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A NATO-ban elfogadott logisztikai meghatározás szerint2 a logiszti-

*a a hade"ő mozgatáúnak és ienntartásának tervezésével és vegrehaj-

trnsaá rogUlroá fudomány. Szélesebb értelmezése tartalmazza akato-

Ű .""*"i*"n -ozgásához, manővereihez szükséges_ műszaki t,imogaüís

jelenléte1 ami a logiiaikai funkciók között is szerepel,

Ez| a NATO Logiszlikai Kézikönyv 1I1, ponlja a következők szerint

rögzíti:

"A logisztikaí mííszaki biztosíttís tefüIele, bdr nem kizórÓIagos lo-

gisztiiai JŰnkcíó, §zofos eglezletést ígényel a toq|zt\ay1!, _1*a a íaa-
Ű - Ű""td"pah,i"i ,orűk ,*gryit,iso és a kis1olsd!ó ,léte2ítmé"yek
ioittri-- ,aőon szoros kapcsolaibán ált a toghztikával A míiszaki bk-
tőiaisi ftetűt uaalja ú á togisztika és a hadműveletek közötti hézagot

és szorősan kapcsoúdik mind a ketlő végső sikeréhez",

A logisztika egy másik funkciója a mozgaás és sállítás szintén igély_-

ti a *ii.r"ati ta.o§á!ís megvalósítását, hiszén az erók hadszintéren belüli,

v-ag} a temrina miadva a iogadó nemzet területen történó mozgása elkép-

zeiúotetlen a müszaki tamogÁtási feladatok végrehajtasa nélkül, Igaz ez a

vatsegok, illeWe az alacson-y intenzitású konfliktusok idószakában előké-

szíietiés végrehajtott műveleiek eseteben, ugyanakkor teljes.mértékben helf-
álló a megi[apíás az adott országot ért agresszió _elháítása során a

Wasningtűi SzirzOrtés 5. cikkely sáinti tevékenységek végrehajtasánál is,

A NATO alapokrnányok3 egyértelmüen lerögzítik, hogy.a,szövetsé-

ges erök részére akar minOsített időszakban az agresszió elhrá,ríásában

iesznek részt, akár béke időszakban nemzetközi gyakorlatot, kiképzést,

l, Jáíoscsók Miklós czí€des, MH Logisáikái Fóri8.zgatós€ hadmőveleti fónök- 
BuJ"i twen .t aorcáes MH iogisaikai F8iBazearós€, Mű§záki-lechnikai szolgálafónök

2. NATo Lo8isáikai Kézikóryry l03, pont (24, oldal)

3, Mc-3r9/l, AJP-04, Mc,334/l, ALP-t2 Lo8isztikai dokumenfumok



vagy válság kezelést hajtanak végíe, kötelezettség a Fogadó Nemzeti Támo-
gauís nyújtás4 amely bár országos kiterjedésű féladatrindszert ölel fel, ab-
ban mégis meghatározó szerep hárul a katonai szférára.

_ . Miben nyilvánul meg a honvédelm i tátca, azon belül a Magyar Hon-
védség meghaüírozó szerepe a szövetségeseknek nyújtandó segíiiégben?

A kerdésre konkrét válaszok adhalók, melyek tényege az alóbbiak
s zerinl foglal h ató össze :

. a szövetségi igények NATO csatornákon, vagy közvetlenül a
honvédelmi tárciához érkeznek, mely koordináló szer€pkört tölt
be a tá,rsminisaériumok, valamint az orságos hatiiskörii szer_
vek irányában;

. a katonai mozgások irányítlísa a nemzeti-, vagy a multinacionális
mozgáskoordináló központokon keresztül történhet;

. a meneto§zlopok (konvojok) kísérése, mozgásának biztosík{sa, a
forgalom irányíása katonai felada| ami természetesen igényli a
közigazgatási és rendvédelmi szervekkel való szoros együttmú-
ködést;

. a köáti helyreállításnak, fenntar!ásnak speciáIis katonai eszkö_
zei máshonnan nem pótolhatók;

. a sárazfiildi és a vízi aknamentesítós, valamint a tűzszerész fela_
datok ellátísát civil szferából nem lehet kiváltani;

. a lősznr, veszélyes anyag sállítások szabályozását, biztosíüísát
speciális szakállomány-, szerv ezst végeáeti;

. a fogadó létesítmények elókészítése, az esetleges helyreállítrások
végrehajtására csak az MH müszaki csapatai képesek.

A bevezeó gondolatok jelzik és egyben alátíLmasaják a mozgás és a
manöverek rnűszaki üímogatásárrrak jelentőségét, mellyól a Fogadó Nem_
zeti Támogaüás témakören belül kiemelten szükséges- foglalko=zni. Ebből
következően e cikk célja sem lehet más, mint feltÁni és-bemutatíli a ha_
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zánkba étkező, az orsÁgol átvonuló, vagy az ország területén feladatot
végrehajtó szövetséges eók mozgásinak lehetséges fajüíi! idószakait és a
hozzíjuk kötődő müszaki ámogaüis igényeit, illetve azokkal szembe állít-
va a lehetösegeinket.

A térru íeldolgonrsa a7 alóbbí főbb terülaek víugótmóra inínyult:

I. A szövetségesek lehetséges igényei a műszaki tímogaásra.

II. A mozglások és manőverek műszaki üímogaüísri,nak eröi és
eszközei.

III. Az igenyek és a rendelkezésre álló lehetöségek összhang|a.

IV, A műszaki támogaüis megielenése a haderőfejlesZési célki-
tű#sekben (FP) és a védelmi képességek kezdeményezésben
(DcD,

L

A műszaki támogatás várható igényei a szövetségesek részéről

Mint aá a hazánk területén lefolytatott nemzetközi gyakorlatok, é|es-
lövészetek tapasztalatai igazaljálr- mrár béke időszakban is szükség van a
beérkezö katonai kontingensek fogadó létesítményei előkészítésére, moz-
gási ú§onalai kijelölésére és biztosítására, a kijelölt körletek úthálóza-
tának, kirakó létesítményeinek karbahelyezésére, valamint a közúti-
vasúti műtárryak szemrevételezésére, szükséges nértékű megerósítésé-
rg továbbá az álcáási, erődítési, rnűszaki árási feladatok igény szerinti
végrehajüására.

Béke idöszakban alapvetöen arra kell tekintettel lenni, hogy a műsza-
ki trámoganísi feladatok előkészítése és végrehaj&isa ne zav arla meg a gaz-
daság működéséq a lakosság elláását és életét, Ez azt is jelenti, hory a
köáti mozgrisokat, a vasúti sziLllí!ísokat pontosan meg kell tervezni a
fogadó létesítrnényektől egészen a cél állomásig.

