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NEMruTKÖZI KÓZLEKEDÉSI EGYEZNÓ_NYEK, MEGÁL
LApoDÁsoK És,l nezru rusó sznlTü szABfuyo-
zÁsor rrerÁse A KAToNAI uozoÁsoxne (rözm.

xBuÉsnr)

Nérath l§vón, Nénah Emől

Az Európai Unió és a NATO tagság elérése érdekében végzett - és
jelenleg is folyó - felkészítő munkánk, az ENSZ, az IFOR/SFOR és más
nemzetközi katonai mozgások (csapat és anyagszállítások) 5lakorlati ta-
pasztalataiból általános érvényű következtetésként kell levonnunlq hory
a mozgások (a közlekedés) szigorú tórvényi előírá§ok szerint valósulnak
meg.

Az álíalunk elké§zített anyag elsősorban a köz|ekedé§i szakállo-
mány r6szért biztoslt eügazodást a bonyolultabb hazai (belliildi) és a
nemzetkiizi száIlítások szenezéséhe4 ntisodsorban hozájárulhat a pa-
rancsnokok és a tóp§ti§áek szemléletének pozitív irányú alakitásához.

I. A közlekedés nemzetközi é§ hazai jogi szabályoásának alaku-
lá§a 1990_tőt.

A teljesség igénye nélkül a katonai közlekedést érintő fóbb sajátos-
ságolc

a.) Nemzeíközi Egrczmények

19f)+ől megszűntek az Európai Gazdasági Köaisség (EGK) és a
KGST eltérő szabvánl és árútovábbítási szabályai. A politikai és gazda-
sági renózerváltozás, hazánk függetlenné válásával rnegnyílt a lehetóség
egy sor - a nemzetközi közlekedést egységesen szab ályozó - egyezmény-

l Némelh lstYán aleT edes, MH Közlekedési szol8áatf6ntiksé8 kiemelt tervezó fóüzt (KszF. he-
lyette§), Dr. Németh Efuó alezr€des, a hadtudomány kaídidátusa, címzet€s fóiskolai tanáí, MH
KszF-ség kieínelt sálító fóti§zt
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hez való csatlakozáshoz, illewe a jogharmonizáció keretében a hazai sza-
bályokba való beépítéshez vagy újak alkotásához.

A nemzetközi eryezmények vonatkozásában eglik lényeges elem,
hory ha nincs kizárólagosan katonai szabályozás, akkor a katonai moz-
gásokat az általános éwényű nemzetközi egyezmények szerint kell vé-
gezni. Másik lényeges elem, hogy a nemz.etkőzi egezmények eryes or-
szágokon belüli ryakorlati érvényesítése az adott országokbelső jogrend-
je szerint történik, amelyek tartalmazhatnak szigorításokat (pl. előzetes
bejelentés, tranzit engedélyezes, kőtelező őtzes-védelem stb.).

A legfontosabb, Európa legtöbb országa által ratiíikílt nemzetközi
eglezmények

- Az Eg/séges Áútovábbítási Eljárrásról sóló Eryeznény (EK-EFTA);

- Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF);

- Nemzetközi Kö zúti Árúíwatozási Egyezmény;

- Nemzetközi Belvízi Szállítrási Eryezmény;

- Nemzetközi Polgári Repülésről sóló (Chicago-i) Egyezmény;

- Tengeri Szállítási Egyezmény (SOI-AS);

- Eryezmény a Külfőldi Csapatok Jogállásáról a Fogadó Ország Te-
rületén (SOFA Egyezmény);

- a Közlekedési Hálózat és infrastruktúra nemzetközi műszaki para-
méterei, minősítése, besorolása (pl, autó sztráda, I.oszt. kikötó, ICAO a

repülőterekre stb.);

- Vámunió és Vámegyezmények (Gyűjtőfogalom);

- Seengen-i Egyezmény;

- Nemzetközi Veszelyes Áúszállítási Egyezmények;

- Ikizúti szállításról sóló Európai Megállapodás (ADR);

- Vasúti Fuvarozásról sáló Európai Szabályzat (RID);

- Belvízi Szállításról szóló szabályzat (ADN);

- Légí szállítás (A Chicago-i Eryezmény 78. függ.: CAoTI);
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- Tengeri Szállítás (SoI-AS Eryezmény VII. fejezet INDG KÓDEX);

- CFE Egyezmény.

