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Sdgi Lószló ]

A polgőri sdérábal eglre glakrabban velődik lel a kerdés, hogy míl
nyert Magtarorszóg a NATO tagsóggal Tovtibb ragorva, milyen fejlesztési
sziikségszerűségek jelentkezlek a NÁTO ajdnlások (kövelelménleh) vége-
hajtósa, teljesítese sordn? Hoglan hatnak ezek afejlesztések, beruhdztísok
a vercenyszférdra vagy a költségvetési szefvekre, illetve nem utolsó sorban
az eglszerű embereh mindennapjaba?

Ez fokozottan érvényes akkor, ha közlekedésről van szó, mivel a köz-
lekedés rnindenkit érint valamilyen formában. Egyik embert a tömegköz-
lekedésben, másikat gépjr{rrnűvezetés során, a harmadikat, mint egyszerű
gyalogost, de talrin nem mellékes azokat is megemlíteni, akiknek a telke,
háza, kertje mellett vezetnek el új utakat, autópályákat vagy egyszerűen a
régi utak értékelődnek fel, valamilyen új behaás következménye alapján.

Nem célom és nem i§ tisztem a NAIO tagságunk következményeinek
elernzését az orszfig összes szakágazatára vetítetten elvégezni, csupán a
közlekedésre gyakorol! és a jövőben gyakorolandó hatásaiból szeretnék
kiragadni néhanya! amelyek úgy gondolom, hogy nem lesznek közöm-
bösek a fentebb felsorolt érdekszférákban.

Gondolataimat egt rövid beveutő után a fuaesség igénle néIkül a kij-
velkező lémakörök köré csoportosítom:

l.) A NATO kompatibiliüás elérése;

2.) A NATO ajánlásai;

3.) Befogadó Nemzeti Tá,rnogaás feladatai;

4.) A felajánlott magyar erők mozga!ísának kérdései;

5.) Regionális fejtesztési követelmények (irányok).

l.ságiLószló 8lezí.d.s, MH Közlekedési szolgólrtíónökég szállítási osztjl}aezeó
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Bevezető

Mint köztudott a rendszerváltoás óta Maryarorság NATO-hoz való
csatlakoása nalirenden volt, mígnem ez a tavalyi évben valósággá is váIt.
A NAIO olyan változásokon ment keresztíil, mellyel a posztbipolriris Europa
új kihívásaihoz kívánt alkalmazkodni. Az 1991- novemberÉben elfogadott
ún. Uj Strategiai Koncepció is ezt célozta, amely a kollektív biztonság el-
vének fenntartrása mellett kifejezte a Szövetség készségét a területen kívüli
missziókban, válságkezelésben és a beke fenntartásában való részvételre. Ebbe
a koncepcióba és stratégiába illeszkedik a NACC @szak-atlani Együtt_
működési Tanács), a PíP (Partnerség a békéért) program, a CJTF (Ö§§z-
haderőnemi Egyesített Közös Alkalmi Kötelék) meghirdetése, létreho-
zása és bevetése, az IFORYSFO& KFOR misszió, valamint - a Washingtoni
Szerződés 10. cikkének íiryelembevételével - új tagok meghívása a szövet-
ségbe.

Mielött tovább lépnénk szeretnék emlékeztetni arra a gyakorlatsorra,
amely L994. évben indult a különféle tervezó konferenciákkal és 1995-
1996-1997 . években realiálódott a Central Eclectic, a Compact Guard
és a Cooperative Guard gyakorlatokkal. Ezek szolgálüík gyakorlatilag a
felkészülést a balkráni békefenntartó missziókhoz.

A ryakorlatok - természetesen papíron - valós hadszíntéren (Madagasz-
kár) folytak, azonban a sziget {öldrajzilag át volt helyezve az Atlanti óceáíl-
ba 1200 km-re délnyugatra a portugál partoktól.

A résztvevók a NATO onágok és az akkor indult bekepartrreri program
résztvevő országai voltak, köztíik Magy arorszÁg is. Miért volt ene szükség?

r.) A NATO kompatibütás elérése

Európa jövöjének szempontjából a stabiliás garanüilásárrak legha-
tékonyabb és legolcsóbb módja a NATO keleti irrá.nyú kibővítése. Egy
l995-ös NATO tanulmány - még akkor csak teoretikusan - az új tagok azonos
jogait é§ kötelezettségeit haározta meg a regiekkel.