Szükség lehet a fogadó létesítrrrények közvetlen közelében várakozási
körletek kijelölésére és berendezésére, ahol a határátlépés, vámolás unín a
szövetséges katonai szervezetek kialakíthatják a menetrendet és felkészül-
hetnek a közúti mozgás végrehajtására. Ebben az időszakban múszaki
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ámogaüísi.igénykérrt jelentkeáet a Vrirakozási Körletek úthálózatának,
közúti műtírgyainak előkészítése, esetleges megerósítése, javítása.

Igényként merülhet fel a Kirakó Állomások rakodóinak bővítése,
bekötő utak ideiglenes létesítése. A kijelölt közutak igénybevéiele során -
a közuti komendáns ámoga&ís és forgalomszabáIyJzás mellett - olyan
múszakl.al€gységek készenlétbenlarüísára lehet szükség, mint út helyr;ál-
t_it9, n]aepitO és műszaki mentő. RepüIőtereken béke iÍ'öszakú a te- es
felszálló pályák, a szervíz útvonala-k és gépállóhelyek r"nntúoe.u 6r-vítrisára és karbantarLisára) rendszeresítiti műszaki szervezet€k te;é-
kenysége jelentkezhet igényként.

.. _ 
Amennyiben hazánk körzetében válsággóc atakul ki és az ország fela-jánlott létesítményei, területei, mint mögóúes zóna szerepét töltik be a

műveleti teólet mögiitt, úgy a repülőterék műszaki alegységeivel szem-
ben, az útvonalak biztosíüísával szemben, valamint u i.i.lilolt ko.I"t"k
mű,szali 6erera.z€ttségév€l szemben már meg|elenneÉ a hadszíntér
elókészítés igéryei. Ea tapasztalhattuk a Dél-sJáv válsáe idászakában
vegrehajtott 'VIZESES" fedőnevű feladat kapcsán, ahol a izövetségesek
repüJő bevetéseit kiszolgáló-biaosító állományt segítettük, ugyunikko.
felkészültiink és előkészítefiink más szövetségi erOi' roguaasaÍ, timoga-
f.sát is. Válság időszakában a hazink területén ielepült NJ.".ti rarogáto
Elemek te.lepítési igényei, a kivont csapatok elhelyezése, úibóli felké-
szítése, valamint.az előírt kiképzési feladatok végreÉajtrisáúoz"tup.*Ü
hatna},a műszaki támogaási.igény€k. Ilyen esetókben - amikor a Magyar
Honvedseg nep, ya.cl csak kijelölt erőivel érintett a feladatok végréLa-
Jll.áb*: a műszaki t{mogatás kapaciLásai lekötetlenek és igénybe vehe-
tók a szövetségesek által, akik így mentesü|nek a saját síeűezetszerű
műszaki csapatok mozgatásáó!, bJávatkoásától, hiszeri a magyar műsza-
ki csapatok elvégeáetik a kért támogaást,

... + !9k.-, illetve a válság idószaki műszaki támogatási igényeket messze
tu lhaladjád< a Wash in gton i Szerződés_ 5. c ikkelye 

"szerinii 
tóuétenységet

folytató szövetségesek szükségletei. Ekkor a Magyar Honvédsée a hadmű-
veleti.tervekben foglalt feladatokat hajtja végre,-mégpedig miűsített idő-
szaki körülmények között. Az ország területeiz esetÜán hászínténé válik,
életbe.lép a háborus vezetés, a hábús közigazgatrás és a r,uáÜ-Ja*oaar,
melyek közepette_a szövetségesek morgasáak', manOvereine'i Úmogata-
lil F í*?""'l*, átkelőhelyek műtárgyainak biaosítísq az ellenség Áoz-
gá_sanak akadályozása a nemzeti és a szöv€tséges katonai erők (műszaki
erők) az eredetileg jelentkező igények összehanlolt kieIégítésé"ei ;;É;;i
naI meg eredmenyesen.

3l



Ezek uüárr foglaljuk csokorba a már je|zeit harom különböző sajá-

tosságokkal rendelkezó időszakban (béke, válság, minősitett) valószínűsit-
hető műszaki üímogatási igényeket,

Az igények ; §zövet§égesek mozgásának támogatá§a, az ellenség
mozgásá;ak akadályozása, valamint a túlélőképesség fenntartása és

fokozr{sa köré csoportosílhatóak.

Á szövetségesek mozgisának támogatása magában foglalja a mozgási
pályáJ< (út, vaiút, víri út) miíszaki felderítésé! menetvonalak építését,
javitisat, eknamentesítést, átkelőhelyek berendezését, fenntartását, re-

pülőterek műszaki létesítményeinek karbantartását, helyreállíását, műsza-

ki árak leküzdését.

Az átkelőhelyek berendezése feltételezi a megközelítési utak, partok,

polgrlri átkelő eizkozok meglétének, a vizi akadáIy körzetében lévő
iridiotechnikai eszködk adatainak ismeretét, mely mellett nélkUlöáetetlen
a közúti és vasúthálózat adatbázisának megléte, illetve a hozzÁíérési
lehetőség biztosítasa. A KFOR erők koszovói csoportosíLísanak felvétele
igazo|ja a repülőterek, kikötők adatai pontos ismeretének jelentőségét a
fógaaó tetesitrnények körzetében, illetve az azokon belüli mozgások (ki-
és-berakások) ütemezett és szervezett végehajása érdekében. A koszovói
műveletekre küelölt erők Fogadó Nemzeti Támogaüísát döntően Görög-
ország (a görög nemzeti haderő vezetőinek irányíüísával) vállalta magára

és rendelliezésre bocsátotta repülötereinek és Thessaloniki kiköójének
létesitínényei! megsz€rvezte a gyors kirakodás és továbbhaladás felté-
teleit, Átlépve a görög-macedón haüirt a szövetséges erők saját mozgás-
biztosíási rendszerükre hagyatkozhattak csak, ami azonban csak korláto-
zottaíl volt képes a rendkívül kevés számú jáLrható irrálrry műszaki elő-
készítésére. Különören Koszovóban jelentett szinte megoldhatatlan
feladatot a közutak romboltsága, az átkelőhelyek pusztítása követ-
kezményeit enyhiteni és a menekülüíradatot mederben tartani, úgy, hogy a
katonai menetoszlopok céljaikat elérhessék, A háborus károkat szenvedett
műveleti területen nem működött a vasút, nem voltak (még ma sincsenek)

biáonságban a közuti és vasúti műtárgyak, továbbá akadályozta a mozgást
a letelepiiett aknák ismeretlen mennyisége. Ebben a helyzetben elsődleges
igény jelentkezett a mozgásbiztosítás műszaki tárnogatására.

