
A KÁToNAI KöZLEKEDES úr RnlqnsznnroNcEpcloJA

S:űcs Lás:ló]

Közturtott, hogt jelentős a lemaratlásunk uz ttlapokmányok kitlolgozása

terén, amelyek g KAT)NAI RENDSZER2 ű úításának, Jejlesztésének
alapjául szolgálnú. Ezek az összhatlerőnemi és dgazati Doktfínák, az

alap okmányo k h armattik3 szintj e,

Ennek eijenére szükségesnek tartom (még ha a "előremenekülés." lálsza-

ta is fennál1 a KATONAl rózlprgnÉst RENDSZERKONCEPCIÓ me§al-

kotását amelyet ú következő aspektusok motiválnú:

1. A Magyaí Köaársaságnak (MK) egy évtizednyi katonai önállósági

időszak (ameJynek rnásodik fele már igen intenzív NATO-orientációval jelle-

mezhető) a keleti (volt szovjet vezetésúi Varsói Szerzódés-beli) katonai lend-

szerből egy alapjaiban más filozófiá.;ú szövetségi rendszerbbe kell beillesz-

kednie, egy oiyan védelrni á)lamszövetségbe, ameIybe nem kényszer hatására,

hanem a nemzet lrosszír távú biztonsági érdekei alapján önként lépttink be,

2, NATO-tagságunk kapcsán. de az Európai Unió (EU) biztonságpoJitikai

eJképzeléseihez igazodva - amelyet az önálló konfliktttskezelési képesség

elérésének szándéka jellemez - gyökeres változás következett be a Magyal

Honvédség (MH) felaclatrendszerében. A leladatrendszer változás igen jelen-

tős logisztikai kihívásokat is indukál,

3. A gazdaság szerkezetének átalakulása, valamint az áIIamháztar-

tás/áltamjgazgatás terén bekövetkezett változások nagymértékben érintették a

MK közlekedési rendszerét, a közlekedés lronvédelmet tánogató képességét.

l. Dr, szűcs L.áEZIó nyá ezredes, a hadtudomály kandidátusa, egyet€lTi docens,

2, A K,AToNAl (vagy HoNvÉDELN4t) RENDsZER hoídozza azokal aZ össznemzeLi

cröíbszitéseket, amelyeke! aZ orszáB védelDle éíd€kében egysé8es elgondolas és tervek szerint a

VédelDi funkciókkal í'elruházotl szeryezelck irán_vitásáva1 a feg},veres küzdglen1 támogatiisa céljából

alkalma2nali,
A Magyar Köztáísaság Katonai stratégiáJa (r€rvezet) a honvédelmi niniszternek feltcrje§7tett vál-

1ozat szerint: AZ ország honvédelmi rendszeíe az ország fúggetlenségét. terúIelei épségét, lakosságát

és alkotnán}-os rendJét fenyegetó veszél}ek eIhárilására lélrehozot és múködtetetl gaíanciarendszer

Áttb&|a és szükség szerinl aktivizálja aZ orsziig lcljes védelni potenciáIját, itz államvezetést és a

közigazgalasl, a 1akosságot é5 a gazdaságot, a l'egyveíes erőke1 és a rendvédelmi szcrveket,

3 A doktrínák fólött a NeDlzeti KaloDaiStratégia (2, szült) és a Nemzeti BiZtonsági stratégia (1, szint)
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4. A katonai közlekedési erók és eszközök a haderő átlagát jelentősen
meghaladó leépítést, esetenként indokolatlan létszámveszteségeket, illetve
technikai eszközállapot leromJást szenvedtek el. A rendelkezésre áIló katonai
szállító és rakománykezelő eszközök töredékét teszik ki a sziikséges telje-
sítőképességnek.

5. A NATO_nak felajánlott magyar kontingens mögött nem á]l ren-
delkezésre az a szállítő kapacitás, amely alkalmazhatóságát, múveleti szabad-
ságát, ezáltal ezen erő hitelességét támasztaná alá.

6. A békepaínerségtink, de még inkább a déIszláv (balkáni) háborús kon-
fliktus kapcsán foldrajzi helyzetünk ntiatt az ország teúlete felértéke-Iódött,
(Bázis- és tranzitterület Jett).

7, A nyugati nehéztechnika nagyobb tömege és k[ilnrérete (ameJy első-
sorban a magasabb szintű védettség elérése órdekében alkalmazott konstruk_
ciós megoldások következménye) magasabb igényeket íámaszt a közIekedési
hálőzatíal szemben (teherbírás, úrszelvény, tengelynyomás stb, terén).

8, A NATO alapelveiben az erő fokozásának alapvetó módja a rnegerő-
sítés (elsősofban a Washingtoni Egyezmény V cikkelyea alapján). Az MK a
BEFOGADó NEMZETI TÁMOGATÁS keretében - e]sósorban kétoldalú
egyezmények alapján - különféle tartalmú tárnogatást nyírjt az ország terü-
letére beérkező csapatoknak,

9. NATO-n belüli sajátosságunk, az ország sziget jellege abból szár-
mazóan, hogy nincs közös határunk NATO-tagországgal.

l0. A NATO_közlekedési támogatási elvei és módszerei jelentős rnérték-
ben különböznek a Magyar Honvédségnél alka]nazott elvektől és módszerek-
től, másrészt a Szövetség közlekedésirányító rendszerébe történő bekap-
csolódás/beépülés elsőrendű igényként jelenik meg az MH Közlekedési
SzolgálatávaI szemben.

A felsorolt aspektusok valamilyen módon hatást gyakorolnak a katonai
közlekedési igénystruktúrám, Ez lehet például szálIítási igényt csökkentő, de
lehet növe]ő hatású is. A hatástényezók minéI teljesebb feltárásával és a koc-

4, A tagországokat arra kötelezi, ho8y a szöv€tséget vagy valamely tagállamot ért eIlenséges támadas
es9íén szövetséges erőkke] erősitik meg az érintett ország haderejét a támadás elháíitöa érd9kében,
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kázate]emzés módszeréve] eddigi kutatómunkám eredményeként is választ

kívánok adni azokra a kihívásokra, anrelyeknek a katonai közlekedés területén

a megváltozott szövetségi tagsá8ból következnek.