A Nemzetközi Egyezmények körébe soroljuk továbbá a kétoldalú
közlekedési Eglezményeket, amelyek az elsőrészben felsoroltak gyakor-
lati megvalósításának rendjét, a nemzeti felelősségeket, jog és hatáskó-
röket is szabályozzák, illletve tartalmazhatják a könyítéseket vagy szigo-
rításokat.

Ezek közül a legfontosabbalc

- Vasúti Egyezmény;

- Közúti Egyezmény;

- Vízi Közlekedési és szállítási Eryezmény;

- Repülési, légiközlekedési és szállítási Egyezmény;

- az Energia használati és szállítási rendszerekkel kapcsolatos egyez-
mények (pl. csővezeték);

- a Tranzit közlekedési hálózatok fejlesztése és szerkezeti korrekci-
ója (pl. határmenti csatlakozások, határfolyókon hídépítés stb.);

- a nyitott gazdaság és társadalomnak megfelelő határátkeló helyek
fenntartása (pl. határátkelőhelyek nyitása, fejlesztése);

- az Európai Unió műszaki előírásainak megkóvetelése a közleke-
désben és ajárműpark korszerűsítésben (pl. autóbusz ABS rendszer, ve-
szélyes árúszáll.eszköz GPS kővető rendszer beépítéssel stb.);

- Kombinált Szállítás (vasút, vízi, közút - Ro-Ro; Ro_LA).

A Nemzetközi Eryezmények speciális fajtáját a kltonai e5lezmé-
nyek képezik Altalánosítható sajátosság, hory Katonai Egyezmények
(ezen belül a közlekedési eryezmények kizárólagosan) megkötését egy
sor politikai és gazdasági egezmérry megkötése előzi meg, ami csak a
parlament illetve a kormány hozzájárulásával, illetve HM felhatalmazás
alapján történhet (pl. szakmai).
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Főbb katonai Egezményelc

- A HM által aláírt kétoldalú általános katonai eryüttműködésre vo-
natkozó egyezmények (ezek zömében utalás található a katonai mozgá_
sokkal kapcsolatos együttműködésekre);

- Nltott égbolt é§ légtérhasználati egyezmények;

- A SOFA Egyezmény alapján megkötött (konkrét nemzetre és fel-
adatra) egyedi eglezmények;

, Ebbe a körbe soroljuk a Katonai Közúti és Vasúti Szállítások meg-
szervezését és végrehajtást szabályoá Kormánymegállapodásokat is. Je-
lellegtíz országgal folynak az egyeztető tárryalások (Ukajna, Szlovákia,
Ausztria, Szlovénia, Horvát Közt., Jugoszlávia, Románia, Geh.Közt.,
I-engyelország, Olaszország);

- a Partnerség a békéért (PfP) feladatkörrel kapcsolatos egyeuné,
nyek.

b.) Hazat (belföldi) tönények és szabályozások

Napjaink sajátos§ágát tükrözi a közlekedés jogi szabályozása íerén
is, a jogszabály dereguláció, a belső jogi és nemzetközi jogharmonizációra
való törekvés, valamint az új jogszabályok vegrehajtrási (gazdasági-, hu-
mán-, ellenőrzési stb.) feltételrendszerei megteremtése.

A hazái törvénykezés leglényegesebb elemi közé sorolhatóalc

- KRESZ nemzetközi szinten tartása;

- a vasúti törvény;

- a kózlekedési struktúra átalakítását meghatározó és biztosító tör-
vények (állami, közösségi, társas és egyéni tulajdonviszonyok kialakulá-
§a);

- a piacgazdasági és versenyhelyzetet szabályozók;

- a közlekedés specifikációját képezó területek kormányzati és tárca
szintú szabályozása (negatív példaként említem pl. a fegyveres erők au-
tópálya használata egységes rendje);
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- túlsúlyos, túlméretes eszközök közlekedtetése;

- állami tulajdonú, illewe állami feladatként előírt feladatok realizá-
lá§a, stb.

- Honvédelmi tvr. és annak kormány és tárcaszintú végrehajtási uta-
sításai, rendeletei.

c.) A katonai közlekedés szabályozottsága

A jelenlegi helrzet ellentmondrásos, eryidejűleg jelen van a szabá-
lyozott§ág, az elmaradás és a végrehajtás feltételrendszerei ellentmon-
dásai.