Kicsit leegyszerűsíWe a kétlépcsős felkészülés során az új tagoknak
(közttik Magyarországrrak) 1999. április 04-re késznek kellett lenni szö-



vetséges csapatok Mag;larorságon történő áIlomásozbnísára - amennyiben
ez szüséges - maryarul a Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerének
létrehozísára. Zárője|ben megjegyzendő, hory igazábóI ez még a mai napig
nem száz százalékosan kimunkált rendszer, amit az elkövetkeiö evekben á
tudomlínyos kutatási eredményeket felhasználva íinomítani kell.

Továbbá a csatlakozás dátumától szímított két éven belül minden új
tagnak el kell émj azt az interoperabilitási szintet, ami képessé teszi az új
tagállamot saját védelméhez történő aktív hozzájáruláshoz, egyidejűleg ha
szükséges csatlakozni kell tudni a NATO információs és kommunikáóiós
rendszereihez.

A második flázisban kb. 2006-2009-re ajelenlegi rendszerből ki kell
vonni az elöregedett katonai felszereléseket, egyben fo$atni kell a hadse_
reg modemiálását, átalakítísát, Es ami a hazai közlekedés szempontjából
naryon fontos: Tovább kel| fejleszteni az interoperabilitást, moderni-
zálni a szállítási kapacitást, ami az egyirttműködést jelentősen javítja a
tagállamokkal mind a saját, mind más szövetséges államok területén.

Ebben a folyanutban közlekedési szempontból az alábbiakra kelt
koncentrólni:

. infiastrrrktura fejlesztése a NATO erősítések fogadásrihoz válság
vagy agresszió esetén,

' a közlekedési eszközpark céIiráLrryos mennyiségi és minőségi vál-
tozt,'ás4

. a logisztikai rendszerek mobiliuísának és ryors telepíthetőségének
a biztosíása.

2.) A NATO ajánlásai

Természete§en érzékelhető, hogy a NATO tagságból adódó feladataink
nagyok, amelyeket a polgári és a katonai szféra szoros együttműködésével
vagyunk csak képesek megvalósítani. Ebben segítenek a közlekedésre és
szállításra vonatkozó NATO ajánlások, amelyek közül a nemzeti felelős-
ség körébe tartozókra hívom fel a firyelmet.
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Nemzeti felelősség körébe tartozik a szükséges szállítási kapacitás
biztosítása, a száltítások tervezése és irányítása a nemzetközi erők kö-
telékébe felajánlott magyar erők részére.

A megvalósítás alapelvei közé tartozik: a koordináció, együttműkö-
dés, gazdaságosság, eredményesség, rugalmasság, átláthatóság, hadmű-

veletielsóbbség, egyszerűség ós szabványosítás. Kiemelten fontos, hogy a

felajánlott erók, ahol az lehetséges, kompatíbilis szállító és rakodó eszkö-
zökkel rendelkezzenek. Ez aa jelenti, illetve kell, hogy jelentse, hogy a

szabványosított vasútvonalakon (pl. Nyugat Európában sállíthatók legye-
nek), vagy az úthálózaton közúti szállító eszközökkel vagy lllóbanl' ki|ő-
nösebb korlátozris nélkül mozgathatóak legyenek. Az uyagi eszközök
szállíását szabványos konténerekkel ajrÁrrlott megoldani, ezek közüI is a
20'-as konünert kell elónyben részesíteni.

A szállítások és mozgatások összehangolására egyesített katonai
és polgári mozgatás irányító központot ajánlott létrehozni. Ennek a köz-
pontnak a feladata a szállíÉsi komponensek (ágak) együttes tevékenysé-
gének az összehangolása. A fenti mondatból szeretném kihangsúlyozni a

katonai és polgári együttműködést.