A szerb és albri,n csapatok klasszikus példáját adták az ellenség moz-
gékonyságát akadályozó feladat végrehajtásának a műszaki zárak léte-
iítésével, ielepítésével. A szövetségesek igényei a műszaki zárak, a íele,
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pített aknamezők felsámolására irányulhatnak a műveleti területekén. A
tulélő képesség fenntartá§át és fokoását képező igények a személyi ál_
lomány, a technikai eszközök és anyagi készletek megóvásához kötődnek,
melyek ábori erődítési épitrrrényekkel, álcázással, speciális műszaki rend-
szabályok bevezetésével érhetők el.

Összefoglalva a szövetséges erők műszaki támogatási igényeinek
döntő resze a mozgatáshoz és a manőverek sikeres végrehajűsához
kötődik Az említett péld;ákból következtehi lehet anq hogy a három
különböző időszakban (béke időszak, válság, minösített idószak) eltérő
terjedelmű igényekkel számolhatunk és figyelembe kell venni a végrehaj-
ás teljesen különbözó kOrülményeit, feltételeit, melyek haással vannak a
műszaki támogatr{s szervezeti és erófonrás szükségletére is.

Azok a közös gyakorlatok, melyeket béke időszakban fol}.tatunk a
törzsek összekovácsolásán, a nemzetközi együtínűködésen kívül aá a íó
célt szolgálják, hogy teremtsük meg mindazon képességeket, gyakoroljuk
be rnindazon eljárrási formáka! melyekkel a válság és a minősitett időszak
soriá,rr a műszaki támogatás eredményessége garantáIható.

il.

A mozgások és manőv€rek műszaki támogatásának
MH erői és eszközei

A szövets€es c§apatok mozgását támogató erők és eszközök

A hazankba érkeá csapatok közúti mozgatásiáioz elsősorban az autó-
pályák, autóutak és a föútvonalak kerülhetnek kijelölésre. Ezeken az uta-
kon egyrészt a forgalom irányiüás rendszeret, másrészt a műszaki helyreál-
líüís-, mentes erőit szükséges működtetni béke időszakban.

A forgalom irányítás rendszerének csúcsán a Nemzeti Mozgás Koor-
dinációs Központ (NMKK) áll, melynek ft feladata a katonai szállít-
mányok mozgaásárrak irányínísa, útvonal engedélyek kiadása, valamint a
közúti mozgások összehangolása a nemzetgazdasági szállíásokkal és az
egyéb katonai mozgásokkal. Az NMKK fogja Ossze azEllenőnő Á*ezető
Pontok (EAP), a Diszpécser Pontok (DP) rendszerét, valamint a forgalom-
szabályozásra kijelölt katonai erők működtetését, melyek feladataikat a
polgáti közigazgaási-, rendvédelmi-, közút fenntartó szervekkel szoros
együttműködésben végzik.
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Vasúti sállíüísok vonatkozásában a koordinálrást az NMKI( az MH
Katonai Közlekedési Központon (MH KKK) keresátil valósítja meg. Az
MH KKK szervei (Területi Közlekedési Parancsnokságok, Vasúhíllomás
Katonai Parancsnokságok, Repülőtéri Katonai Szállítás Ve;:töség, stb.) az
orságos közlekedést irányító szervezetek bázisaira te!,:ptilve képesek
megfelelni a veliik szemben támasztott mozgás koordinációs, tervezó és
szervező követelményeknek.

Az erők mozgatásának további összetevói

A múszaki tfunogaü,ási rendszer érintett elemének feladatrendszeréből
kiindulva hét pontban foglalható össze a mozgás különböző területeken
történö üímogauísa, melynél alapvető kiindultisi pont, hogy Magyarország
területét két nagy európai folyó a Duna és a Tisza háromfelé szeli. Ezen tul
haWanra tehető az olyan folyók és mesterséges csatornák szíma, amelyek
az állandó hidak rombolása, vagy az ellenség által lezírása es€tén meggá-
toljrák a csapatok mozgását.

1.) A vfui akadályok teküzdesérc r.endszer€sített hídépítő alegy-
ségek képessegeit az alábbi adatok szemléltetik:

a,) Az MH-ban rendszeresített PMP szalaghidak alapvetően a Duniin
és a Tisán biztosítjrák az átkelést. A hidak maximális teherbírása 60 t. A
hidkészletből 40-180 t-ás kompok alakíüatók ki, melyekbőI leggyakoribb
a 80 t-ás komp változat.

Az MH készletéből eryidőben kialakítható 3 db Tiszai és 2 db Dunai
híd. A Dunai híd 2 készletből, a Tiszai híd 1-1,5 készletből tevődik össze.
(Ery készletből kb. 220 fm híd építhető).

b.) A keskenyebb akadályok leküzdésére van rendszeresítve a TMM-
3 típusú hídrakó felszerelés gépkocsin. Egy készlettel - ami 4 db 10-10 fin-
es elemekból áll - 40 fin szeles és 3 m-nél nem mélyebb akadály küzdhető
le. Teherbírása 60 t.

c,) A harckocsiá alerységeknél rendszeresített BLG-60 M típusú
hídvető harckocsi a mélységtől firggetlenül 20 fm szeles akadályok leküz-
désére alkalmas. Teherbírása 60 t. Maximálisan 3 készlet egymásra helye-
zésével mintegy 3 m mély és 40 fin széles akadály hidalható át.

d.) Az átlagosan 3-5 m-nél nem mélyebb folyókon és csatomákon
történő átkeléshez a műszaki alegységek alacsony vízi hidakat építenek,



Ezek rendszeresített eszközei az USZM-I és az |JSZM-2 típusú hídépítő
felszerelések. A hidak lehetnek tiszia fahida( vary úszó elemekkel kóm_
bináItak. Teherbírásuk 60 rás,

.. . ".) i könnyebb cepjámű és feglverzet, valamint a személyek átke-
lésére alkalmasak a KD-84 típusú könnyü deszant átkelö készleLk. Épír
hetö belőltik maximum 25 fin eglrpályás és 9 fin kétpályás úsá gyaloghi-
dak, továbbá 6 t-ás komp és 2{ől 6 t-ig deszant átkeiő Ósónakok.

Mint befogadó országnak tényeges szimíásba venni, hogy a hídaink
maximáIis teherbírása 60 t, A NATO tagáIlamok egyes páncJíozott harc-
járművei (Leopárd hk, Abrams hk) kb.lO t-sat<, jiert iel kell készülni,
hogy az átkelőhelyekjelek-jelzései egyénelmüenje|ezzék a teherbírást. Tehát,
mint befogadó o1szígnak úgy kell megszervázni a csapatok mozgátsá!
hogy a jelzett problémát feltétlenül szi,rnílísba kell venni.