Jól szabáIyozott illetvc a váItozások korrigátásávat elfogadható:

- az MH béke köáti szállításaira és Budapest helyónégi szállítások
szabá\ozrására kiadott 12. és 16/192. sz. ATFCSF intézkedés;

- Vasúti sállítások szervezáse és végrehajtása KözV107 (mintery 10
&es);

- Közutak, közútnak minósülő földutak igénybevétele és fenntartrása
(1992. HVKF és annak ponto§ított MH I§ZF-ségi vegrehajtiási utasítá_
sa);

- Az emelőgépe§ emelőszerkezetek, a rakodrás gépesítés eszközrend-
szere (792.);

- diszpécser szolgálati uta§ítá§;

- szállíunánykíséró őnégek vezénylese és szolgálatellátásának rendje.

ÚJraszabótyoást igényló tegfontosabb területetc

- Sállítmánykíséró órségek jogállrása;

- Rakományok rögzíté§e (közúti, vasúti, vizi és légi) szállítóeszköxi-
kön Ell_ (illetve) NATO szabvány alapján;

- Katonai és polgári kcizúti szállító eszközökkel történő §állítások
szabályozrása (B, M);
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- Nemzetközi szállítások (saját és más nemzetiségú katonai erók és

anyagok) szewezése és irányítása;

- Forgalomszervezés és irányítás rendje (ku.kom. tevékenység);

- Túlsúlyos és méreten felüli eszköaik közlekedtetése;

- A közlekedési infrastruktúra (hadiutak, gyak.terek, iparvágányok,

rakodók, kikötó, konténerterminál, bázis és szállító repülótér stb.) üzé-
meltetése és fenntartása;

- Ve,szélyes Áuk szá|títása (minden közlekedési alágazatra);

- Új gépkocsi, űzi és légi szállítási szakutasítás kidolgoaása, a vasúti

száll. utasítás átdolgozása.

Az általunk legfontosabbnak ítélt nemzetközi-, hazai, illewe katonai

szabályozási terülóteket soroltuk fel. A közlekedési szakemberek _ akik
a napi életben, gyakorlatban alkalrn azzák a szabályozÁkat.mé_g több tucat

- azéges alágűthoz kapcsolódó - rendeletet ismernek és alkalmaznak,

A gondolkodásunk közös alapja a katonai mozgások, a katonai köz-

lekedéi törvényeken és szabályoákon alapuló megszervezése és ve,zs,

tése.

tr. A nemzetközi és hazai szabályozók váltoásának hatása
a parancsnoki tevékenysógre ás a közlekedési szakállomány

munkíjára

1.) Nemzetközi sállitások szervezé§e teriiletér

Irgfontosabb feladat a nemzetközi szállítás jogi alapjának a tisáá-
zása, vag5ris a feladat elrendeléséhez a megfelelő enged9\rt az illetékes
szew (Óiszágg5nilés, Kormány HM, IKM) megadta-e. Fz minden eset-

ben a nemzetkózi mozgás megszervezését és végrehajtását elrendeló elöl-

, járó parancsnok feladata (pl. légvédefuni rakéta éles|övészetíe a re.lé,

FCSF szervezési intézkedése).

A nemzetközi mozgást (közlekedéslszállítást) szstvező szakállo-
mánynak a feladat értelmezé§e kapcsán az alábbiakat kell tisztáznia:

- A celország és a köztes tranzit ország(-ok) aláírták-e a vonatkozó
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nemzetközi egyezményeket, van-e hazánkkal kettó vagy több oldalú pol-
gári és katonai közlekdési eglezmény;

- A hadianyagok, speciális eszködk mozgásához szükéges-e a cél,
vagy a tranzitországoktól egyedi engedély beszerzése;

- Milyen speciális előírásokat és eljárásokat igényel a célország (tran-
zitországok);

- Veszélyes árú szállítás speciális előírásai;

- A ve§zélyeztetett hadianyagok és eszközök őrzésvédelmi, szállít-
mánykísérés szabályai;

- Kiviteli (behozatali) vámengedély és tranzitengedély, a cé|ország-
tól fogadónyilatkozat beszerzése, előírásai;

- Túlsúlyos, méreten felüli eszközök közlekedtetése (vasúton, köz-
úton) hatósági elj árásai tisztázása;

- Milyen közlekedési szolgáltatás rendelhetó meg a célországban;

- Financiális (pénzüryi) kérdések tisztázása;

- Milyen eg5rezményeket, szerzódéseket kell kötni;

- A mozgások nemzÉtkőzivezetésének rendje.

