véget. Ahhoz, hogy a mozga-
tott erők katonai feladataikat a számukra meghatározott helyen és idő-
ben végre tudják hajtani egy kihajózási és egy továbbszállítási, tovább-
küldési folyamaton is át kell esniük, illetve a kivonás esetén a be-
hajózást is meg kell, hogy előzze egy hasonló folyamat. Az utánpótlás-
ok érkeztetése és rendeltetési helyre történő eljuttatása a logisztikai 
rendszernek szintén meghatározó része. Mindezt a feladatrendszert kí-
vánja együtt és a lehető leghatékonyabba kezelni az RSOM és ebben az 
esetben a hozzá kötődő SPOD. 

                                                      
8 Reception, Staging and Onward Movement – Fogadás, Állomásoztatás, To-
vábbküldés, Szállítás. 
9 Sea Port Of Debarkation – Tengeri Kirakó Kikötő. 
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Az RSOM kifejezés10 egyfajta értelmezés szerint az induló hazai 
bázisról a kirakóhelyen való „fogadás,” a meghatározott körzetben való 
ideiglenes „állomásoztatás”, majd a végső alkalmazási helyre való „to-
vábbküldés, szállítás”. Összességében egy integrált logisztikai támoga-
tási rendszer a Hadműveleti Kitelepülés és a Befogadó Nemzeti Tá-
mogatás (BNT) között. Biztosítja – a logisztika klasszikus elvét kö-
vetve – a teljes folyamat optimalizálását a részfolyamatok optimalizálá-
sa helyett. Ennek során lehetővé teszi a hadműveleti felvonulás során a 
szállítandó egységek, felszerelések és anyagok eljuttatását a berakási 
helyről a végső alkalmazási helyre. A hadművelet azon része, mely so-
rán a logisztikáé a kulcsszerep, felkészíti az alkalmazandó egységeket a 
feladat végrehajtására. RSOM egy olyan hadműveleti terület amelyen 
belül egy egységes logisztikai rendszernek kell funkcionálnia, függet-
lenül a határoktól és nemzetektől. Ez egy összehangolt tevékenység a 
Küldő Nemzetek, a tranzit országok és a Befogadó Nemzeti Támoga-
tást nyújtó országok között. 

Az SPOD amellett, hogy fogadja a tengeren érkező szállítmányo-
kat, biztosítja a szárazföldre történő kirakást, felkészíti a továbbszállí-
tásra is a kirakott erőket. Ennek során végrehajtja a személyi állomány 
pihentetését, ellátását, szükséges csoportosítását. Rendszerezi az érkező 
szállítmányokat, anyagokat, technikai eszközöket, a rendeltetési he-
lyüknek megfelelően rendszerezi azokat. Szükség szerint végrehajtja a 
technikai eszközök üzem- és kenőanyagokkal való feltöltését, kisebb 
meghibásodások javítását.  

Az SPOD feladatrendszerébe tartozik a szárazföld belseje felé a 
továbbszállítás megszervezése. Ez állhat a vasúti szállítmányok meg-
alakításából, valamint közúti oszlopok létrehozásából. 

Mindezt függetlenül a kikötő jellegétől, meg kell valósítani. Kiépí-
tett kikötő esetén a rendelkezésre álló infrastruktúra segítséget jelenthet 
és egyszerűbbé teheti a tevékenységet. Ideiglenes kikötő létrehozása so-
rán a fenti feladatok megoldása érdekében a minimálisan szükséges lé-
tesítményeket is létre kell hozni.  