Nézetem szerint: a SZÜKSÉGES MEGBÍZHATÓSÁG és az ELVISEL-
HETÓ KoCKÁZAT-hoz szükséges ELÉGSÉGES KEPESSÉG alapjaiban

ellentétes követelménye célirányos rendszerépítés eledményeként te]jesíthető,

I. Á KAT)NA| KOzLtrtntg 7q,|ADÁTRENDSZER r.,ÁLrozÁs,q
NATO-TAG SÁG UN K KAP CSÁN

A H)NVEDELEM FELADATRENDSZERÉNEK.logatml: Mindazon

össznemzeti erökifejtések köre, amelyeket az ország védelme céljából össz-
pontosítanak egy o1yan védelmi képesség elérésére, amely rnegfelel a Nemzeti

Biztonsági Stratégia elveinek,

A honvédeleIn feladatrendszere tehát neln korlátozódik a fegyveres erók

tevékenységére, hanem az egyének (az állampolgár) a közigazgaíás, a gaz,

daság ágazatai és a fegyveres erók integrált képességét jeienti, amelynek vég-

eredménye a HONVEDELMI POTENCIÁL.

Bizonyított tény, hogy egy ország közlekedési rendszerének telje-

sítóképessége jelentős összetevőt képez a ]ronvédelmi potenciálban, azaz

stratégiais jelentőségű ágazat. A kontinentális európai hatalmak a vasútió

közlekedést, a tengeri lratalmak a tengerhűjőztist tekintették sttatégiai ágazat-

nak. Ezek az ágazatok sajátos képességeik alapján kiernelt szerephez jutnak

ma is a koalíció védelnlj rendszerében, természetesen a stratégiai szállítási
móddá fejlődött #8i sztillííríssaI egyití.

E rövitl bevezeíő után úttekiníést adok a közelmúlí katonai stratégidi

(katonai doktinái7) katonui közleketlésre gylkorolt hatásairól, köveíkez-

ménJleirőI és a többé-kevésbé megfogalmazot| igénleiről. Ez az áttekintés

5, A slíatégiai ágazatok meghatározásakor a védelmi polenciálbfur, valalrrint a lakosság el]átásában é5

a (hadi) gazdaság miiködtetésében belöllöll szerepi]ket (aJán}ait) vessziik figyclcmbe,
6, Die K,U K, privilegierten Eisenbalilren der Österrcichisch-UngarischeD Monarchie, l828-19l3, A
K U,K. állal privilegizált Vasutak az oszlíák-Magyü Monarchiában l828-] 9] 8 Richard lleinersdoííl]
7, A Varsói szerzódés ide.jében és felbomlását köveló idószakbai Kalonai Doktíináról beszéltünk,

amely a várható háboriljelleBét és megvivasának alapvetó kérdéseit i'ogialta össze, Megállapilhatjuk,
hogy Vsz-tagságunk idején ónálIó, deklaráIt Katonai Doktrinával neln rendelkezttink

8, Ez a klfeJezés (a löbbé-kevésbé) azért helytálló, mert a katonai köZl€kedés kóvelelmón}€it a VSZ.
ezen belül is a szovjet csapatok ttlvonulásá ak biztosiiasához igáZitotlák. a nenl7eti haderő sa.iátos

szükségletei háttérbe szorulta}
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azért is szükséges, mert a katonai közlekedési rendszer az ország polgári
közlekedési képességeive1 is nag),méfiékben szálnol, az ország közlekedési
rendszere pedig egyrészt a gazdasági folyamatok eredrnényeként alakuI, vál-
tozik, másrészt a védelnri igények is jelentősen befolyásolhatják.

A varsói szerzódés idószakában a közlekedési rendszerrel szernbeni
követeImény a támadó hadrnúvelet megvívását, lóként a front másorlik lépcső
erőinek fe]vonulását szolgálta, Ennek érdekében a fő erőkitejtést 3_4 Keler
Nyugat irányú iiontális közlekedési foIyosó (irány) és 2-3 harántiránv
e]őke,zíté,erc ke llett ös<zpon tositani,

Önálló honvédelnLink időszakában biztonságpolitikánk alapvetó eleme
az ellenségkép feladása és az önáIló (szövetségeken kívüli) honvédelenr,
Ennek szellemében igen fontos okmányokat dolgoztak ki: Honvétletmünk
Alapelyeit és a Honvétlelmi Törvényí. Alapvetó meghatározás volt: az orszlíg
íerületén védelmi hadműveletre kelI felkészüInie u MH-nak. EbbőI a kato-
nai közlekedésre levonhatő következtetések:

. olyan tör,zshá|ózatot kell krjelölni, előkészíteni és fenntarlani, amely
blztosítja az MH bármeIy irányba törlénő felvonulásá1;

. ]eépíthetók azok a köziekedési kapacitások, amelyek a nagy:nélysé-
gű támadó hadmíiveIetekhez szükségesek (errnek nregfeleIően 21
ktilönbözó zászlóal,jat sz|intettek meg);

. nagyobb méftékben szá:noliratunk honi teriiIeten a nemzetgazdasági
lehetőségekkel.

1. A NATO csatlakozásából következó stratégiai aspektusok

Önúltó honvédelmünk időszakdnak közelebbi évei (músotlik részben) a
békepartnerség és a íudaíos NAT}-orientúció sajútos ismérvekkel ren-
delkező periódustinak tekinthető, lmely ánexetett a NATo-tagság, l szövet-
ségi rendszer új kereíeibe. Nagyon sok hasznos infortnációhoz Jutottunk a
Szövetség katonai rendszerének működését iIIetően, különösen az lFOR-erők
felvonulásának tánogatása során. A Katonai Köz]ekedés tevékenységének
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sajátosságai miatt elsóként keült kapcsolatba végrehajtói szinten NATOlag-
országok katonáival,

Miután a két nagy katonai szövetség szernbenállása a VSZ és fóként a

Szovietunió felbomlásával megszűnt, új típusú veszé|yfonások jelentek meg,

amelyek kezeléséhez új stratégiára voit szükség, Ennek megfelelóen a NATO
egy új stratégiai koncepciót fogadott el, amelynek néhány kénlésköre szoros

kapcsolatban van a közlekedési támogaíússal:

' Az újszerüen értelmezett rnegerősítés elve, mely szelint a tagorszá-

gok jelentősen csökkentik haderőik rnéreteit, ezzel egyit| intenzíy

rninőségi fejlesztésbe kezdenek, Szükség esetén a Washingtoni

Egyezmény V cikkelye szellemében rnegerósítik a külső támadás-

sal fenyegetett tagországot, A NATO egyre nagyobb szerepet vál-

lalhat területén kíviil esó kont]iktusok keze]ésében is.

. A erők mobilitása, amelynek a rnegerősítés eIvét kell alátálnasztani.

A minőségi fejlesztés kapcsolódik a mobilitás növeléséhez, a bárhol

töfténő bevetés képességének eléréséhez, amely a szövetség katonai erejének

hitelességét támasztja alá, illetve a nrűveIeti szabadságot biztosítja.