A felsorolt kérdé§ek tisztázásának hatása a mozgások előkészítésére
az alábbiak leheínek:

A nemzetközi és bilaterális egyezmények megléte esetén az eljárás
szabályozott. Az egyezményekben rögzített §zervek útj án kell a hatósági
euárásokat lefolytatni. Ez esetenként és nemzetenként 3-5 hatósági szerv
is lehet.

Ha van katonai közlekedési egyezmény, a hatósági eljárás és a konk-
rét mozgásokkal kapcsolatos valamennyi információ beszerzése egy,sze-

rűbb hiszen ezeket a kölcsönösségi elv alapján a él (tranzit) ország ka-
tonai közlekedési szolgálata szewezi és biztosítja.

Ha sem polgári sem katonai egyezmény nincs (pl. jelenleg Jugoszlá-
üa vagl a műzaki kontingens terveáse időszakában Horvát Köztrársaság)

akkor minden egyedi mozgással járó feladatra kétoldalú szerződésben
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kell rögzíteni a feladattisztázás során felvetett kérdések kóIcsönösen ki-
alakított változatát.

Fontos kérdés a kózlekedési szolgáltatások beszerzési lehetősége.
Például ha bérelhetó trailler, daru, targonca, akkor ezen eszközöket és
kezelőit nem kell szállítani.

Iényeges elem a financiális kérdések rendezése és tisztázása. Jelen-
leg a gyakorlatban kótfóle módszerrel találkozunk. Az eryik mód§zer a
hadianyagok kereskedelmi jellegű mozgásánál alkalmazott. Ebben az
esetben valamennyi feladatot (vagy fő részeit) speditőr végez, a szállíL-
mány a raktárban (célállomáson, vagy az államhatáron) kerül áwételre,
Talán az egyik legköltségigényesebb módszer. (AHM Be§zerzési Hivatal
alkalmazza.)

Másik módszer a nemzetközi katonai közlekedési egyezményeken
alapuló szállításszewezés. Gyakorlati tapasztalat szerint ezen egezmé-
nyek hatiására a szállítási tarifa kedvezmények alapján 15-30 Vo-os költ-
ségmegtakarítást is elérhetünk. Pozitívumként értékelhetó a szolgálta-
tásnak a célország katonai közlekedési szervén keresztül történó meg-
rendelése is, amelyek az eddig alkalmazott esetekben mindig kedvezőb-
bek voltak a hell piaci viszonyok árajánlatainál.

A mozgások vezetésének rendje, az információ biztosítás és a rend-
kívüli körülményekre való reagálás területén három lehetóség közül vá-
laszthaí a közlekedési íervező:

a.) Ha nincs semmilyen nemzetközi egyezmény, akkor kísérteti a
szállítmányt a célországba (feladó országba), képüseletet működtet, il-
letve külón szolgáltatásként megfizeti a vezeté§i rendszert.

b.) Polgári egyezmények alapján a szállítók polgári információs há-
lózatán és rendjében az üzemviteli előírásoknak megfelelő gyakorisággal
információt szeíezhet, illetve gyakorolhat ráhatá§t. Kűlón szolgáltatás-
ként itt is bérelhető vezetési rendszer.

c.) Ha van katonai egyezmény, a tranzit- és célország katonai közle-
kedái rendszerén(eken) keresztül folyamatos a katonai felügyelet ós a

vezetés minden eleme biztosított. Gyakclrlatban az elmúlt 5-6évben szin-
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te valamennf nemzet a katonai szállítmányai katonai közlekedési fel-
üryeletét igényelte a Kűlüg]&ini§ztériumi vagy közvetlenül a HM útján.

A parancsnoki és a mozgástervezési (Közlekedés tewezési) munka-
rendben általában feszültségek jelentkezrrek a közlekedési szolgálatok
(szakemberek) bevonása területén. Gyakorlati tapasztalatok alapján ál-
talánosítható, hogy a szakmai munka előkészítő fázisából a parancsnoki
vonal többnfre "kihagja" vag megkerüli a közlekedési szolgálatot, il-
lewe késón vonja be a feladattervezésbe.