                                                      
10 Dr. Réger Béla - Trembeczky László: A katonai- és civil logisztika kapcso-
latának időszerű kérdései a NATO logisztikai doktrínák tükrében (Logisztikai 
Évkönyv 2004. 116. oldal – Magyar Logisztikai Egyesület 2004).  
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3. Hazai vonatkozások 

A vizsgált témának a NATO csatlakozásunk óta magyar vonatko-
zása is van. Amennyiben a felajánlott magyar erőnek hadműveleti terü-
letre kell települnie, az ehhez szükséges mozgatási, szállítási feladato-
kat meg kell szervezni. Mivel a logisztikai támogatás alapvetően 
nemzeti felelősség, így azt hazai szakembereknek kell előkészíteni. 
Természetesen a rendelkezésre álló erőforrások vagy azok hiánya meg-
határozza a feladat végrehajtás módját. Amennyiben a szükséges esz-
közök hiányoznak, a feladat végrehajtható nemzetközi együttműködés-
ben is, szerződések alapján. Nagy távolságú szállítás esetén a tengeri 
szállítási mód felértékelődik, szerepe és jelentősége meghatározó. Mi-
vel hazánk tengeri szállítási kapacitással alapvetően nem rendelkezik 
(2 db MAHART hajó), így a nemzetközi együttműködés elkerülhetet-
len. 

Amennyiben a küldő ország – jelen esetben hazánk – a szállítási 
feladatot önerőből vagy nemzetközi szállítási szerződésekkel nem tudja 
megoldani, az együttműködés a felelős NATO parancsnok döntése 
alapján a kijelölt NATO tagországgal történhet. Az adott nemzet a sza-
bad kapacitásinak felajánlásával, szerződéses keretek között teljesítheti 
a szükséges szállítási igényeket.  

4. A brit 17. P&M Regiment RLC szerepe 

Mivel a brit haderő tengeri szállító eszközeinek jelentős része eu-
rópai térségben elérhető és személyes tapasztalataim során meggyőző 
bizonyítékát láttam az alkalmazhatóságnak, így a brit 17. P&M ezre-
den keresztül mutatom be az ideiglenes kikötői létesítmények alkal-
mazásának lehetőségeit. 

Az ezred alapvető feladata, hogy a brit haderő részére mobil, tele-
píthető kikötői, tengerészeti és vasúti kirakási lehetőségeket és képes-
ségeket biztosítson a haderő személyi állományának, felszerelésének 
felvonulásához, átcsoportosításához a Föld bármely pontján.  

Az ezred 1949-ben került megalakításra. Struktúrája biztosítja a 
tengerészeti, tengeri, folyami szállítások végrehajtását, kikötők üzemel-
tetését és a katonai vasúti szállításokat, katonai vasútvonalak működte-
tését. Működésének szükségessége és hatékonysága bemutatásaként 
példaként említem, hogy a Falkland szigeteki háború során a kirakásra 
került készletek több mint 90%-a az ezred által üzemeltetett 
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Mexeflote11-on jutott a szárazföldre. De említhetném a II. világháborús 
tapasztalatokat is, mely a katonai üzemeltetésű kikötők szerepét és je-
lentőségét egyértelműen igazolja. A hatalmas mennyiségű hadianyag 
kezelése, őrzése, továbbítása csak azon keresztül volt megoldható (pl.: 
normandiai partraszállás, Mulberry és Gooseberry típusú ideiglenes 
kikötők).  

5. Végrehajtás, alkalmazott eszközök 

Az ezred a tengeri ki- és berakáshoz a kiépített kikötők üzemelte-
tésére is képes együttműködve a kikötő katonai vagy polgári üzemelte-
tőjével. Fő profilja és feladata azonban az ideiglenesen létrehozott lé-
tesítmények alkalmazásával végrehajtandó műveletek támogatása. 

A végrehajtás befolyásoló tényezői a tenger apály-dagály hatásai, 
az időjárási körülmények, a partszakasz tagoltsága, védettsége és meg-
közelíthetősége, a partszakasz és a szárazföld kapcsolata, a tengerpart 
elhagyásának lehetőségei a szárazföld irányába, út- és vasúthálózat el-
helyezkedése a partszakaszhoz képest, a kirakó partszakasz távolsága a 
hadszíntértől, illetve elhelyezkedése ahhoz képest. Ez csak néhány té-
nyező, amelyek hatással vannak a hatékonyágra és a sikerességre. A 
végrehajtás érdekében a következő tevékenységek képezik részét a si-
keres működésnek. 