A mobilitás kifejezője a mozgékonyság, amelynek három fokozata van,

és a fokozatokhoz t artozó saillíttisi mótlokkt 9 egütt ketl értelmezni:

' Stratégiai rnozgékonyság (interkontinentáJis és hadszínterek közöth

mozgásképesség), amelyhez a tengeri és a légi szállítási nród kap-

csolódik. Stratégiai besorolásúl a vasúti szállítás is, nagy kapacitása

és a tengeri szállításhoz való kapcsoJódása miatt,

'Hadrnűveleti rnozgékonyság (hadszíntéren vagy régión beltiIi moz-

gásképesség), arnelyhez a partközeli hajőzás, a közepes légi, a
vasúti (esetenként a belvízi és a közúti) szállítás gyakorlatil'ag az

interkontinentáljs szállítási módok kivételéve] az összes többi kap-

cso|ódik,

9, A NATo-io8alomrendszerb€n száIlitási módokróI beszélűnk (a magyaí é5 az EU foga]omrendszer-
ben a száIlilási alá8azatokróI). Ezek: a tengeri, a légi és a felszini. Éz utóbbi a vasúti, közúti és a
belvizi szállitást fbglalja magába,

33



' Harcászali mozgékonyság (hadosztályig bezárőlag éfielmezik) a
kijelölt műveieti sávban (területen) való manőverképességet jelen-
ti. Ebben elsósorban a harci és biztosító-kiszolgáló technika terep-
járó képessége, valamint közútil0 száI]íthatósága és általában a
harcitechnika, főként forgószámyas eszközókre alapozott Iégi moz-
gékonysága játszik szerepet,

WugáIat és megjfontolás tárglát képezi, hogl az MH milyen mozgé-
konysdgi s7intet kíván biztosííani a NATo-val eglüttműkötlésre kijelöIt csa-
patoknak. A magyar hadtörténelemben nagyon sok példa van arra, hogy a
magyar haderő valamely koalícióban 'féIlábas" volt, és más nemzetek ígére-
teire, jóindulatára hagyatkozott, aztán válságos helyzetben a beígért támo-
gatást nem kapta meg, ezért azíán súlyos vesaeségeket szenvedett e), (A Il,
világháború donj hadműveleteiben, amikor is a Wehrmacht nem biztosította a
beígéd vasúti szállítási kapacitást vagy a légi támogatást, sőt a visszaro-
nuláskor elszedte a magyaroktóI a kiváló terepjáró Rába Botond gépkocsikat).
Másik példa a Magyar Néphadsereg szervezete, amely ugyancsak képtelen Iett
volna önálló tevékenységre, mert nem volt megfelelő légi és tűztárnogatási
képessége. (Szerencsére nern kellett azt a szlogent kipróbálni, amely a közös
gyakorlatokon rendszeresen e]hangzott, ha valami hiányzott ''A Front majtl
ad! ").

Úgy vélem, a kijelöIt magyar erők részére a hadmúveleti rnozgékonysági
szint lehet a reális (nem könnyű, de nem elérhetetlen) cél.

2. A korszerű katonai közlekedési igénystruktúra
főbb összetevői

A katonai közlekedési igénystruktúra meghatározásának alapjait az MK
Katonai Stratégiája (Tervezet) a NATO Befogadó Nemzeti Támogatásra (BNT)
vonatkozó alapokmányai (ALP- i 2, AJP-4. 5, ALP-4,4 és MC 334l2)l| azMH
logisaikai készenléte lokozására vonatkozó tervek, az MH hadműveleti alkal_
mazási tervei képezik.

l0. A közúti szállitás| alágazaí nemzel3a"da§ági fogalom, Katonai megfelelóje a gépkocsiszállitá§.
amely aría utal, ho8y közulali (épiteft utak) hiányában is képes szállitások vé8rehajtásiira terepiáró
száIlitóeszközökkel.
]l, ALP-4 4 NATo Közlekedési Doktrina; MC 334/2 NATO Közlekedési támogatiisi alap- ós
iriinyelVei
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A kűíonai közlekedési igénlstruktúra két alapveíő összeíevőrc osztható

íel: az MH és a BNT igényeire.

Az ME igénlei:

' Az MH alaprendeltetése szeriní az ország területén bárrneJy irány-

ban, véde]mi hadművelet megvívására történő felvonulás, iIletve az
ezt megelózó válságkezelés érdekében egy közlekedési törzsháIőzat
kijeIöIése és lej lesaése.

' A logisztikai készenlét fokozásának, majd az MH mozgósításával
kapcsolatos szállítások biztosítása, ezzel együtt a háborús hadrendi
köz]ekedési szervezetek, csapatok megalakítása.

o Az MH fe]vonuIásához és védelmi hadmíiveletéhez szükséges szál-
lítókapacitáS.

'A kijelöIt csapatok hadműveleti mozgékonyságát biztosító közle-
kedési infíastruktúra és szálJítókapacitrás.

'A nemzetközi (országhatáron kívüIi) műveletek logisztikai támo-

gatásáIa szolgáló Nemzeti Támogató Elem (NTE) nagy távolságú
szálJító kapacitása,

' NATO-kornpatibilis közlekedésirányító rendszel, integrált nemzeti

térinformatikai adatbázison nyugvó jámű (eszköz) követórend-
szerre].

Látható, hogy az MH katonai közlekedési igényei egyrészt honi területre,
másrészt országlratárokon kívüIi tevékenységre értelmezhetők.

A BNT igényei:

A BNT alapgondolata a Washingtoni Egyezménye V cikkelye szerinti
műveletek támogatására született. Mára azonban igen kicsi a valószínűsége
valamely tagálJam vagy a Szövetség elleni nyílt katonai támadásnak. Egyre
több esetben kerüI sor a tagországokon kívüli müve]etekre és ilyen esetekben
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igen kedvezó egy szomszédos tagoíszág vagy baráti országl2, amely támo-

gatást nyúithat mind a szövetséges, mind pedig más konfliktuskezelő]3 orszá-

gok erőinek,

Az előzóekberr olyan következtetés vonható le, hogy a BNT az V
cikkely szerinti műveletekre - annak ellenére, hogy nem nevezünk meg

konkrét ellenséget vagy hadműveleti irányt - viszonylag nagy biztonságga|

tervezhetó azélt is, mert hosszabb (öbb hónapos) feszültségi időszakkal szá-

rnolhatunk. Ezzel szemben a közeli térségekben végrehajtott békemúveIetek

1ámogatásfua igen nehéz elóre tervezni (az ország területén logisztikai bázist

míiködtetö vagy átvonuló erók esetében), ezért célszerű azt a filozófiát követ-

ni, mely szerint az V cikkely szerinti műveletekre készülünk fel, és más

műveletek esetén ezt a képességet ajánlhatjuk fel.