Kelkmetlen tapasztalatot szereztünk pl. a műszaki kontingens Horvót
Ki)ztónaságba történő szállítósa előkészítése terén a fentiek végett. Tudo-
mósul kII venni mind a parancsnokoknaN mind a lo§sztikai vezetőknelg
hogt mós országok terüIetén is - hasonlóan mint nól:unk az eljórói szabú-
lyok és módszerek határidőhöz kötöttek

Ezek közül a hatráridők közűl a legfontosabbalc a kiüteli (felhasz-
nálási) és a celország fogadó nyilatkozata (ó0 nap), rak§zel_vényen túlnyú-
ló eszköxik vasúti szállítási engedélyezése (30 nap), uryanezek, illetve a
veszélyes anyagok szállítási engedélyezése közúton (fl-90 nap), célor-
szág katonai objektumaiba munkavégzésre (elszállásolásra, ellátás igény-
bevételére) a névszerinti engedélyezés (21 nap). Ezekhez a határidókhöz
hozzá kell számo|ni a saját katonai szolgálati út és a diplomáciai levelezés
időszúkégletét is.

Ha mindezeket firyelembe vesszük ery nemzetközi mozgás elgon-
dolásának, illewe a harcértékének lega|ább 60-90 nappal hamarabb el
kell készülnie.

Az aláírás alatt álló Kományegezmények (katonai szállítási) alap-
ján az egyezmélyeket a|áíró országok fe|sószintű katonai közlekedési
vezető szervei felelősek a mozgások tervezéséért, szewezeséért * veze-
teséért. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az első tervezési ciklusban -
eryidejűeg a jogi vonzatokat is vizgáló legkorábbi idózakban - kell részt-
venni a felsószintú közlekedési szolgálatoknak. Itt kerűlnek szakmailag
íisztázásta a közlekedési biztosítás jogi hátterei, a szolgáltatás igénylés
körvonalazása, a financiális elvek rendezése. Lényeges kijelölni a végre-
hajtásban egyűttműködó §ánteket á kapcsolattartás rendjét.
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Ez az egyeztet$biztosítja a késóbbiekben a végrehajtási szintű kap-
csolattaítást. Pl. a múszaki kontingens vonatkozásában a 4. g.hdt. és a 4.
g.ho. jelenleg szabályozott tevékerységét.

A fentiek alapján az MH K§ZF-ség jog és hatásköre a nemzetközi
mozgás feltételrendszere megteremtése, a speciális szabályok bevezeté-
se a végrehajtói szinteken. Az MH KSZFI jog és hatá§köre a szállítóesz-
köz (vasút, repüló, hajó, polgári-, katonai közúti) rendelkezésre állítása,
a be- és kirakodás feltételrendszerének a biztosítása, az MH központi
diszpécserszolgálat útján a nemzetközi kapcsolattartiás, a szállítási vona-
lakon az irányítás, illetve információ biztosítása a végrehajtrásért felelós
parancsnokságnak közlekedési szolgálatlak A pénzügti kiegenlítések
közponrt haűskörbe tartoznak A végrehajtrásért felelós parancsnolság
(közlekedési szolgálat, amely lehet haderónemi vk, hdt, ho, dd) feladat-
körébe tartozik a felsorolt határidók függvényében a tervezé§i adatok
előkészítésg a feladatok megszewezése, a végrehajtók felkészítése és

ellenőrzése, a gakorlati végrehajtás szervezése és vezetése.

A kiiüöldi utaás - miDt eryik"kénys kérdé§' - élszerű megoldása
az alábbi lehet:

- A gyakorlat vary mozgá§ felsószintű (első vary második) előkészítő
értekezleten az MH KSZF-ség képviselője résalételével;

- Az első tervezói éítekezleten és szemrevételezésen az MH I§ZFI
és a végrehajtó szervezet közlekedési szakállományából 1-1 fó;

- Továbbiakban - ha szerződéskötes szükéges -az MH KSZFI és a
HM BH vagl az MHP HVKF-ség kijelölt szeródéskötő személyei, más
feladatokra kizárólag a végrehajtó szint szakállománya;

- A mozgás idósz akáta - ha a tíanzit és celország igényli - a nemzet-
közi mozgáskontroll szervezetbe nyelvet beszéló szaktiszt bizto§ítiása,
akár a MH KSZFI, akár a vegrehajtó haderónem közlekedési állományá-
ból.