5.1. Felderítés – parton, vízben 

Az ideiglenes kikötő helyének meghatározása a hadszíntér vi-
szonylatában elsőrendű feladat. A partszakasz valós felderítése a ki-
kötőt kiszolgáló szervezeti elem feladata.  

A tenger felszíne alatti felderítés búvárokra hárul. A búvárok el-
végzik a partra vezető útvonal kijelölését, szükségszerűen bójákkal, 
egyéb elemekkel kitűzik a szállítási útvonalakat. Felszerelésükkel képe-
sek az előforduló víz alatti akadályok egy részét megszüntetni, rögzítési 
pontokat kialakítani, egyéb felszín alatti munkákat végezni. Felszerelé-
sük alkalmassá teszi őket tartós víz alatti munkákra. Ruházatuk biztosít-
ja bármilyen vízhőmérsékletben a merülést. Eszközeikkel a víz alatti 
fúrás, vágás, vésés, belövés sűrített levegő segítségével biztosított. A 

                                                      
11 Önálló működésre alkalmas, különböző méretben, modul rendszerben pon-
ton elemekből összeépíthető komp. 
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merülés során folyamatos rádió kapcsolat tartanak a felszínen tartózko-
dó társaikkal. 

5.2. Útvonal(ak), ideiglenes kikötő létesítmények kijelölése 

A búvárok tevékenységével párhuzamosan megtörténik a megkö-
zelíthető partszakaszon a partraszállási pontok kijelölése. A végrehaj-
tandó kirakási feladat nagyságától és a kikötő várható működtetésének 
időtartamától függően egy, vagy több kirakó útvonal is kitűzhető. A 
partszakaszon a kitűzést különböző színű zászlókkal és eltérő alakú 
transzparensekkel jelölik. Ezek egyben tájékoztatást is adnak az adott 
útvonalon alkalmazható eszközök, járművek jellegére vonatkozón is. 

Az útvonalak kijelölése mellett megtörténik az ideiglenes kikötő 
vezetési pontjának, mozgás-koordináló pontjainak, körleteinek, egyéb 
létesítményeinek területi meghatározása, kiépítése, álcázása is. A kiépí-
tés módját és idejét elsődlegesen a partra szállítandó személyi állomány 
és technikai eszközmennyiség áramlási intenzitása, a rejtettség köve-
telményének mértéke befolyásolja.  

Az 1. képen látható egy kijelölt útvonal és a már kiépített kikötői 
létesítmények egy része a környezetnek megfelelő álcázással.  

1. kép. Partraszállási útvonal és álcázott létesítmények. 
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A közvetlen tengerparti mozgást koordináló pont (MC) telepítésével 
megtörténik az erők és eszközök partraszállási feltételének elsődleges 
kialakítása. Az MC állománya folyamatos rádió kapcsolatot tart fenn a 
szállítóhajók, a kompok és a deszanthajók személyzetével. A beérkező 
információk alapján szervezi a partra szállítandó erők ütemezését, rend-
jét. Kimutatást vezet a kirakott személyi állományról, hadfelszerelésről. 
Biztosítja a kirakási útvonalak folyamatos használhatóságát, szervezi a 
partról a kikötői körletekbe való mozgást az anyagok és eszközök jelle-
gének megfelelően.  

5.3. Partraszállási út(ak) kialakítása  

A partraszálláshoz szükséges a kirakási útvonalak megfelelő elő-
készítése. Az eltérő terepjáró képességű eszközök eltérő útminőséget 
követelnek meg. A nagy gázló magassággal és nehéz terep leküzdésére 
alkalmas eszközök részére alkalmas lehet a természetes tengerpart. Ez 
lehet köves, vagy fövenyes. Ebben az esetben a gázlómagasságnak 
megfelelő vízmélység elérése után az eszközök kirakhatók, a part teljes 
megközelítése az alkalmazott szállítóeszközzel nem szükséges, annak 
merülése nagyobb lehet. 

A korlátozott terepjáró képességgel rendelkező eszközök számára 
azonban a víz, a homokos a sziklás tengerpart, terepakadályt jelent. 
Ezen eszközök részére speciális előkészítés szükséges.  

 

2. kép. Mexefloat kirakás előtt. 