A BNT alapfilozófiája egy nagyon egyszerű logisztikai szabáIyból szár-

mazik. "Ami közelebb van, az olcsóbb." Ez alapvető gazdasági kérdés, a

Szövetséges erők logisztikai tárnogatásának szervezését a gazdaságosság kell,

hogy vezérelje.

A BNT - ahogy a fogalom is mutatja - nemzeti kategória, ameJyben a

különféle állami rendszereknek és gazdasági szerveknek lehetnek feladataik.

A BNT főbb terüIetei ű köyetkezők:

. anyagok biztosítása (üzemanyag, élelem, stb,);

' szolgáItatások (mosatás, technikai kiszolgálás, kommunális szolgál-

tatás);

' egészségügyi támogatás (ha nem tiltja jogs zabály vagy más érdek

ennek igénybevételét);

' infrastruktúra (elhelyezési objektumok, bázisterület, tárolóhelyek,

lőterek, stb.);

12, A boszniai háborúban az UsA erői és az Északi Dandár íészére az MK. a macedóniai

mÜveIetekhez Görögország biztosílotl befogadó támogatast.

13, A miDél szélesebb politikai támo8atottság biztositása érdekében a nen NA'l'o-tagországok
részvétele is kivánatos a küIönbózó békenlűvelelekben,
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' közlekedési támogatás:

- átbocsájtó képesség biaosítás;

- há|6zati elemek (repülőterek, rakodók) rendelkezésre bocsájtása;

' száIlitő,szállítmánykísérő és rakománykezeló kapacitás biztosítása

(repülóterekre, kirakóállomásokra, kikötőbe), illetve szállítások

végrehajtása a csapatok báziskörleteibeIa ;

'vasúti és közúti szállítmányok (menetoszlopok) határokon töfiénő

beléptetése és a kirakóhelyekre, báziskörletekbe irányítása;

' katonai irányítás a közúton érkezó oszlopok (konvojok) a repü-

|őtereken. vasútál]omásokon, kikötókben kirakodóerók részére

katonai gépkocsiutak fenntaíásával vagy eseti forgalomszabályo-

zással,

3. A közlekedési szükségletek meghatározásának módszerei

I(ockázatelemzés

Az igények számszer[isítéséhez a kockázate|emzést alkalmazhatjuk úgy,

hogy a különbözó nrűveletek valószínűségét összekapcsoljuk a kapacitások

rendelkezésre állásával és méreteivel,

A kockázatelemzés célja a szükséges biztonsági szint és a költségrá-

fordítás harmonizációja vagy a szükséges biztonság elérése elviselhető köIt-

ségráfordítással.

A szükséges biztonsági szirrtet az elviselhető kockázat fejezi ki, Az
elviselhetó kockázal mértékét az adott történés, tevékenység, esemény bekö-

vetkezésének valószínúsége nagymértékben befolyásolja.

14, Baziskörletet va8y logisztikai bazisl alkalnlaznak a NATo-erók, főként az USA erői a haderó

három atapveló koilponinsének: személyi állomány. anyagi készIetek, technikai eszközök

tbgadására A bilziskörletben taláInak €Bymásía ez€k a komponensek és rövid (3-5 üapos)

osiszekovácsolás után komplet1 a]egységckként kerülnek kiszállitásra vagy menetehek a hadszín,
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Olyan következtetést vonhatunk le, hogy a nagy valószínűséggel
bekövetkező eseményeVműveletek (békeműveletek, válságkezelós) köz-
lekedési támogatásálroz műgűs minőségű és azonnali (vagy rövid idő alatt)
rendelkezésre dIIó kapacitússulkeII rendelkeznünk, amely - feltételezve, hogy
egyidejűleg nem kell számolnunk békeművelettel és V. cikkely szerinti, más
tagországot megerősítő művelettel - ezl a kapacitást az összükség|et 30%-a
körül határozhatjuk meg. Az ország területén védelmi hadműveletnek igen
kicsi a valószínűsége, ugyanakkor a maximális kapacitást kell biztosítani. Ez
azonban a rendelkezésre állás tekintetében a hosszabb készenléti kategóriába
sorolható, és a nemzetg azdaság bázisán kell előkészíteni.

A közlekedési tdmogatúsi képesség viugdlatúhoz a következő jellem-
zőket célszerű alkalmazni:

' Jogszabály t háttér megléte a polgári kapacitások bevonására, illetve

a fej lesztésn él a hatásgy akorl ásra.

' Katonai és polgári összetevő atánya (alágazatokra és funkciókra

lebontva).

' A polgári közlekedés honvédelmi felkészültsége.

' A szükséges és biztosított kapacitások aránya.

' Aktivizálhatóság (rendelkezésre állás).

' A há\őzat és szállítóeszközök műszaki állapota.

' A hálózaí sebezhetősége.

' A forgalom helyreállításának gyorsasága.

' Az alágazatok átfedése (átterelhetőség).

' Az irányító (informatikai támogató) rendszer megbízhatósága,

állóképessége, reagálóképessége.
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' Kiemelten veszé]yeáetett objekturlok arárrya, megkerülési lehetó-

ségek vagy dublőrlétesítmények.

'A helyreálIító erő és anyagok megléte. aktivizálhatóságuk,

' Veszteségpótlás lehetosegei.

A felsoro]t .jelJelnzőkhöz viszonyszámokatlj rendelhetünk például egy

adotl alágazat (vasúti) vagy funkció (szállítás) vizsgálatakor Ezí az elemzést

az egyes mílveletcsopodok - békeműve]etek; más tagország megerősítése,

védelmi hadmiivelet az ország teriiletén + BNT szelint is elvégezhetjük:

minként lelel meg rendelkezésre álló képességünk az egyes műveleti fajták

sajátosságainak.

Szállitási viszonylatelemzés

Szállítási viszonylatelenzést e]sősorban a békeidőszaki anyagellátás

rendszerének vizsgálatáná] alkalrnazlratunk. A viszonylatelemzés képes kimu-

tatni az anyagellátás (az anyagáramJási folyamatok) visszásságait (iJyenek

lehetnek a szernbeszáilítás, a soklépcsós disztribúció, a szállítások térbeni és

idóben összehangolatlansága, stb.).