Mivel az ajónlások a NATO által kizíshelyzetnek minősííell idősza-
kokra vonatkoznak, ezért lehetőség szerinl a polgári mindennapi élet za-
varúsa néIküI kell a mozgásokat végrehajtanl Az egyesített mozgásko-
ordinációval eléIhető a forgalom zökkenómentes tolerált szervezése. Béke-
időben nagyon jó példa ene a Magtar Honvédség által kiadotí katonai céIú
únonalengedélyek használala, amely polgári adatbázis felhasználásán
alapul. Ez egyrészt tehermentesíti a polgári szférát, másrészt lehetóséget
ad a polgári szerveknek a katonai mozgások figyelésére.

Törvénybe kell szabályozni a béke, válság és háború idejére megl'e-

lelő mennyiségű mozgatási és szállítási kapacitás fenntartá§át.

Zárójelben hangsúlyozni kell, hogy béke és háborús időszakban a tör-
vényi háttér biztosított, azonban a NATo által válsághelyzetnek minősített
idószakra a törvényi, szabályoás nem általános, további finomítást igényel.

3,) A Befogadó Nemzeti Támogatás feladatai

Magyarország a csatlakozásra való felkészülés folyamatában nemcsak
elméletben találkozott a NATO szállítasi és mozgatási elveivel, hanem úgy-



mond.l|élesben'l, gyakorolhatta is azokat az IFOR, majd az SFOR erőkmozgása sonán is. Ezután már csak unikum volt a'múit n}ár elején egy
ol"vosc§oport telepítése Albániába, majd ugyancsak a múlí nyáron a ma-
ryar KFOR kontingens mozgatása Koizoűba. Gyorsan mefinultuk aa
-,a-9:1!", szlogent, hogy l'Nem töfténik semmÍ, amíg nem-mozdul meg
vaIami! |'

, _., 
A 

]{ATO.'1g.ágra ^való.felkészülés 
folyamatában a különböző gyakor-

latok rámutattak a Befogadó Nemzeti Támogatás lényegére és fontossá-
gIíra. A fogalom és a feladatrendszer meghatr{roirása utáieűet"netoue uaIik
a közlekedés helye, szerepe ebben a fúdatrendszerben.

le leíosau nemzeteh áItal békeidőszakban, válsóg vagl hóború
esetén a befogadó nemzet leületén elhe\lezkedő, itt"n" Íooiiu szaret-
sége1 !ro1{ és a NATO szervezetek szriűm nyúiua poijari"is *atonar
segítsé.g." ll-yen Befogadó Nemzeti Támogatísnal íek inaeti i rÁzriri tdzis
Klalakitása és működése, valamint a pécsi szekhelyű ''Északi dandór'| többá-
gú 

.kapcsolódása a magyar gazdasá ghoz. Magyarország u Á"rJnuaO r.i"rn-
ze|.|,l ámogatási. eókifejtését az erők fogadrásár4 indításáLra a uaiúti, koruti
:: ]:fl,".:1',]1^-."k .magyarországi szewezésére, ellenőrzésére, a gyüleke-
zesl körletekbe tönénő elórevonás maximális támogatásának biztóiftására

|.''*:.ry..*l:.*trálja. Ugyanrakkor m;ndemellett Úi7ásitani-L"ii- o.."ag
ut_ es vasúthálózaüín a NATo csapatok tranzíálását, mindea lehetőleg ápolgári forgalom zavatása, a béke menetrendek felborítása nélkúl.

Béke idószakban észak-nlugat magyarorsági belépéssel és dél-kelet
maryarországi kilépéssel a jelenlegi merrenendbJa vonálkapacitásokat te-
t(tntve napi 25-30 vonat közlekedtetése lehetséges u potg,i.i forgalom
zavarása nélkül. Azonban ezt a mennyiséget erOsJn csOtit<enti 

" 
l"tl*it-

Tí:'.^'*blí::,,ró szervezetek (har.árőiség, pénzügyőrség) átbocsátó kapa-cl.s4 amelynek csak jeIentős növelésével lenne elérhetó ideális esetben alentl vonatszám.

_ A Befogadó Nemzeti Tómogaás végrehajtása sorór, általóban aNATO felvonulását bizíosító Íade*eaisi ŰŰr;i;i;"-;iapian akövelkező irónlokkat súmolhatunk : 1 1.szamú ál,ra1

. Szlovéniából 1_1 fő közúr és vasútvonal a magyarországi kijelölt
törzsllálőzathoz való csatlakozással (ebből a vasúti összeköttetés
még hiányzik).
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. Ausztriábol 2 fo közút és vasútvonal és 1-1 kisegító közút és vasúr
vonal (meglévö hálózat).