 



 111 

Ezt a célt szolgálja a Mexeflote (2. kép), illetve a Ramp Craft12 ál-
tal partra szállított CASE R721BXT (3. kép). Ez egy fokozott terepjáró 
képességgel rendelkező önjáró targonca, speciális felszereltséggel. (A 
fém rámpa és a lerakására szolgáló tartozék leszerelhető az alap gépről 
és az egyéb esetben hagyományos villástargoncaként is üzemeltethető). 
E speciális eszközzel lefektetett fém rámpa biztosítja a terepen korláto-
zottan alkalmazható eszközök biztonságos kirakását. Szélessége egy 
sávban teszi lehetővé a nehezen járható terep elhagyását. Várakozási 
időt a járművek között nem kell tartani, a mozgás folyamatosan történ-
het.  

3. kép. CASE R721 BXT. 

5.4. Kirakás, rakodás  

A megfelelő útvonalak kialakítását és biztosítását a kikötői körle-
tek kijelölését követően megkezdődhet a kirakás folyamata. Az eszkö-
zök a közvetlen tengerparti mozgást koordináló pont által meghatáro-
zott rendben és ütemezéssel érkeznek a partszakaszra. A jellegüknek 
megfelelő kikötői körletekbe irányítása szintén e szervezeti elem fela-
data. 

                                                      
12 Katonai tengeri sekély merülésű komp. 
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A körletek lehetnek: tároló hely a konténerek, a lőszer és robbanó 
anyagok számára, telephely a harcjárművek és gépjárművek részére, 
javítópont a kisebb meghibásodások javítására, üzemanyag utántöltő 
pont, vasúti berakó hely, közúti átrakóhely és egyéb működéshez szük-
séges területek. 

A beérkező anyagok és eszközök kezelésére a hatékonyság szem 
előtt tartásával nagy teljesítményű anyagmozgató eszközöket kell al-
kalmazni. Ezek általában különböző targoncák, daruk és vontatók. Ezek 
a gépek nem csak a parton dolgoznak, a kirakásban is részt vehetnek 
(4. kép). Függően a part megközelítési viszonyaitól, a kirakás történhet 
közvetlenül a hajóból a daruk segítségével is. Amennyiben a tengeri 
szállítóhajók a partszakaszt nem tudják megközelíteni, a kirakás a nyílt 
vízen történik a kisebb szállítóhajók és kompok segítségével. 

5.5. Javító- és feltöltő hely kialakítása 

Az eszközök kirakása során, kirakását követően, a műveleti terü-
let felé továbbítást megelőzően, szükséges a technikai eszközök üzem 
és kenőanyagszintjeinek ellenőrzése, szükség szerinti feltöltése, a jár-
művek üzemeltetés közbeni átvizsgálása. Mindezt segíti a telepített ja-
vítópont, mely a rendelkezésére álló felszereltséggel kisjavítások vég-
rehajtására képes, valamint az eszközök továbbszállítását, vontatását 
tudja előkészíteni a magasabb szintű technikai kiszolgálást végző szer-
vezeti elem, települési körlet irányába. A feltöltést és javítást a kikötőt 

4. kép. Konténer kirakás Mexefloatról. 
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üzemeltető szervezet más logisztikai feladatot ellátó alegységek együtt-
működésével valósítja meg. 

5.6. Vasúti berakóhely kialakítása, közúti szállítmányok előké-
szítése, menetoszlop megalakítása 

A tengeren érkező szállítmányok kirakását, rendszerezését, cso-
portosítását, személyi állomány és a járművek ellátását, feltöltését kö-
vetően meg kell szervezni a szárazföldi műveleti körletbe való tovább-
jutást, továbbszállítást. Ennek végrehajtása a kikötőt üzemeltető szer-
vezeti elemen belül a kikötő vezetési és kontroll pontjának és a kapcso-
lódó szállításokat szervező és elemző csoportnak a feladata. 