A vixsgdlat alqja cz elltitúsi ítrrúsok és az elkitott katonai szervezetek

közötti szúllííási viszonylatőbra, amely tél ben i ábrázolással m tatja a száIiítási

utakat, valamint az egyes viszonylatoknál a gyakoriságot (évente hány alka-

lommal), a szá]lított anyag súlyát és a szállítóeszközök dinarnikus terhelését.

Az MH jelenlegi (és közeljövőbeni) e]látási I,endszerének vizsgálata egy gaz-

daságtalan rendszer képét mutatja, amelyben gyakoriak a szembeszá]Iítások.

Egy korszerű katonai disztribúciós rendszernek legfőbb ismérve a vegyes

anyagtároló bázjsokló létrehozása kedvező földrajzi elrendezésben, ugyancsak

egy logisztikai alapszabáIy: "Ami eglütí túlolható $ztillítható), űzí eg!ütt

kell tárolni (szállítuni) alkalmazdsával." Az országkatona-ftildrajzi helyzete

valósággal kínálja 2-3 vegyes anyagtároIó bázis kialakítását (meglévő objek-

tumok bázisán).

j 5, A Viszonvszámokat ] -l0-ig képezhetjük, a viszonyítas pedig a YizsgáIrjellemzők számának l0-el
Való szorzaiához történik, l2 jellemző esetében eZ l20 lesz, a viszonyszámok összoge ennél kjsebb

(va8y le8jobb esetben megegyezó) lesz, és %-ban is kifelezhetjük a2 elVá,1 (szükséges) képesség és a

valós képesség viszonyát,
16, Egyik lo8isztikai atapszabály szerint (aZ €8yüt ráLrolhatóság szabályaina}i betaílasával) az

anyagokat nem ágazatok szerin! külön-küIóD- hanem egyiilt (Vegy€sel]) kell tárolni



4, Az MH Közlekedósi Szo|gálat (KSZ) helyzetének órtékel'ése

. Az MH Közlekedési Szolgá)at (KSZ) képezi a KATONAI KÖZLEKE-
DESl RENDSZER katonai összetevőjét, amely vezető, művelelirányító és
végrehaitó szervekből áll.

A KSZ minden olyan feladatban feielósséggel vesz részí, amelyre ráillik
a USArmy közlekedési szlogenje: "Amíg nem moulul meg valami, addig
nem történik Semmi.||

Kiemelkedő történeJrni jelentóségű voIt a szovjet csapatkivonás száIlítá-
sainak kompIex szervezése. amelyet a szolgálat hajtott végfe,

Nagy jelentőségű volt a Németországból (a voIt NDK Nernzeti Néphad_
seregból szárrnazó) hadianyag-segély hazaszállítása,

Szintén löfiéne]mi jelentóségű vo]t az IJSA haderó boszniai kontingen-
sének és az Eszaki Dandár eróinek (ra.ltuk kivül még más nemzeti erőknek) a

felvonultatásában (mai kifejezéssel Befogadó Nemzeti Támogatásában) való
folyamatos közreműködés _ komplex mozgáskoordinációval és szállításszer-
vezéssel, EnnéI a feladatnál azonban már megmutatkozott a szervezeti elégte-
Ienség, mert közúti komendáns (forgalomirányító) erő hiányában a Rendőr-
ségre kellett bízni katonai oszlopok (konvojok) mozgásának irányítását. A
Rendőrség primitív és a leginkább költségigényes módszert a kísérést volt
csak képes alkalmazni, Súlyos hiányosságok mutatkoztak a légi rakományok
keze]ése és a konténeres szállítási kapacitás terén. Többször is veszélyes
helyzet alakult ki a szállítmánykíséró erő elégtelensége miatt: veszéIyes és
veszé b)ezteteít anyagszállítmdnyo k mozogtak u ország te rü leté n fegyve res
kíséreí nélkül.

A KSZ áJJománya minden
szor a szükséges jogszabályi

hiánya, hézagossága el]enére),
sítette t'eladatait.

feladatban bizonyította elköteIezettségét (sok-
háttér, pénzügyi és technikai feltételrendszer
nemzetközi és hazai elismerést kiváltva telje-
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A szolgdlat felé a leladatszabás tekinteíében mindig is a kettősség volt
jellemző: a Vezérkar/Hadműveleti szerv kompetenciájából származóan a csa-
patmozgasokat, nemzetközi feladatokat, míg a közvetlen elöljáró logisztikai
fónök csak a logisztikai szállításokat v ezényli. Ebből áIl elő az a nem szeren-
csés helyzet, hogy a feltételrendszer biztosítását (létszámketetek, köIt-
ségvetés, szervezet hatékonysága) eglik féI sem tartje küIönösebb köte-
lezettségének, Emiatt a szolgálatot aránytalanul magas békelétszámvesztés

érte, technikai bázisa leépült, szervezetéből ilyen-olyan indokkal kivették
azokat a végrehajtó eróket, amelyeknek egyébként ő szabja a (napi) felada-

tokat. Olyan szewezeteket hoztak létre, amelyek múködésképtelen szállítási
rendszert eredményeznek, de ez békeidőszakban a szakharcászati rendszer-

gyakorlatok hiánya miatt nem is derülhet ki.

Euk a hol ellátónak, hol utdnpótlónak nevezetl szeryezetek sem komp-
lexittis, sem kapacitás, sem pedíg a íollamatiúnyítds tekintetében nemfelel-
nek meg sem a NATo-ugotszdgok hasonló szenezeteinek, sem a kaíonűi
tanintézete k ben o ktatott (ezé rt mod e I le7etí, tu do md ny o s an mega lap ozott)

struktúninak. Nem felelnek meg a hdborús tűpasztalattal rendelkező
haderőkben alkalmazott szemezési elveknek sem A szakállomány szakmai
szdm, illene akkrcdíldlt képzési program alapjón nem azonosítható.
Összességében érthetetlen ez a szakma] hozzáéríés hiányát és felelőtlen arro-
ganciát tükröző állománytábla szerkesztés, amelyből kizfulák az adott
szervezet vagy funkció működőképességéért felelős szakmai szerveket.

Megállapítható, hogy a közlekedési szoIgálat békeidószaki elégtelen szer-

vezete miatt képtelen az önfejlesáésre, olyan kultúrák halnak el, amelyek
nélkül a közlekedési biztosítás elveszti komplexitását (pI. a légi szállitás vagy
a katonaigépkocsiutak, szállításiutak üzemeltetése). Hosszú ideje rendezetJen
a szállító gépjárművek hovatartozása, ezért teljesen leépült a szállító és a
rakománykezeló kapacitás, valamint a forgalomirányító technika (összessé-
gében a KAToNAI KÖZLEKEDÉSI RENDSZERTECHNIKA). A szol-
gálattó| aránytalanu| sok magas képzettségű szaktisá vándorolt el miis terü-

letekre, vagy a polgári szférába.