_ 2) A nűszaki csapatok feladata, hogy a mozgáshoz lótrehozzanak
kerülő utakat, megépítsék az ideiglenes mo"grispátyákat 1utakat,
hidakat) és javítsák a megrongálódottakat Ezekei a feladatokat az
útépítő alegy_segek és a belőIük létrehozott mozgásbiztosító osztagok és
csoportok (MBO) hajtják végre rendszertsített eszközeikkei és a
helyszinen talált és a lebiztosított anyagok felhasználásával.

, . .|, rolbolt.9tak helyreállíásrának eszközei a rendszeresített lánctalpas
buldózerek, önjáró útprofiloák, tömödtő eszközök (úthengerek, lapvibiá-
torok, stb.).

A megkerülő utakat akkor építik ki, ha az eredeti út helyreállíásq
vagy mentesítése hosszabb időt vesz igénybe, mint a megkeruló út ki-
építése. A c§apatm ozgások álcázásáraé- . : éIetképesség me-góvására szin_
tén nagy gondot kell fordítani.

3)_|, veszélyes terüIeteken töriél; *l.,,latinozgásokat az atábbi
sorrendbe kell végrchajtani:

. a veszélyes terület felderítése, (páncélozot| műszaki felderítő
jármű, aknakutató gépkocsi és kézi készülékek felhasmálrÁsával);

. az akadályok megsemmisítése (harckocsira szerelhető úololappal,
vagy hengenel, kerekes nyújtott töltetekkel, stb.);

. az_ álkelőhelyek kitűzese (NATO kompatíbilis veszéIyes teriilct
kitűző és átjáró nyitó kószletekkel);
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. a szükséges talajegyengetési, feltöltési és tömörítési munkák el-
végzése, a csapatok mozgékonysága érdekében. Ennek eszközei
ugyanazok, mint a rombolt utak helyreállíásánál felsoroltak.

4.) A nem robbanó akadályokkat leárt terepszakaszon es utakon
történő mozgás biztosítrisa magában foglalja:

' a harckocsi árkokon átjáró készítést bulldózerekkel és nyompálya-

blokltos elemekkel;

' a harckocsifalak robbantással való lerombolását, majd bulldóz-
erekkel (BAT_2, gyorsjáratu lánctalpas bulldózer) az átjáró elké_
szítéset;

. az utaka telepített fatorlaszok és egyéb akadályok (pl. harckocsi
akasaók) eluívolítását.

Ez törtónhet nagy teljesítményű bulldózerekkel, robbantással, dara-
bolással-

5.) A csapatok mozgása műszaki támogatásának alapvető fela-
datai és erői. Elhelyezkedésük a hadrendben:

. a műszaki_felderítő csapatok az oszlop elején, vagy az előtt
mozognak a terepviszonyoktól és a feladat jellegéből adódó
ü{volságban (kb. 5_40 km);

. a felderített moz9ást Eátló akadályok leküzdésére speciális cso-
portok vannak kialakítva a műszaki alegységek állomrinyából;

' a különféle akadályok elhádü{sában az akadály -elhárító csopor-
tok (AECS) vesznek résa;

. az utak biaosításá,ra, a hidak építésére és üzemeltetésére út- és

hídépítő csoportok @HÉCS) vannak rendszeresítve;

. a csapatok mozgásáLnak közvetlen bizosiásának segítésére moz-
gásbiáosító osáagokat (MBO) hoznak létre.



A műszaki speciális osáagokat és csoportokat úgy kell a hadrendbe
elhelyezni, hory a legrövidebb időn belül alkalmazhatók legyenek.

6.) A Fogadó Nemzeti Támogatás egyik alapvető feladata a c§apa-
tok mozgásának ámogatása. Ana kell készen állnunk, hogy a hazai vi
szonyok jobb ismerete miatt a mozgás üimogaása ci,-rntően az MH-ra
hárul. Ezért fel kell készülnünk az érkező NATO csapatok fogadására
és a széttelepülósük mozgásának biztosíttísára, melyeken belül az
alábbiakat célszerű szem előű tgrtani:

a.) Ha csapatok vasúton érkeznek, a fogadó állomástól a kijelölt bá-
zisig vagy terepszakaszig az elózőekben már ismeítetett módon ki kell
tűzni a közlekedési utaka! be kell rendezni az átkelő helyeket és alkalmaz-
ni kell a NATO STANAG szerinti elöírt nemzetközi jeleket és jelzéseket,
A trimogató műszaki szakalegységeknek szükség esetén elő kell segíteni és
biztosítani kell a csapatok mozgását,

b.) Azok a csapatok, amelyek közúton lépik át a haárt a haüírtól kell
elvégezni az előáekben felsorolt feladatokat.

c.) Légi szállíás esetén a repülőtér műszaki alegységeinek biztosítani
kell a repülőtér felsálló mezőinek és a közlekedő utaknak a megfelelő
állapotban taftását. Az esetleges rombolások esetén a repülőtér javító
szízadnak a rombolt útszakasznál már leírt eszközökkel és technológiával
a felszállópálya javítását el kell végezrri. Az ideiglenes helyreállíásként a
tölcséreket befedik nagy szilá,rdságú előre gyártott üvegszálas műanyag
elemekkel. A csapatok széttelepítése a már ismertetett módon történik.

Mind a hrárom esetben a téli viszonyok nagyobb figyelmet, fokozot-
tabb igénybevételt jelentenek. Vannak olyan feladatok (pl. hídépítés, fagyott
talajba aknazárak mentesítése), amelyek nem, vagy csak korlátozottan
hajthatók végre.

7.) Egyéb figyelembe vehető manőverezrósi lehetóségek:

a,) A hajózható vizeken a mozgás biáosíása, a folyami flottilla alegy_
ségeinek a mai napig még élö feladat. Az aknamentesítő hajók (AM) és az
aknásznaszádok (AN-2) biáosítják, hogy a vízi úton érkező csapatok és
anyagok eljussanak a berendezett ideiglenes, vagy állandó jellegű kikö-
tőkbe, ahonnan a csapatok mozgásainak biztosíása a már leírtak szerint
történik.
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b.) Egyes speciális esetekben az alerységek folyókon történő átkelése
(manőverezése) történhet kétéltű páncélozott deszant átkelő eszközökön
(PTSZ-M). Egy rlarab lránctalpas úszóeszköz egy szakasz élőeró, vagy
maximum 10 t anyag és technika átsállítására alkalmas,

Természete§en a műszaki csapatok feladata a saját és szövetséges csa-
pataink mozgekonyságának támogalisával p:irhuzamosan az ellenségrcs

Ösapatok mozgásának akadályoása, mely részletes kifejtése nem a jelen
cikk feladata.

m.