Amennyiben a vasúthálózat használható és a továbbszállításhoz 
vagonok rendelkezésre állnak, viszont az elérhető mozdonyok száma 
korlátozott, az ezred rendelkezik önálló vontató kapacitással. Az ezred 
eszközparkjában lévő mozdonyok (5-6. kép) önálló, nagy távolságra 
történő vontatásra nem vehetők igénybe, azonban a vasúti berakás so-
rán szükséges mozgatáshoz, vagonok rendezéséhez megfelelnek. A 
mozdonyok jellemzője, hogy nem rakmintásak, így szállításuk sem 
közúton, sem vasúton nem jelent problémát. Kialakításukat a különbö-
ző válságövezetekben tapasztalt vasúti szállítási nehézségek indukálták. 

Napjaink válságkezelési műveletei során a koszovói hadműveleti 
területen szembesültek a bevetett erők a vasúti vonókapacitás hiányá-
val. A vasúthálózat használható volt, szállításra alkalmas vagonok ren-
delkezésre álltak, viszont mozgatásukhoz és rendezésükhöz nem volt 
elegendő mozdony. 

 

5. kép. A mozdony és üzemeltetője 
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Abban az esetben, ha vasúthálózat nem áll rendelkezésre vagy oly 
mértékben sérült, hogy alkalmazása inkább hátránnyal, mint előnnyel 
járna, a közúti szállítás kerül előtérbe. Ez lényegesen nagyobb terhet 
jelent a szállításszervezésben. A szállítandó eszközökön túl a szállító 
eszközöket is el kell juttatni tengeri szállítással a műveleti színtérre, 
mely a tengeri szállítási kapacitás-igény jelentős növekedésével jár. A 
szállítmányok kialakítását a konténerek, raklapok, DROPS13 gépjár-
művek alkalmazása jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja. A kikö-
tőben kialakított tároló helyekről a szállítmányok összeállítása ezek al-
kalmazásával gyors és hatékony.  

A kikötői vezetési pont és a mozgást koordináló pont irányítá-
sával ezt követően megtörténik a közúti gépjármű oszlopok összeállí-
tása. A közúti szállítás végrehajtása, a szállítmány kísérés, részben az 
ezred, részben a hadszíntéri feladatban résztvevő más szervek együtt-
működésében kerül végrehajtásra. 

5.7. A tengeri szállító eszközök 

A tengeri szállítás végrehajtására több lehetőség közül választhat 
a felvonuló haderő. Szerződés keretei között igénybe vehet civil szállí-

                                                      
13 Egységesített, a brit haderőben (is) rendszeresített, cserélhető felépítményű 
szállító gépjármű, mely a felépítményét horgos, hidraulikus szerkezet segítsé-
gével önállóan, rövid időn belül (kb. 1 perc) képes fel,- illetve lerakni. 

6. kép. Mozdony lerakás DROPS-os szállító járműről. 
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tási kapacitásokat, alkalmazhat katonai szállítóhajókat. A szállítandó 
anyagok és eszközök jellegét tekintve ezek általában konténerszállítók, 
illetve RO-RO hajók, ritkább esetben vasúti szerelvények szállítására 
alkalmas eszközök. A hajók fajtájától függetlenül megtörténhet, hogy a 
kirakó állomáson nincs lehetőség kiépített kikötő használatára. Nyilván 
a szállítmány összeállításánál, a használt hajó fajtáját ennek megfelelő-
en kell megválasztani. 

A brit 17. P&M ezred állományában a kisebb szállítóhajókon túl 
megtalálható több logisztikai szállítóhajó is (7. kép). Ezek a hajók RO-
RO rendszerűek, melyek lehetővé teszik a nyílt tengeri kirakást is. A 
hajó az általa szállított Mexefloat (8. kép) segítségével, a fedélzeti da-
ruk és anyagmozgató eszközökkel terhét képes partközeli vízben való 
horgonyzás esetén is egyéb támogatás nélkül is a szárazföldre juttatni. 

7. kép. Brit Logisztikai hajó-Mexeflot-tal az oldalán. 
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8. kép. Mexefloat összeszerelés. 