A helyut megérett arra, hogl az MH felső vezetése megvizsgtilja és

helyének, sxerepének, ille*e a NATO-eIveknek és az MH érdekeínek meg-

felelően rendezze az ágazat helyzetét.
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IL A KATzNAI KózLEKEDES úl rcupszgarouctpcúu

Logisztikai keretek

Az új Kalonai Közlekedési Rendszetkoncepciónak egl korczerű
Iogisaikai kerelbe kellene illeszkednie. A logisztikai rendsxer konzerű-
sítésén hosszú ideje dolgoznak, végleges koncepció azonban nem szü-
Ietett.

A logi§zlika epik legfőbb isméne a számszerűsítés, amely azt jelen_
ti, hogy (majdnem) mindenre normák vannak, mindennek ára van, min-
dennek ismerik az értékét és mindezek számítástechnikai/informatikai
támogatással kezelhetők és összevethetők, tehát megalapozoíl gazdasági
döntéseket lehet hozni.

Fontos ismérve a logisaikának az integrált tliszttibúciós hálózat,
amelyben földrajzilag megfelelő helyen lévó vegyes anyagtároló-ellátó
bázisok vannak, ennél fogva adott a korszerű szállííásszervezés alapja is.

Ax, anyagcsoportosíítist a műveleti logisztikai támogatás érdekében

főként a domináns anyagmozgdsi viszonylatoknak megfelelően kellene
kialakítani. E tekintetben markánsan elküIönüInek az ellátási anyagok,
amelyeket egy minden katonai szewezeíet egyaránt éIintő általános ellátási
láncban kezelünk. Az ellátmányi vagy elláüási anyagokhoz tartozik a lő-
szer. az üzemanyag és az élelem,

A ruházaíi anyagot (személyi felszereléseket) is az ellátási anyagok_
hoz sorolják, holott nem egyszeri felhaszrálásűak, tapasztalati aIapon tar-
talékkészleteket képezve időnként kell csak pótlásukról, cseréjükről gorr-
doskodni.

A másik anyagmozgási viszonylathoz a fenntartási anyagok (alkat-
rész, javítóanyag) sorolhatók, amelyek a javítóaleglségek, műhelyek köz-
reműködésével kerülnek beépítésre az eszközökbe17, ezért az a célszerít,
ha a javítószervezetek mellett vagy azok részeként működó raktárakban
vannak. (Kivételt képez az ún. egyedi készlet a járműveknél vagy más
eszközöknél,) Ez azonban nem domináns mennyiség! A javítószervezet és

l7, Eszköznek a többszöri f€lhasználiisú felszereléseket (fegyver, jármú stb,) tekintiük,
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a íaktár együttesét láthattuk a spanyol szárazfoldi haderőnél (az USA
gyártmányú lánctalpas harci technika (M60 hk, M 1l3 PSZH, M 109 öj.
tábori tarack stb.) nagyjavító üzemében. Ez a gyakorlatilag iparijavítást végzó
üzem alkatrész (láncta|p) és fődarab, részegység felújítást is végez (a saját
szükségletét jelentősen meghaladó volumenben) a hadosztályok középjavító
zász|őallai és alkatrészraktárai részére is.

Hasonlóan sajátos viszonylatban mozoghat az egészségügyi anyag is
(leszámítva a katona egyéni sebkötöző csomagját) az egészségügyi elemek
között a sebesü|tszállítással ellentétes irányban.

A közlekedési biztosítás szempontjából legfőbb ismérve azonban a

logisztikának az, hogy miként viszonyulnak a NATO-ban alkalmazott
megfogalmazáshoz: "A logisztika az etők mozgatásának és fenntartásá-
nak tervezési és végrehajtási ludomdnya", A közlekedés egy sajátos al-
rendszert képez, amelyet a komlexitás kell, hogy j ellem ezzen. Ezzel érheíő
el az alapfunkciók megfeleló támogatása, - ezáItal a biztonságos végrehaj-
tás. Megállapíthatjuk, hogy ez a kérdés nem szerepel a logisaika első-
rendű problémái között. (A válasz többnyire az, hogy amíg nincs meleg-
víz, v agy a harcjármű üzemképtelen, addig nem ez lesz az első.) Ez ter-
mészetesen jogos. Azonban szemléletbeli probléma van, mert még
elméletben sem foglalkoznak a szállításal az anyagi biaosításért felelősek.
E helyett tanúi lehetünk például az iníegráh szrillítási íolyamat széí-
zilálásának űzáIíűl, hog) a kűpacitásokat és a íolyamaíszeívezést is
anyagi ágazatokhoz kívánják szétszórni. Ez ellentűes a nemzetközi (há-
borús) tapasztalatokka|, a NATO-elvekkel, az eszközök multiíunkciona-
litásával, a centrallzált, ezáltal rugalmas alkalmazással, az oktatott tananyag-
gal és a józan ésszel is. Az anyagi (ellátási) funkciót irányító szerveknek az
egységrakomány/ellátmányi egységképzés és konténerizáció, valamint az
anyagáramIás gyorsítása, a tagozatkihagyás feltételeinek kidolgozasával kel-
lene foglalkozniuk, ezzel nagyban hozzájárulaának a logisztika mozgékony-
ságának fejlesztéséhez.

Alapvető problémája a mai " logisztikánal<|| a képességek szétszőrt-
sága, széIaprőzoíísága is. Gl-akorlatilag egyetlen szinten sincs megfeleló
kapacitás. Nincs egy olyan működőképes logisztikai szervezet (pl, egy
dandár logisaikai zászlőalj), amely képes lenne a szakharcászati műhely
szerepére és például az egyetemi hallgatóknak (logisaikai vezetői szakon)
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bemutatható lenne. Ne m kezde mé nyezhetj iik k ülföldi h allgató k íogaddsál
és oktatását sem flmiatt, hogy nincs egy referencia szemezetünk! Eközben
az objektumok sokasága műkötlik (vegetáI) kihaszndlatlanuI. (Főként a sok
ágazati raktárra gondolok.) Ezekben jelentős az inproduktív létszám, amit a
logisztika az anyagi készletek mobilitását biztosító közlekedési ágazattől
szedegettek el, hogy raktáIosok és olyan gépjárműjavítók legyenek, akiket a
korszerű gépkocsik közelébe sem engednek. A raktárban, laktanyai konyhában
és laktanyai javítóműhelyben dolgozó katonák nem a tábori logisáikai folya-
matokat gyakorolják, az rnásodlagossá vált, majdnem elveSztette jelentőSégét.