A mozgás és manőver támogatás igényeinek
és Maryar Honvédségen belüli lehetőségeinek összhangia

Béke időszakban a szövetséges csapatok mozgásának - manövereinek
üárnogaüísába elvileg az MH teljes lekötetlen műszaki erő-eszközei bevon-
haóak. A bevonható e§zközök arrinya üermészetesen eryre romló tenden-
ciát mutat a vállság, illetve a minősített időszakokban. Ahazánkba érkező
szövet§éges csapátok (kontingensek) nagyságától ffiggően (harcászati

szinó-, vagy hidműveleti szintű kötelékek) az MH kötelékben lévő,
itletve önálió műszaki alerységei, erységei beavatkoásával az igényeket
megközelítöen szimolni lehet.

MIT IS KELL ÉRTENI AZ IGENYEK KIELÉ,GITÉSE ALATr ?

A.) Először a mííszaki erők lehetőségeit viagóljuk meg,

l.) Képesek vagyunk elvégezni az uta\ hida§ repülőterek ter-
mészete§ és mesterséges akadályainak feldefitését

' a páncélozott müszaki felderítő harcjrá,rműveklrel (MTLB-U);

' aknakutató felszerelésekkel gépkocsin (DIM-M);

' egtéb normlás műszaki feldedtó fe|szerelésekkjl és műszaki harc-

anyagokkal.

A műszaki felderítés szervezetei a műszaki feldedtő alegységek
(század, szakasz, ruj),
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2.) Lehetőségünk van biztosítani a hídvetó barckocsikat (BLG},
valamint a hídvető felszereléseket gépkocsin (TMM3), illetve az egyób
normás felszereléseket és műszaki harcanyagokrt.

Ezek szerveznteí a fegy,vernemi csaFatorholl ierrdszeresített műszaki
alegy§égek.

3.) Megoldhatjuk a hadiuta\ hadilririak tipitésót, ttrvribbá a béké-
ben létesített utak és hidak rombokísárra!, teiyreállítását.

Ezen feladat eszközei a rendszeresített út- ú§ híclópíiő eszközök (lánc-
talpas bulldózerek, önjáró útprofilozók, útheirgtrek, ciilipverők, fakiter-
melő és megmunkáló gépek, úszóhidak, stb.), végrelrajtó eriii a műszaki és

feglvememi csapatok út- és hidépítő alegységei.

4.) Segíteni tudjuk a támogatott c§apatok lehetősógeit meghaladó
akadályokon való áthaladást. Erre felhasználhatóak:

. az aknunező felderítő és átjáró nyitó gépek, eszközök (DIM-M,
VALLON, SCHIEBEL, stb.);

. a korábban felsorolt út- és hídépítő eszközök;

' az utak és veszélyes terü|etek kitűzesének eszközei;

. aknamentesíó eszközök;

' állásépítö gépek a körletek berendezésére.

Az áthaladás üímoga!ísárrak szervezetei a műszaki és a fegyvernemi
csapatokhoz rendszeresített uüisz alegységekból szervezett felderítő és
akadály elhárító csoportok, továbbá az út- és hidépító alegységekből szerve-
zett út- és hídépítő csopoítok (UI{ECS), valamint a mozgásbiztosíto osz-
tagok (MBO).

5.) Ma még lehetőségünk van hajózható vizeken a mozgás hadi-
hajós biztosítására, melynek szervezetei a Honvéd Folyami Flottilla
alegységei.

6.) A Légierő Vezérkar alárenrleltjei állományában meg vannak a
repülőterek felsálló páIyáin, iltetve közlekedési útjain történő mozgá-
§ok támográ§ának szervezetei, melyek eszközei:

. a repülótéri seprő, fuvó és porszívó gépek;
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' téli repülőtéri mozgást biztosíó eszközök (hómarók, jégolvasz-
tók, vegyszeres jégtelenítők);

' a rendszeresített eszközök között megtalálhatóak a rombolások
helyreállításának gépei és eszközei (bulldózerek, kotrók, tömö-
rító eszközök, betonkeverők, aszfaltterítők).

A fenti technikai eszközöket működtető szeívezetek a repülőtéri rom-
botásokat helyteállító század alegységei, valamint a repülótéri karbantartó
szÁzadok-

7.) Képesek vagyunk az ideiglenes helikopter leszállóhelyek be-
rendezósére, melyet a szakalegységekből létrthozott speciális munka-
csoportok végezhetik el a rendelkezósre álló íiildmunkagépekkel és íö-
möfitő eszközökkel.

8.) Szükség e§etén vízkitermelést és tisztítrist folytathatunk a
rendszeresített viztisztitő állomásokkal (ZENON, mini ROWPU,
!'FSZ-2,5). Ezek az eszközök a műszaki csapatok vízellátó alegysé
geibe rendszeresítetteli;

9.) Részt vehetünk a tábori infrastruktúrális tevékenységek
műszaki támogatásában, melyet a műszaki szakalegységekből létreho-
zott munkac§oportok tudnsk elvégezni a íiildmunkagépekkel, fiild-
fúrókkal, ároluísó gépekkel, tábori világító szerelvényekkel és erődí-
tési-, álcázrisi anyagokkal ryors drótakadályokkal.

Az igények kielégítése során a műszaki szakcsapatok együttes tevé-
kenységével kell szímolni, hiszen az 1-9. pontokban vázolt feladatoka a
szövetségeseknek hasonló műszaki csapatai vannak, mint az MH-nak.
Több NATO orságban jelentős fejlesztések folynak a korszerű könnyű-
szerkezetes és támogató hidakkal (ezekkel találkozhatunk a Dél-szláv terü-
leteken rombolt műtárgyak kiváltásánál, melyek közül legeklatánsabb a
Mabey Johnson hidak telepítése a 30-50 méteres terepakadályok áthi-
dalására), továbbá a veszélyes területeket mentesító eszközökkel, valamint
a rombolt utakat gyorsan és hatékonyan helyreállító útelemekkel kapcso-
latosan. Ezen tulmenően korszefiisítik a nary értékű princélozoft gumi-
kerekes és lánctalpas műszaki eszközeiket, amelyeknél egyik leglényege-
sebb alapkövetelménynek tekintik az önálló mozgásképességet oszlopban.
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Lényegében a szövetségesi mozgiis-manőver támogatísi igények és a
Magyar Honvédség lehetőségei között - a műszaki a|egységek, egységek
képességei vonatkozásában - nincsenek áthidalhatatlan szakadékok.
Különösen a béke- és a válság időszakában jellemző, hogy a honvédségi
erök szinte maximálisan bevonhatók a mozgás támogatásába, míg
minősitett időszakban ez a felgdatrendszeí nagy valószínűséggel szűk
keresz§netszetet fog jelenteni mincl a küldő nemzetek, mind a fogadó
orság szempontjából.