' Szlovákia irány áből2-2 közű| és vasútvonal (meglévő hálózat).

Az előóek a NATO csapatok íelvonuld§a szempontjáhól bevezelő
irónyok, kivezaő irdnyok pedig a kövelkeók:

'Ukrajna irányában 1-1 köáti és vasúti íö és 1-1 tartalék irány,

eg}ben a vasúti átrakó körzet az eltérő nyomtávú vasútvonalak

miatt.

. Románia felé 2-2 közúti és vasúti fó, 1-1 tartálék iníny.

. Szerbia felé 1-2 közúti és 1 vasúti irány.

'Horvátország feté 1-1 fö és 1-1 tartalék közúti és vasúti irany,

A dunai kikötők (a KFIVM által tervezett kikötő fejlesáési program

eredményeként is) alkalmasak katonai szállítmanyok ki- és berakására.

Az utóbbi években olyan kikötó fejlesztési programok valósultak meg,

amelyek haására a Duna magyarországi szakasza rendelkezik azokkal a

tech;ikai megoldásokkal, amelyek biztosítják minősített NATo erők és

eszkőzök zav artalan rakodását.

A ferihegyi repülőtér szinte korlátozrá,s nélkül alkalmas NATO gépek

fogadására. Á nemietközi forgalomban használt repülőterek és a nagyobb
kitonai repülőterek anyagmozgatási eszközök korszerűsítése után szintén
megfelehék a NATO elvárásoknak. Az ország területén az előzőekben fel_

sorólt be- és kivezető közlekedési irárryokhoz csatlakozó olyan törzshá-
lózatot kell kijelölni, amely szintén a felvonulás érdekében biztosítja a
bármely irrá,Lrryba kijuüíst, illeW€ a manőver lehetőségét. Ennek érdekében
célszerű az ország területén 2-3 Kelet-Nyugati, 2-3 Eszak-déli közúti és

vasúti irányt kijelölni (a meglévő, legjobban megfelelő és a tervezett
fejlesztesek fi gyelembevételével).

E törzshálózathoz kell megfelelő vasúti és közúti kapcsolattal ren-
delkezniük a felajánlott objektumoknak, kikötőknek és repülőtereknek.



4.) A felajánlott Baryar erők mozgatásának kérdései

A közlekedési hálózati problémák nagyságrendjével szinte azonos

nagyságrendű a szállítóeszközök kérdésköre. Mivel a felajrinlott erők

."ÍÚia"a, hadműveleti területre való juttaüása (leryen ;z a világ brármely

pontjáLrr) nemzeti felelősség és nemzeti feladat, ezért a kérdéskör átgondo-

iás"-nugy körültekintést igényel mind a katonai, mind pedig a polgriri

közlekáési tervezóktől. CiapatmozgIísok tervezésénél és végrehajtasá-

nál a vasút továbbra is stratégiai jelentőségú, mivel bármelyik tengeri kikö-
tőt legegyszerűbben vasúton érhjtj ük el, Ez felveti a MAV,lasúti teherkocsi

parkjáúi< és a kiegészítő (személyi állomány nagytavolsági. sállítására
att<a-tmas) kocsiállúany minőségi és mennyiségi problémáját, A szóba
jöhető európai tengeri kiktitők eléiése mellett nem lehet kizámi egy áasiai

átlépés lehetőségét sem,

Azonban az óaiai vastilti vkzonyokról, a boszporuszi kompoldsról
mót sokkal kevesebb inforruícüval rendelkezünk, mint az európaiakróL
A koszovói szállítási példa bizonyítja, hogy nem kell a világ tulsó oldalrá,ra

sállítani ahhoz, ho5l több, szinte megoldhatatlan feladattal nézzünk szem-

be. Nagyúvolságú vasúti szállítási tapasztalattal mind a vasutas szakem-

Uerek, ilind pedig a katonai közlekedési szakemberek idősebb generációja

rendelkezik. Gonttoljunk csak arra, hogt 10-Il éwel eulőtt hóny vonatot

közlekedretünk évónte a kazah sivalagba lövészet céljábóL De az béke

időben volt, előre tervezhető, a legrövidebb úWonalon, egészen más szabá-

lyozók és feltételrendszer közepette. A koszovói kiszállítrás békeidőben
t6rtént, azonban csak nagy kerülővel lehetett megoldani több országon ke-