6. A kirakási folyamat kapcsolata a NATO logisztikai in-
formációs rendszerével 

A tengeri kirakó hely, az onnan elvezető vasútvonalak, közúti 
közlekedési lehetőségek a hadműveleti területen végrehajtott mozgás-
nak, szállításnak részét képezik, ezért az ehhez kapcsolódó adatokat a 
logisztikai információs rendszerben is szerepeltetni kell. Az informati-
kai rendszer alapvető feladata, hogy a műveletben érintettek számára 
alapvető információkat szolgáltasson a résztvevő erők állományáról, 
technikai eszközeiről, az alkalmazott ki- és berakópontok technikai pa-
ramétereiről, a rendelkezésre álló útvonalak adatairól és más a mozga-
tás-szállításban szükséges paraméterekről. Ezen túl lehetővé teszi a 
szállítmányok szervezését a számítógépes adatbázis felhasználásával, 
valamint a dekonfliktálást a teljes folyamatban.  

Ennek egyik eleme az ADAMS14, melynek célja a NATO pa-
rancsnok felvonulási, mozgatási elveinek és eljárásainak érvényesítése. 
A NATO törzsek ellátása egy a NATO mozgatás követelményeit és le-
hetőségeit kielégítő segédeszközzel, a felvonulás tervezési idejének 

                                                      
14 Allied Deployment And Movement System – Szövetséges Felvonulási és 
Mozgatás Szállítási Rendszer. 
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csökkentése, egységes adatkommunikációs eszköz biztosítása a több-
nemzetiségű felvonulási tervek és adatok cseréjére, a többnemzetiségű 
felvonulási tervek összevetése valamint lehetőség a NATO parancsno-
kok számára a felvonulás végrehajtásának nyomonkövetésére. 

A NATO terminológia az SPOD kifejezést nem csak a kiépített ki-
kötői létesítményekre érti. A „Berendezetlen Partszakaszon Végzett 
Rakodás”15 (LOTS)16 is az SPOD fogalomkörébe tartozik. Így a ko-
rábban bemutatott tengeri kirakási lehetőség is illeszthető a NATO 
M&T rendszerébe. 

7. Nemzetközi kitekintés 

A tengeri kikötők olyan forgalmi csomópontok, ahol a szárazföldi 
közlekedés ágazatai (vasúti és közúti forgalom, belvízi hajózás, csőve-
zeték) a tengerhajózással találkoznak. Ahhoz, hogy a csomóponti 
funkciónak megfeleljenek, a kikötőknek olyan teljesítő képes kikötői 
berendezésekkel kell rendelkezniük, amelyek állandóan alkalmazkod-
nak a változó körülményekhez, és megoldják szolgáltatásaikkal a kü-
lönböző feladatokat. Ezekhez társul a közlekedési infrastruktúra vasút-
ra, közútra és belvízi hajózásra vetítve. A tengeri kikötők a modern 
üzemeltetési technika és felszereltség megtestesítői is.  

Belátható, hogy ezek alapján a kikötő válság, vagy háborús hely-
zetben kiemelt jelentőséggel bír. A küzdő felek közötti harc során al-
kalmazhatósága csökkenhet, megszűnhet. Amennyiben a NATO csapa-
tok válságreagáló, válságkezelő műveletben vesznek részt az adott 
térségben és a szárazföldi közlekedési hálózat nem biztosítja a szüksé-
ges kapacitást, a tengeri szállítással kell az erőket átcsoportosítani. En-
nek feltétele viszont a megfelelő kirakó pontok, kikötők kialakítása, 
üzemeltetése, mely a csapatok utánszállítását, támogatását is folyama-
tosan biztosítani tudja.  

Bár az ideiglenes kikötő alkalmazására egy arra felkészített brit ez-
red képességein keresztül mutattam rá, az említett lehetőségekkel más 
NATO országok hadereje is rendelkezik. Itt az Egyesült Államok által 
alkalmazott eszközöket és képességeket emelném ki (9-10. kép). 