2.) Honi területen történő sállítások §zabf,lyomtt§áge

a.) Más nemzet ré§zére tranzit va§/ befogadó országkénti sállí-
tásoknál a katonai kózlekedési támogatás a SOFA eglezmény, a kétol-
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dalú katonai egyezmények vagy eryedi megállapodiások elóírásai aIapján
történik. A hadiipari kereskedelmi jellegű szállítások kezelése nem a ka-
tonai közlekedés kompetenciája. AMH részére aHM Beszerzési Hivatal
által megrendelt kereskedelmi jellegű szállítások és szolgáltatások szer-
vezése és biztosítása a központi közlekedési szervek jog és hatásköre.

A szakmai feladatok tewezése, szervezése és végzése a nemzetközi
szállításoknál ismertetett rendben történik.

Ebben az esetben is élesen elhatárolható a Közlekedési Szolgálar
fónókség és főigazgatóság valamint a haderőnemi és csapatközlekedési
szolgálatok feladata, jog és hatásköre.

A felsőszint feladata a befogadó nemzeti feladatokhoz kapcsolódó
hatósági és vezetési jogkörök gyakorlása, Ilyenek:

- MK területén a mozgások általános szabályainak átadása,

- má§ tárcák általbiztosítandó támogatások összefogása (rendőri for-
galomkílsérés, határőr és vámügyi tevékenpég és határállomáson való
belépés rendezése, polgári közlekedési szolgáltatások igénybevételének
elősegítése stb.),

- hatósági útvonalengedélyek (mozgásszabályozó okmányok) kiadá-
Sá,

- mozgáskontroll szervezet működési feltételei biztosítása, abban a

vezetói funckió biztosítása,

- a katonai tulajdonú közlekedési infrastruktúra (úthálózat, rako_
dók, egyéb létesítmények) rendelkezésre állása, szab áIyoz6sa,

- központi költségvetéshez kapcsolódó pénzügyi tevékenpég végze_
se.

A haderőnemi és csapatközlekedési szervek feladatrendszere a szol-
gálati alárendeltségi rendben és felelősségi körbe tarotzó elöljárói intéz-
kedésben szabályozott katonai közlekedési eszköák, a fenntartási ós

üzemeltetési jogkrirbe tartozó közlekedési létesítmények biztosításával
kapcsolatos feladatokat foglalja magában.
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Ilyenelc

- szállító eszkóák, daruk, targoncák, stb. kirendelése és biztosítása,

- 5takorlótere\ azokhoz kapcsolódó hadiúthálózat biztosítása,

- katonai logisztikai trámogatás esetén az ehhez kapcsolódó katonai
szállítá§ok szervezése és végrebajtása.

b.) Honi terüIeten a MH katonai mozgásainak szervezése és veze-
té§e

E terúletet az aiya9 első részében a szabályozás és a végrehajtás
oldaláról elemeztük, általánosságban rendezettnek tekinthető. A meg-
lévó feszü|tségek kisebbik része a jogi szabályozottság hiányosságaira,
nagyobbik része a ryakorlatban tapasztalható szemléletbeü hiányossá-
gokra, a polgári törvények hiányos ismeretére, mind a parancsnoki és
logisztikai vezetőállománynál, de a szaká||ományná is tapasztalható fel-
készültségi hiányosságokra vezethetók vissza.

A katonai mozgás-közlekedés és sállítá§ területén jelentkező szem-
léletbeü problénák közé sorolha{iuk az alóbbiakst!

A katonai mozgások meg§zervezéséhez 6 vezetésébez mindenki
ért, szakmai vélemény kikérése egláltalán nem (pl. közúti szrállítrás) vagl
csak ritkán szükéges. Ez a szemlélet tagadja a közlekedá tudomány lét-
jogosultságát, mind keleten, mind nyugaton és hazánkban is a köz|eke-
dési polgári képzés §zerteágazó rend§zere szülségességét.