B) A közúli komenddns bizlosítlís feladataí

A műszaki támogató erőkön kívül nagyon jelentős feladat hárul a
közúti, vasúti mozgatások gyakorlati szabályozlisában, biztosításában
órintett közúti komendáns erókre, illetve a vasúti és közúti szállítmány-
kísérő alegységeke. Nem szabad azt a ténrt szem elől téveszteni, mely
szerint katonai oszlopokat, szerelvényeket csak katonai szállítmanykíséíő
alegység biztosíthat.

Az érintett állomány előttjól ismert, hogy béke időszakban a Magyar
Honvédség nem rendelkezik központi közúti komendáns szervezetekkel és
az mellett nagyon csekély azon katonai szervezetek sáma, amelyeknél
(vezetésbiaosító szervezetek) néhány komendáns alegység működik.

Ez a helyzet természetesen kedvezőtlen a tartalékképzés, illetve még
inkább a szakmai felkészítés vonatkozásában, hiszen a közúti komendáns
feladatok erői és eszközei nélkül nem képzelhetö el az erők felvonultatása,
a létfontosságú hidak, műtárgyak biaosítása, a kijelölt úivonalakon tele-
pült Diszpécser Pontok rendszere á|tal szabályozott mozgás végrehajüísa,
valamint a forgalom szabályozás működése.

A közúti komendátts biztosítás kifejezetten katonai felada! melynek
nagy része béke idószakban is harcfeladatnak tekinthető. Ezt támasája alá
a fegyveres szállítmanykísérés és őrzés, a közúti és vasúti műtáLrgyak vé-
delme, a katonai oszlopok, szerelvények mozgásának szabályozása az
Ellenőrző Ateresztő Pontokon és a Diszpécser Pontokon, valamint az útvo-
nalak és települések jelentősebb pontjain.

Ha a szövetséges csapatok felvonultaü{sanak és a saját csapatok moz-
gásának közúti komendáns biztosítasi hátterét elemezzük feltétlenül ki kell
hangsúlyozni, hogy béke idószakban problémát jelent a szervezeti elégte-
lenség, amelyhez még kórosanjárul hozzá a felkészültség hiánya. Ez a kri-
tikus helyzet mindenképpen siirgős megoldást igényel. Igaz ez annál is
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inkább, mert a válsig - és a minósitett időszak sonin csak "M" űlján
tudjuk a szüksegeshez közelíó közúti komendrins hátteret biztosítani.

Ebben a vonatkoásban az igények és a lehetőségeink távol esnek
egymristól, ami felveti az "ad hoc" megoldiáskeresés, va g a " kézi vezérlés",
vagy ha úgy tetszik a "lűzoltás" szindrómáját.

A Fogadó Nemzeti Támogatris képességei kiépítesén belül eryértelrnű
feladatként fogalmazódik meg és áll előttünk a közúti komendans biz-
tosíüís, valamint a sállítrnánykísérés és őrzés tevékenységi körök szerve-
zeti hátlerenek megíeremtése, majd az állomány differenciált felkészítese
a COP terekben rögzített konkét alkalmaási esetekre, Programunk már
van a felvonultatris vezerlésére (ADAMS Program), ami viszont csak a

, gyakorlati végrehajtó szervezetek megléte esetén töltheti be funkcióját.

Iv.

A múszaki támogatás megjelenése a haderófejlesztósi
cólkitűzósekben (FP) és a Védelmi Képességek

Kezdeményezésében (DCI)

A DCI és a haderófejlesztési célok külön-külön megfogalmazott cél-
kitiízesei közül több érinti, illeWe átfogja a mozgékonyság, a mozgás biz-
tosíás, valartrint a műszaki üímogatás fejlesztésének f€ladatait. Ennek
megfelelöen elöször a DCI-on belül található képesség fejlesztési érdekű
követelmények tartalmát, majd mrásodsorban a haderófejlesaési célok (FP)
műszaki üárnogatísi elemeit szükséges megvizsgálni,

A.) HADERŐFEJLESZTÉSI CÉLOK

A haderőfejlesaési célok között szereplő haditechnikai korszerűsítés
területe magában foglalja a műszaki támogatrás eszközrendszerének kor-
szerű§ítését is, melynek lényege az alábbiak szerint íoglalható össze:

1.) Kiemelt fontosságú programok között szerepelnek:

a.; Út- és áIlásópítő gépek eszközök b eszerzése

A program célja ajelenleg rendszerben lévó elavult, korszerűtlen - több-
ségében lánctalpas - gépek leválása katonai menetoszlopban öná,|ló menet
végrehajtására képes, könnyen mobilizálható, kis és közepes teljesíünényü
gumikerekes gépekre.



A beszerzés növeli a műszaki csapatok mobiliását, mozgás biáosíási
::_:.*i e] képességeit. A program kapcsolódik u NÁro t?a"io t".;l"rr-
tesl célprogramhoz, de nem része. 2006-ig mintegy 60 db különféle Út - és
állásépitő gép beszerzése tervezett 2,22 Úrd Ft &iékben.

b.) Vízellátó eszközök beszerzése

, ., " { n3!ep rejtesztési ajánlásokban (FP-2000) az interoperabiliüísi cél-
klnizesek között sz€repel, hogy a zÁszlóalj szintű harcoló Úervezetek ren-

l:'í"":":l"k. ö,^á]ő v.ízellátő képességgel. E feladat jegyében mrir megkez_
oooon e_s.a Jelen_legi program javaslat alapján folytatódik a korszerű víz-
tlsztitó íélszer€Iések beszerzése. A program kapciolódik a NATO haderó
fejlesaési programhoz, de annak nÓ- iérr". e p.ogr", k"."á"n t: aUvíztisztító felszerelés beszerzése van tervezve t,i U-ra rt erte*hn.