                                                      
15 Befogadó Nemzeti Támogatási Képesség tervező jegyzék (HM EI Rt. Lo-
gisztikai Igazgatóság kiadványa, 2003). 
16 Logistic Over The Shore. 
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Fontosnak tartom megemlíteni az amerikai haderőnél végzett kuta-
tást és fejlesztést is, mely a tengeri kirakásnak azt a lehetőségét vizsgál-
ja és segíti, amikor természetes védettsége nincs a tengeri hajóknak. Ha 
a tengerpart szabdaltsága, az áramlatok és szél útjában álló szigetek 
nem védik a kirakást és a hullámzás mértéke akadályozná a folyamatot, 
a természeti jelenségek hatásait művi úton kell csökkenteni. Ezt a célt 
szolgálja a 11. képeken bemutatott létesítmény (Rapidly Installed 
Breakwater System)17. 

9. kép. US Army LCU 2000-ről nyíltvizi kirakás Mexefloatra. 

10. kép. Nyílt tengeri kirakás az USA Navy és Army együttműködésé-
ben. 

                                                      
17 Gyorsan telepíthető hullámtörő rendszer. 
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11. kép. RIBS alkalmazásban. 

A hullámtörő részegységeit elemenként lehet a telepítés helyszíné-
re szállítani. Felhasználásával az igényeknek megfelelő mennyiségű 
ideiglenes kirakóhely létesíthető, melyek tengerjáró hajók számára is 
biztonságos ki és átrakási lehetőséget nyújtanak. Jelentősége a „Sivata-
gi Vihar” hadműveletben értékelődött fel és fejlesztésére vonatkozó 
döntések annak következtében születtek meg. 

A szállító eszközök típusa, alkalmazásának módja, a haderő eljárá-
si elveinek függvényében változhat, de a végrehajtott feladat jellege 
megegyezik. Jelentősége a haderő harcoló egységeinek feladatából le-
vezethető, léte szükségszerű. 

Hazánk egyébként sem nagy tengeri szállítási kapacitása az el-
múlt években megszűnt. 2002 évvégén az orosz államadósság fejében 
a MAHART beszerzett 2 db 4500 tonnás többfunkciós, de alapvetően 
konténerszállításra készítet hajót. A hajók igénybevételi lehetősége ka-
tonai szempontból korlátozott. Azokkal a honvédség szállításai során 
csak annyiban lehet számolni, mint bármely más nemzetközi hajótársa-
ság eszközeivel. A speciális szállítási igények teljesítésére kialakításuk 
miatt nem alkalmasak. Jól példázzák ezt az iraki kontingens kiszállítása 
során felmerült igények és azok megoldása. A magyar fél máltai zászló 
alatt hajózó RO-RO típusú hajóval tudta megoldani a kontingens cél or-
szágba juttatását. 

Magyar haderő alkalmazási lehetőségeit és hazánk földrajzi 
adottságait figyelembe véve az Adriai-tenger szerepét és kikötőinek 
adottságait kell vizsgálnunk. Az olasz, a szlovén, vagy a horvát kikö-
tők használata és onnan a továbbszállítás a hadszíntérre realitás. Az ott 
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igénybe vehető szállítási kapacitások az igényeink alapján köthetők le, 
akár NATO tagországok katonai technikai eszközeire is.  

8. Az ideiglenes kikötői létesítmények jelentősége multi-
nacionális logisztikai környezetben 

A tengeri kijárattal rendelkező országoknál, elsősorban a XX. 
században jelentős katonai erővel bíró államoknál, a partraszállás és 
tengeren szállított anyagok kirakási feltételeinek megteremtése a 
normál viszonyoktól eltérő körülmények között is, elengedhetetlen. A 
XX. század háborúi, helyi válságai bebizonyították ennek fontosságát, 
mert e nélkül a küldetés nem hajtható végre. 

Abban az esetben, ha az alkalmazott erők rendelkeznek a szüksé-
ges eszközökkel, a kezelő állomány a feladatra megfelelően felkészített 
a hatékonyság jobb, a várható veszteség kisebb, a harcfeladat tervezése 
pontosabb, a végrehajtás sikeresebb. 