Ha az alapfokú, a közép- és felsőfokú ágazati szintú katonai tiszt-
képzes eddigi rendszerét (összfegyvernemi és anyagi-technikai) úry fog-
juk fel, hory a közlekedéstudomány katonai specifikációit szervező, ve-
zetó és alkalmaó szinten is elsajátította a tisztikar, akkor a szemlélet
helyes. A képási követelmények nem ezt az elméletet igazolják A tiszt-
képzés a harcászati, hadműveleti eljárások elsajátítását célozza. F;zért
érvényesül a hadműveleti tervezői vonalnál a katonai elsőbbrendúség és
ezen az alapon szervezett katonai mozgás. Pedig tudomásul kell venni,
hory rendkívüli helyzetben is törvények alapján tevékenykedik a katona,
a békeműveletekben meg meróben más elvek, eljárások érvényesúlnek.
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Az egészségüryhöz hasonlítva mindenki elfogadja, hory ha valaki
állt már kórházi kezelés alatt, az még nem orvos; akkor célszerű azt is
elfogadni, hory azért mert valaki autót vezet vagy ült repülőgépen még
nem közlekedési szakember. Széljegyzetként használható megjegyzé-
sem, hory a logisztikai főnököket mint szolgálati elöljárót is tanfolyam-
rendszerően élszerű felkészíteni a neki alárendelt ágazatok vezetésére.
Egyetlen szolgálatiág főnöktól logisztikai főnökké történő kinevezé§e-
kor nemvárható el, hog5l (mondjuk NATO kompatibilisan) az elhelyezés
és infrastruktúra, az egészségügy és közlekedés vezetésót a haditechnikai
vagy hadtőpágazati szintű ismereteivel teljeskörűen vezesse.

Másik szemléIet a múszakilechnikai háttérhez kapcsolódik A tech-
nokrata szemlélet elfogadja, hogy pl. a közúti közlekedés szabáIyai
(KRESZ) vonatkozik a közlekedésben résztvevő katonára, de már a mű-
szaki paraméterek nem. Ahhoz, hory ezt elismerjék külsó polgári (ren-
dőri, bírói végzés) szakértói vélemény szükséges közlekedési baleset
után. Azt hiszem legékesebb példája ennek a mintery 20 éve rendszerben
álló URAL gépkocsi, amelyről 1995-ben derült ki, hogy közlekedtetése
útvonalengedély-kötelezett. Illik tudni, hogy jelenleg közúti szállító esz-
kózként üzemeltetik, több helyen vételezó kocsi is.

Uryanebbe a szemléleti körbe tartozik a vesályes árú szállító kato-
nai eszközkategóriais. ErrőI kiilön tanulmóny készül.

Szemléleti és jogi kérdés is eglben az alerys_égparancsnoki állomány
beosztása megnevezőe és a szakmai számmal való megjelölése. Ez ta-
karja az iskolai végzettséget, a felkészültséget (alkalma§ságot) és az illet-
ménykategóriába sorolást. Parancsnoki felelósség (vary felelőtlenség) a
szállító alegységparancsnoknak (raj, sz., szd. stb.) páncelos-gépjármű
vagy 1992-bel törólt hadtáp szakmai számokat adni 1996-ban.

Csapat- de e§etenként magasabb szinten is tapasztalható, hogy a
szolgálati elöIjárói jogkörének gyakorlását álnitázza az egyik kevésbé
leterhelt zárójeles helyettesére. Jogilag szabálytalan, sőtjogászok szerint
egy eljárrásban súlyosbító körülmény.

Ósszefoglalva a katonai mozgósban, a közlekedésben és a szóllításban
valamennyi érintett kltona - mindeg, hog tervezó, vezető, §zaklllomúny
vagt éppen szóIlított - közös érdek a törvényes, jogi kretek óltal behatárolt
rendbery a közlekpdésben más - és sajót résztvevói szeméIyi és technikni
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épsége megóvása, a kömyezet védelme, a széIes polgái közegben a honvéd-
ség arculatának bemutatása, a társadalmi megbecsülés előbbre vitele. Tu-
domósul kell venni, hogt mi vag,ank a tórcadalomért, mi akarunk menni
a NATO-ba, nekiink kell alkalmazkodni jog ag szervezettségel és embei
magatartással

Parancsnolcok és logiszilcai vezaők pedig ahog a gógtítás területén
bíznak az orvosokban (valőszínű, hogl nincs színdékukban helyettük ope-
rálni), úgt bizzanak a közlekedési szaúllományban is, tehát maradjanak
meg VEZETONEId s ne akarjanak a szetvezet közlekdési szolgálat íőnö-
lce lenni.
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