2.) Nagron fontos programok

a.) Eletképesség fokozása

.. .{ p.ogu. keretében a NATO követelményeknek megfelelő, az
életképesség_ megóvását fokozó óvóhelyek, fedezékek, gyo""t"ávor ir".
robbanó műszaki zárak beszerzése Í"*'rr"tt. Cer u1"".Jiyiirro.a"y
életvédelrni lehetőségeinek növelése. A fej lesztés eia"r.eÚ,i i,Z Vra etteliasmálása várható. A program kapcsolódik a NATO haderő 

-fejlesaési

programhoz, de annak nem része.

b.) Műszaki gópek eszközök felújitása, konzerűsítése

,, Az MH alkalmazása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíó, hosszabb
Tavon rendszerben tartható műszaki gépek felújítása és kórszerűsítése van
tervezve a progíam keretében (pI. szalaghíd, híáépítő berendezések, átkelő
99p"k]: i program növeli az MH mobilitrását vízi és egyéb akadályokat
lekiizdő képességét. A felújítrisra tervezett összeg r,+ Uiá rt.

c.) Robbanóanyag beszerze§

^ ,, 
a lej.{rt szavatossági idejű, elavult - a kiképzés sori{n alkalmazott és

:l|TTl't. - műszaki harcanyagok, elsősorban robbanóanyag, gyutacs,
g)ruJtozslnór beszerzése tervezett 55 M Ft értékben. Alápiető cél akiképzés magasabb szintíi műszaki-, úechnikai tiaositi.r-' 

-'-''--
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3.) Lehetséges programok

1.) Repülőtér karbantartó eszközök beszerzése z49MFt

2.) Felderítö és búvár eszközök beszerzése

3.) Átkelő eszközök korszerűsítése

4.) Világító eszközök beszerzése

5.) Fakitermelő eszközök beszerzése

6.) Hajók, usályok felújítása

143 M Ft

935 M Ft

l56 M Ft

228 M Ft

1.028 M Ft

Valamennyi alprogram a műszaki-, technikai biztosítrÁs hatékonyságá-

nak fokozásá|'a kiiebb, de korszenibb és alacsonyabb működési költség-
gel üzemeltethető műszaki gépek beszerzését biztosítja. Kiemelten ke-

ieltirk a repülötér karbantartó gépparkunk korszeríisítéset és a repülőtéri
rombolások gyors helyreállításához szükséges korszerű műszaki-, tech-

nikai eszközök be szerzését. Ez utóbbi feladat az FP-hez is kapcsolódik, de

annak nem része.

Reszleteiben:

A haderőfejlesztési cólok között megosztottan szerepelnek a szfuaz-

fijldi haderönemet és a légierőt érintő műszaki fejlesztések. Ezek részle,
teibel a következőkel foglaljók magukban:

1,) A szárazfdldi haderőnemnél

a.) Az EL 0040 célkitiizésen belül az univerzílis műszaki íiild-
munkagépe\ a ZENON víztisztító berendezéselr, valamint a GYODA,
műszaki harcanyag és búvrárfelszerelések fejlesztese van napirenden, Ezen
kívül a felajá,nlott zászlóalj harccsoport részeként egy műszaki század
megalakítasát tervezzük.

b.) Az EL 0041 keretében az a,) ponton kívül szerepel a hadinormás
felszertlése\ az aknatelepítő eszközö\ valamint a BTR-80 átalakítí§
fejlesáési feladata. Ehhez tartozik egy gl. dandár műszaki zriszlóaljanak
korszerűsítése.

c.) Az EL 0045 feladat az ARRC (68. műszaki dandárba) műszaki



ziszlóalja kialakítisa érdekében az a.) és b.) pontok alatti fejlesztéseket
kell végrehajtani, természetesen eltérő összegekkel.

d.) Az EL 102l célkitűzés a területvédelmi feladatokhoz kapcsotódik
és műszaki harcanyag beszerzésre irányul,

e.) Az EL 1027 celkitűzés tartalma a 2004. végéig beszerzendő mű-
szaki harcanyagokra (harckocsi akna) vonatkozik.

2.) A légierőnól (IFG_98/I" 2000 szerint)

a.) Az NA 4040 feladat a repülőtéri kárelháríásra vonatkozik, melyen
belül különbözö műszaki gépek beszerzésére keűlne sor,

b.) Az EA 4258 feladat a légi reagálású erők bá,rhol bevethető harctéri
műszaki üámogatását foglalja magában és szintén műszaki gépek, felsze-
relések beszerzés ét tartzlmazza.

c.) Az EA 4ó11 feladat a ttizszerész alegység kijelölt személyeinek
kiképzését tartalmazza.

d.) Az EA 4516 feladat a légi reagriló erők telepíthető tulélést biz-
tosíó csoportjai felszerelésének beszerzését irányo"za elő.

e.) AzEA,4267 feladat a tíizoló_ és műszaki mentő szervezetek tech-
nikai eszköz szükséglete biztosíüisá.ra irrányul.

Mindkét haderönemnél a fejlesztési célkitűzések megvalósíása évek-
re bontott és 2006-ig tervezelt.

B) YÉDELMI KÉ,yZ9ÉGEK KEZDEMÉI,{YEZÉSE

l.) A DCI eryik fő területón belül - Telepíthetőség és Mozgékonyság
- jelentkezó feladatok:

' azEG4004 taít^lma szerint Magyarorság igény esetén kiképzett
állomrinyt biztosít a szövetségi Közlekedési Koordinációs Köz-
pontba (AMCC);

'az EG 4100 alapján 2001. év végére felállítjuk a NemzetiKözle-
kedési Koordinációs Központot (NM CC), ahol bizlosítjuk az
ADAMS működését;

45



'az EG 4000 egyik alpontja éítelmében 200l. év végére Maglar-
otszág igény szerint kiképzett személyi állomránl bi^osit, az
MJLC (Többnemzetiségú Össáadeónemi l,ogisztikai Központ)
Befogadó Nemzeti Trimogaás Koordiniciós Központjába (íINSCC);

. az EG 4050 célkitüzes elérése érdekóben 2001. végére (penzüryi

lehetőségek fiiggvényében esetleg 2000. év végére) biztosítjuk a
szövetség ADAMS rendszeréhez történö csatlakozást ery vég-
pont telepítésével, továbbá kialakítjuk a nernzeti mozgást koor-
dináló autornatikus adatkezeló rendszeít;

' azEA 4267 szerint 2004. év végére felállítrásra kerülnek a tüz-

védelmi és a kárelháríto alegységek a repülötereken, biztosíwa
ezzel a repülőterek fogadókészségének helyrer{llítrásá1 valamint
a reagáló erők részére a te|epíthetőséget;

' nagyon lényeges célkitiizés azEA 4268, mely értelmében 2006.

év végére létrehozunk ery mobil aterységet (3 század és l sza,
kasz) műszaki kapaciüíssal a saját repülőterek támogaüísára;

. kapcsolódik a műszaki trá,rnoga!ás fejlesáéséhez, hory az EG
4052 célkitíizes szerint 2006, végére kialakítjuk a nemzeti erő-

eszköz nyilvrirrtartási rendszerünket és ezzel képesek leszünk
adatokat szolgáltatni a NATO ACROSS (Európai íöparancsnok-
ság erőforás optimaliáló szoftver rendszere) rendszerÉhez.