resztúl, mivel Szerbia e§részt nem .engedte át a vonatokat, másrészt pedig

a vasúti pálya volt használhatatlan, igy a Magyarország - Románia , Bul-
gária - cör'ögország - Macedónia irányra esett a választá§- Lehetőség lett

volna még egy déln}ugati irányú szállíásra is egy olasz kikötőig és onnan

kompolás RtÚaniaba, majd menet Koszovóba, de mivel a kompolásban nincs
tapaiztalatunk és többszöri rakodás vált volna szükségessé, ezért az előb,
bi változat ésszerűbbnek tűnt.

Tengeri sálütás mas/aí tengeri szállítő eslközzel nem tervezhetó,

mivel a MAHART ez év végéig el kivánja adni az utolsó tengerjáró hajóját

is. Tehát itt csak valamifélé külftldi kereskedelmi hajó jöhet szátrniásba

szükség esetén. Óriási probléma viszont, hogyan lehet adott időre tengeri
szátlítási kapaciást biáosítani akkor, abban az időben, amikor a világban
krízis helyzát van és más országok részéről is óriási az igény a tengeri sál-

77



litóeszközök iánt? Hogyan lehet megakadályozni (megelőzni) a tengeri
szállítasi árak egekbe való szökését. Ezek nem csak költői kérdések és nem
csak maryar kérdések. A NATO legfelsőbb logisztikai szervezetei is
foglalkomak ezekkel a témakkal, mivel már a legtöbb NATO ország szem-
bekerült az elmúii években ezekkel a problémákkal különíéle válságke-
zelések kapcsárr. Meg kell találni olyan optimális megoldást (és aá szer-
zödésbe foglalni), amely garanciákat ad a fenti problémak rnegoldására,

A katonai nagytőmegú légisállitís a magyar légiszállító vállalatok
közreműködése nélkül elképzelhetetlen, A Magyar Honvédség szállító
repülőgép-kapaciüísa erősen korlátozott. Sállító repülőgép beszerzés a
közeli tervekben nem szerepel. A szükséges kapacitásokat szerződésekkel
vagyunk kénlelenek biztosítani, azok megkötésétól ugyanazon előnyöket
reméljük, mint a tengeri sállítási szerződésektől.

A NATO közlekedésre inínyuló iranyelvei meghaüároznak ery bizonyos
légi szállító kapaci!ás biztosítasát katonai vagy polgri,ri eszközökkel, esetleg

vegesen Ennek megfelelni csak a polgdri sdéra közreműködés*el va-
gtunk kepesek.

5.) Regionális fejlesztési követelmények (irányok)

Naglon fontos gondolatsor, a hazai közlekedésre ryakorolt hakása miatt
a hadműveleti, logisztikai és közlekedési alapú regionális fejlesáési
követelmények. (2.szdbra) Ide tartoznak a magyar gyakorló és lóterek,
amelyek további használaá, rájuk vonatkozó NATO igény szerinti közle-
kedési infrastruktura fejlesztést vetít elő. Ezen gyakorlóterek körzetében
lévő vasútvonalak, közutak, iparvágányok, rakodók, lánctalpas utak mege-
rősítést, folyamatos karbantartrist igényelnek. Uryancsak átgondolást igé-
nyel a megmaradó katonai helyórségek közlekedési infrastrukturájárrak
polgári és környezetbarát átalakítísa, korszerűsítese.

És végiil, de nem ulokó sorban pedig afejlesztés alatt ólb regionális
Iogiszrikai központok Magyat Honvédség általi hasznőlhatósága
feltételeinek viugólata. A letbüulós előű ólló haderőreform végrehaj-
tása után ezek a logisztikaí központok bizlosíthatnak bizonyos elldtásokat
a körzetükben lévő katonaí objektumohnak. Mindennek pedig alapfelte-
tele a lérségi fejlett ködekedési hálózal
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Bevezető ós kivezető irányok 1.szábra
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Regionális fejlesztési követelmények 2. sz ábra