Mindezekből levonható következtetéseim:

i, Mélyreható elemzés eredményeként az anyagok új csoportosítását kell
kialakítani és az anyagfelelősséget a dominancia elve és az ellátási rendszer-
ben való áramlásuk szerint meglratározni.

2. Vegyes anyagtároló bázisokat kialakítani, amelyek korszerűén mű-
ködtethetők. Ezzel nagyszámú objektumot lehet a rendszerből kivonni, a fenn-
maradókat pedig korszeni tároló, any agrnozgalő eszközökkel el látni.

3. Minden olyan szolgáItatást, amely nem igényel kifejezett katonai szak-
értelmet, kihelyezni a polgári szíérába. Ez alapfeltétele a korszerűsítésnek!

4. A végrehajtó logisaikai szervezeteket két szintre kell koncentrálni:

' Egyik a dandár (ezred), illetve repülőtér, amely így képes lesz
megfeleIni alaprendeltetésének és csapatkategória szerinti besorolásának.

' Másik a közporrti szint" ahol olyan koncentrált kapacitásokat kell
létrehozni, amelyek megfelelóen működnek, alkalmasak a szakharcászat
fejlesztésére, mozgósítási bázisul szolgálnak és képesek kikülöníteni a
feladatnak megfelelő logiszika támogató erót, pl,: nemzetközi tevékeny-
séget folytató katonai szervezet vagy az összes kijelölt együttműködő erő
részére. Ez tem szerint a közlekedési támogatás felső szinten vezérkari
feladatkör (erre utal a Honvédelrni Törvény 41.§ is).
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Az a szpr.lezeti hovatartozás, amely jelenleg érvérryben van ("fogyasztói"
logisztika keretben, az Összhaderónemi Logisztikai Támogátó
Parancsnokságában. Ennek sokkal kisebb a politikai kockázata is, illetve
nemzetgazdasági előnnyel is járhat. Elsősorban eg} utánpótlási vonalat
működtetni képes komplex szállító kötelékre gondolok, ameIy közepes és

nehéz szállítő eszközökból, rakománykezelő (rakodó) eszközökból, kato-

nai gépkocsiút iizemeltető (forgalomiranyító, útberendező, út-híd karban-

tartó) erőból, valamint szállítmánykísérő eróből áll. Szükségessé válhat
vasútüzemeltető alegység alkalmazása is (Boszniában erre is volt példa).

Célszerű teímészetesen egy közlekedés-műszaki eró fenntartása is
békében, amelyet a boszniai Magyar Műszaki KontingensseI (MMK)
szeíZeli íapasztalaíok alapján lehetne ]étrehozni, (A MMK kezdettól fogva
a közlekedési infrastruktúra helyreállítísával, építésével és fenntarüísával

foglalkozik, elenyészó volt egyéb klasszikus harctámogató műszaki biz-
tosítási tevékenysége.)

Ebbe a logisaikai keretbe kellene a katonai közlekedési képességet is
elhelyezni, amely rendeltetését és funkcióit tekintve nem 'Toglasztói
logisztika',

A katonai közlekedési feladatok leirása

A katonai közlekedés alapfunkciója az erók (és a hozzájuk taroző

Iogisztika) mozgaíása, valamint a haderő fenntartásához szükséges anyagok

szállítása. Részletesebben és az érlelmezés szempontjából viagálva az erők

mozgatása mogúban íoglalj a :

' Az alkalmazással kapcsolatos csapatmozgásokat (felvonulás,

kitelepülés, visszatelepítés).

. A kiképzéssel és a diszkoláció-váltoáatással kapcsolatos csapat-

mozgásokat.

Ezt u íeladatcsoportosítást az indokolja, hogt a csapatmozgtísok koor,
dindciója hadműveleti kompetencia, a teívezés és irdnyítás során a hud-

műveleti szerv a közlekedési vezető szerwel közvetlenüll8 működik egütt:

l8, A csapatok felvonulásának idószakában a NATo vezeló tórzseinél álla]ánosan alkalmazott mód-

§Zer. hogy a közlekedési (szállitási) koordinációs töróet (központot) a] 3 (G 3) aliirend€ltségébe von-
ják, Amikor a feladat bef€jeződik és eiótéíbe kerülnek a logisztikai szállitások, a közlekedósi iranyitó
szeív úiból a J 4 (G 4) alárendeltsógébe kerül vissza.
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. A csapatszállítások terén (amely magában foglalja a haderő alapvető

komponenseinek (1) személyi állomány (2) haditechnika, hadfel-
szerelés (3) ellátási és fenntartási anyagkészletek együtt, vagy kom-
ponensenkénti szállítását,

' A közúti csapatmozgások során a katonai gépkocsiutak üzemeltetése

és a forgalomirányítás képezi a katonai közlekedés feladatát.

A haderó fenntartásához szükséges anyagok szálJítása, azaz a logisztikai
szállítások a logisztikai vezető szerv (J 4) kompetenciájába taííozik. Az
uy agsztíIlításban a következő feladaícsopoltoktlt kü Iö nbözíetj ü k meg:

'A logisáikai készenlét fokozásával kapcsolatos szállítások (a hadi-

technika javításba és visszaszáIlítása) a hiányzó anyagkészletek
(hadműveleti és hadászati készletek) létrehozása, lépcsőzése.

'A hadászati készletek széttelepítése (csapás alóli kivonás
érdekében).

' Utánpótlási szállítások.

' Fölösleges anyagok hátraszállítása.

A közlekedési támogatás alapfunkciója a szállítás, amelyhez a következő
t úmogató fu n kc ió k kap c s o Ió d n a k :

' Közlekedési infrastruktúra (hálózat) kijelölése és előkészítése (az

előkészítés műszaki paramétereinek meghatározása) és rendel-
kezésre bocsájtása.

. A szállító- és rakománykezelő eszközök biztosítása, anyagmozgatási

folyamatszervezés.

' Forgalomszervezés (forgalomirányítás) ós eszközrendszerének biz-
tosíüísa.