Lényeges a DCI feladatok taglalásánáJ kitémi anq hogy a DM- l cél-
kitűzés szerint a NATo nemzeteinek fotytatni kell a polgári vasúti-, ten- .

geri- és légi sállíó eszköók, a speciális rakodóeszközök és anyagok
i génybevételének feltételeit,

Miní az a DCI követelményekböl es a haderőfejlesztési célkitűzesek-
böl látható konkret feladatok, konkrét idöpontokhoz kötötten kerültek
megfogalmazásra és elfogadásra. Az elfogadást a Honvédelmi Miniszté-
rium előterjesztésében a Kormrá,ny jeglzi, melyen tul a legfelső szintű
NATO értekezlet témáját is képezi a célkitrúzések végrehajtásáLrrak
helyzete. Kötódik a műszaki ámogarás fejlesztéséhez is, hogy évről-évre
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a Védelmi Tervezési Kérdóív (DPQ) keretében korrekt válaszokat kell
adnunk az elözőekben vázolt célkitrűzések végrehajtísi h elyzeteól.

Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról sem, hogy az éves jó-
vá,lragyott költségvetésnek megfelelő fonásokat kell tartalmauia az éppen
aktuális programok, célkitűések folyta&ísráLlroz. Ez minden sz<lvetséges
orságban hasonló evidencia amit _ mármint a betevezntt fejlesztési fel-
adatok köttségvetesi hátlerének biáosítása - naryon komolyan vesznek,
hiszen csak íry tudják realiálni, illewe csak így leheí realiÁlni a gördülő
tewezésí.

v.

Következtetések és aj ánlások

Vitathatatlan tény, hory a műveletek kezdete teljes egészében a
műszaki üímogatrás, azon belül pedig a mozgrás_mozgaás előfeltételei meg-
teremtésének fiiggvénye. Szövelségi dofurinőlis alapelvek eglike rögzíri,
hogl a múbzaki tómogalás is a logiszfika rés7e, az a közlekedésí ttímo-
gatóssal egtütt alkotja azt a pórusí, melynek eglik alapfeladata g szövet-
séges csapatok:

. fogadó létesítményeinek előkészítése (repterek, kikötők, haüír-
átkelő helyek közelében kiielölt körletek, vasúti kirakó állomá-
sok melletti körletek);

. fogadó létesihnényektől a települési körletekig (gyakorló terekig,
kiképzesi bázisokig) történő mozgás szabályozásao forgalom
irányíása (közlekedési szakfeladat), valamint az utakon vasúton
kirténő mozgás műszaki feltételeinek biaosítása (rárhatatlan
útszakaszok kiválüísa, műszaki mentés) ;

. települési körleten belüli mozgás feltételeinek előkészítése, utak
(hadiutak) haszrrálhatóvá tétele;

. települési körlettől a műveleti területre szükséges mozgás
segítése.

, Az,alapfeladat a logisaikai v€z€téstől folyamatos rrihaLást követel meg
a közlekedési és a műszaki üímogató szervezeteke.
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E5rik következtetésként adódik a jelenlegi szervezetek szükségsze-
rű megfelelősége, hiszen mind a műszaki-, mind a közlekedési szervezetek
csak korlátozásokkal felelnek meg a követelményeknek. Különösen igaz
ez a minősített időszaki tíLrnogaási feladatok végrehajására, ami élesen
mutat rá a mozgJ.s trámogatasara hivatott szervezetek fokozatos elsorvasz-
üísára, a leszeriezések fövetkezményeire, lippen ezért lényegesek a vo-
natkoá DCI követelmények és a haderőfejlesztési célok megvalósítása,
melyekkel e téren megtöíténhet a felzáLrkózás.

Másik következtetes |ehet a fogadó orság kötelezettségének felérté-
kelődése a beérkeű erők mozgásának elókészítése és a gyakorlati segítése
terén. Mint azt a nemzetközi ryakorlatok tapa§ztalatai is mutatják a fo-
gadó országok elemi érdeke fiizódik ab}roz, hogy az orság területén min-
den szövetséges csapatmozgás §zabályozottan és előkészítetten történ-
jen. Ezzel biáosítható a saját csapatok mozgasának, a nemzetgazdasági szál-
lításoknak és nem utolsó sorban a lakosság életének zavartalansága, valamint
a természeti, kömyezeti kiárokozások megelózése.

További következtetés, hory a mozgás műszaki támogatásának fej-
lesztését a gumikerekes műszaki gépekre, valamint a repülőtéri helyreál-
lító univerzílis eszközökre célszerű koncentrálni. Ugyanakkor meg ke|l
őrizni a meglévő hadihíd készleteinket és meg kell javítani azok hordozó
eszközeit.

Fontos lenne már béke idószakban a közúti komendáns alegységek
múködtetése, valarnint "M" esetén vasútépítő szervezet megalakitása.

Ki kell térni a Folyami Flottilla szerepére, mely egyedüli szervezet
ahhoz, hogy a Dunr{n való mozgás ellenőrzött és biztonságos legyen a ma-
gyarorsági szakaszon. Hiánya esetén egy sállítási ágról kellene lemondani
minősített időszakban.

Ajánlás

Á cíkkben Jeldolgozotl műszaki tómogatőson belüIi mozgds- moz-
galás-manőver támogatás feladatrendszerél, lehető§égeít, fejlesztésének
irónyait ótfogó elemzés rtnd a műs7aki, mind a közlekedési szakáIlo-
nány részére ajánloft, de az dltalónos logisztikai kérdésekel művelők
számára sem maradhal érdeHelen e téma.
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Felhasznált irodalom:

l.) Műszaki Támogatás ZNME jegyzet (teí]ezet).

2,) \!-0a Az épitő műszaki biaosíüís összhaderőnemi doktrinája
(Nyt. szám:21196).

. 3.) NATO Logisaikai Kézikönyv (1998. évi kiadás).

4.) MC 319/1 1999. évi kiadás (NATO alapelvek és szervezési mód-
szerek);

5.) YC 334n t999. évi kiadás (A Befogadó Nemzeti Támogaüis alap-jai).

6.) Katonai gépkocsi utak előkészítése, építese, helyreállítrisa és
iizemeltetése (Tansegédlet) KIsz 207'/ 58.

7,) Hadiútépítés (ZMNE Jegyzet) Nyt ,szám:734ll93.

8.) Hadi hídépítés (ZMNE Jegyzet) Nyt . szÁm: 48l/610,

9.) Hadeófejleszési céIkitűzések okmányai (intézkedések és végre_hajási tervek).

l0.) A Védelmi Képességek Kezdeményezése (DCI) megvalósítási
terve, valamint az LMl munkacsoporttl Idrotytatott?"t"J"t.r.
jegyzőkönyvei.

l l.) Szárazftildi haderőnemi doktrina műszaki részei.
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