A NATO elvek a mozgatás, szállítás kérdéskörét kiemelten keze-
lik. Az alkalmazott ADAMS rendszeren keresztül megvalósul a NATO 
parancsnokságok és parancsnokok ellátása a csapatokra vonatkozó szál-
lítási információkkal. Ennek részét képezi a kiépítetlen partszakaszon 
végrehajtott M&T feladat is.  

A NATO kibővülése, a partnerségi program keretei között végre-
hajtott gyakorlatok, valós műveletek a nemzetközi együttműködést, az 
egyes országok erősségeinek kihasználását felerősítették, a felajánlott 
erők ismeretében a kapacitás szükségleltet tervezhetővé tették. Ennek 
keretében a speciális igények és lehetőségek is számvethetők. 

Magyarországról egyre több katona szerez tapasztalatot a nem-
zetközi munkában, melynek során az eddig alkalmazott eljárások 
megváltozhatnak, kibővülhetnek. Az új formulák megismerésével szá-
munkra új feladatok megoldásában fel tudjuk használni más nemze-
tek eljárásait. 

A katonai és a logisztikai képzésben a feldolgozott terület koráb-
ban nem jelent meg, hazai irodalma nincs, kiadványok a témával kap-
csolatban nem elérhetők. Az interneten fellelt anyag mélységében nem 
ad ismereteket. Az ismerethez jutás módja a nemzetközi színtéren tör-
ténő anyag- és adatgyűjtés, munkacsoportokban és előadásokon való 
részvétel, logisztikai tanfolyamokon, továbbképzéseken elhangzó elő-
adások, prezentációk feldolgozása.  
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Őszintén remélem, hogy a bemutatott területtel hozzájárulok 
olyan új ismeretek átadásához, mely a logisztikai szakemberek, pa-
rancsnokok, vezetők, diákok és érdeklődők számára hasznos és al-
kalmazható tudást nyújtanak az ismertetett feladat végrehajtása so-
rán, illetve további gondolkodásra készteti a tisztelt olvasót.   

 

Irodalom jegyzék 

 

1. MC 319/1 A NATO logisztikai alapelvei és módszerei  

2. MC 319/2 A NATO logisztikai alapelvei és módszerei (tervezet) 

3. MC 336/2 A NATO mozgatási és szállítási (M&T) alap- és irány-
elvei 

4. AJP-4a Szövetséges összhaderőnemi logisztikai doktrína 

5. AJP-4.4 Szövetséges összhaderőnemi közlekedési és szállítási 
doktrína 

6. NATO kézikönyv (NATO 2001) 

7. NATO logisztikai kézikönyv 

8. Dr. Réger Béla - Trembeczky László: A hadműveleti felvonulás és 
befogadó nemzeti támogatás időszerű kérdései a NATO logisztikai 
doktrína fejlődésének tükrében (Katonai logisztika 2004/2) 

9. Befogadó Nemzeti Támogatási Képesség tervező jegyzék (HM EI 
Rt. Logisztikai Igazgatóság kiadványa, 2003) 

10. 17 Port & Maritime Regiment RLC előadás (2000. 02. 18. 
Marchwood – UK) 

11. 53 Port Support Squadron RLC előadás (2003. 10. 02. 
Marchwood – UK) 

12. MAGLITE 2003/2 gyakorlat Syndicate 1-3 jelentés (2003. 10. 07. 
Deepcut RLC Logistic School – UK) 

13. MAGLITE 2004/1 gyakorlat Syndicate 1-3 jelentés (2004. 03. 22. 
Budapest –ZMNE)  
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14. http://www.army.mod.uk 

15. http://www.army-rlc.co.uk 

16. http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=56832 

17. http://www.portofbudapest.hu/index.phtml?c_id=6 

18. http://www.jack-travel.com/Normandy/Arromanches.htm 

19. http://www.wivenhoe.gov.uk/History/mulberry_harbour.htm 

20. http://www.nwha.org/news_2Q2002/news_page6.html 

21. http://www.military.com/HomePage/UnitPageHistory/1%2C1350
6%2C703846|704762%2C00.html 

22. http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/army.htm 

23. http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/index.html 

24. http://chl.wes.army.mil/research/projects/ribs/fielddem.htp 
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