. A szállítmányok fegyveres őrzése, kísérése.
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' szakanyagellátás (a katonai közlekedési rendszertechnika biz-

tosítása),

Vezetési (és szervezeti) dilemma

A kaíonai közleketlés szenezeti hov,atortozása szinte mínden haderőben
vita tdrgldt képezí Megítélésem szeíint ű közlekedési támogltds íelső szin-
íen vezéúari feladatkör (erre utal a Honvédelmi Törvény 41, § is),

Az a szervezeti hovatadozás, ame|y jelenJeg érvényben van ("fo-
gltlszíói" logisztika keretben, az Összhaderőnemi Logisztikai Tárnogató

Parancsnokság (ÖLTP) kötelékébe nJ, nem íeIeI meg a vezérkari Junkciónak,
mert az ÓLTP nem kompetens:

. csapatmozgatások (csapatszállítások);

' . a lradszitér közlekedési hálózatának előkészítésej

' a közIekeclésirányító és szállítókapacitás előkészité:e:

. a haderó kulcsfontosságú elemeinek mozgatásához szükséges szállító-

kapacitás meghatározása kérdéseiben.

Ha az ÖLTP testesíti meg az űn. "foglttsztói" Iogisztikát, akkor a kato-
nai közleketlés ebbe a fogalomkörbe nem illeszkedií. A különböző LOMIB
(Logisztikai Modernizációs Bizottság) anyagokbóI is az derüI ki, hogy a

logisztikai vezetés a NATO-elvek ellenére sem fogadja be oIyan szellemben a

katonai közlekedést, hagy az egy hadászati jelentóségű komplex rendszer, Az
általam ismert LOMIB-anyagokban a logisztika többnyire anyaggazdálkodás-

ra és technikai kiszo)gálásra szűkiil ]e, A közlekedésnek (szállításnak) még az

a szerepe sem tükröződik vissza, amely pedig közismer1 integráIó szerep - a
széíszótt ágazati anyagi biztosítási rendszer - elemeket (múveletek során)
egységesen kezelhetó ellátási rendszerré fogja össze.

Mindezekból az a követkeáetés vonható |e, hogy az MH Közlekedési
Szolgálatfőnökségnek a Honvéd Vezérkar áIlományába ke1l tartozni. A
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Nemzeti Közlekedési Koordinációs Központ és annak területi szervei (pa-

rancsnokságai) a katonai közlekedés művelettervező és irányító rendszerét
alkotják, ezért szintén a HVK hatáskörébe keII tartozniuk.

Az ÖLtP szervezetében a hatásköréhez és funkcióihoz igazodó közle-
kedési szerv szükséges, ame|y a logisztikai szállításokat és'a szakanyaggaz-
dálkodást irányítja.

A katonai közlekedés javasolt szervezeti felépítése

Megítélésem szeint, a katonai közlekedési szenek felépítésénél a
következő alapelveket keII figtelembe venni:

'A katonai közlekedési kapacitásnak biztosítani kell a haderő

kulcsfontosságú elemeinek a mozgatását, meghatározott mobi-
litási szintnek megfelelően.

. Alapvető a C E L- F E LADAT-KÉ P E S S É G-S Z E RVE Z E T f oly a-

matábra követése.

. A jelenlegi szétszórt vagy nem aktív íunkciók (szállítóeszköZök
anyagfelelóssége, a légi szálIítás, szakhatósági tevékenység, stb.)
komplexen, minden szállítási módra kiterjedően egységes szer-
vezetbe való összerendezése.

. Létszámtakaréko.un, u rr8rró.t kapacitások létszámbázisán, de

a jelenleginél kevesebb létszámmal ütőképes, koncentrált
szelvezet létrelrozása, amely képes mind belÍii|dön, mind pedig
nemzetközi viszony|atokban jelentkező szállítási feladatok
végrehajtására és utánpótlási vonalak (komplex szállítási lánc)
üzemeltetésére,

' Integrált logisztikai szervezetben tisaa profilú funkcionális
szervek legyenek, amelyek szakmai irányítás (fejlesztés) szem-
pontjából egyérteImű felelósségi vonaIhoz lartozzanak.

Az ahpelvek rögzítése után vázolom a Közlekedési SzolgáIat naglbani
felépítését.
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A HVK állományában a közlekedési támogatás minden területét és

funkcióit - minden szállítási nródra kiterjedően - a felső szintű szakirányítást
megvalósító Főnökség rendszeresítése szükséges, amely az elvi irányítást, a
tárcaközi és a nemzetközi együttműködést, va]amint a szakhatósági jogkört
gyakoroIja.

A Főnökség hatáskörébe tartozik a Nemzeti Közlekedési Koordinációs
Köqo í (NKKK) és a Területi Katonai Közlekedési Parancsnokság (TKKP).
Alapfeladatuk a katonai múveletek közlekedési támogatásának tervezése és

irányítása,

A légi szállítások szervezését és irányítását a Légieró Parancsnokság
Közlekedési Szolgálata végzi, - mind a katonai, mind pedig a polgári repü-
lóeszközök igénybevételével, Szervezetét ennek megfelelóen kell kialakítani.

A Légieró Parancsnokság Közlekedési Szolgálata egyben a légi szállítási
rnód MH-szintű térnafelelósi feladatköIét is gyakoro|ja.

A fenti vezető-irdnyító szervekre vonatkozóln a NATO MC 336/2

Mozgatási és szátlítási, valamint u S7övetséges Ósszhaderőnemi Közleketlési
és Sztillítási Doktrína (AJP-4.4) megfelelő támpontot adnak.

A végrehajtó eróket - felhasználva a haderőnemi parancsnokságoknál,

továbbá a központi logisztikai támogató egységben lévő erőket - egy (közpon-
ti) közlekedési ezredet létrehozni az alábbi főbb szervezeti elemehkel és
képességgeI:

' gépkocsiszá I I ító z ászlőalj:

' nehéáechnika szállítőszázad; 1 harckocsi zászlóalj (31-46 harcko-

csi) egyidejű szálIítására képes kapacitással;

' cserevontatmányos és cserefeJépítményes szállítószázad darabáru,

konténer, üzernany agszállítő kapacitássai Ql 900 t);

' közepes szá]Iítószázad Ql 500t);

- forgalomirányító (közúti komendáns) zászlőalj Q> 300 km kato-
nai gépkocsiúr üzemelletés)i
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- szállítmánykísérő és rakodó zászlóalj;

- közlekedés-műsz aki zászlőa|1.

Ez a komplex közlekedési köteték a következő atkalmazási lehető-
ségekkel rendelkezik:

. különböző válságkezelö kontingensekben támogató erőként való a]-
kalmazása1'

. nagy távolságú utánpótlási vonal múködtetése az országhatáron kívüI;

. különböző harcértékű és küIönbözó feladatra szervezett összhade-
rőnemi vagy más összetételű kötelék részére "íestre'l (íelad,aí:a,
loldrajzi helyzetre) szabott komplex szállítóalegység átadása;

. béketevékenység során jelentkezó hazai és nemzetközi szál]ítások
(pl. hadianyagimport) véglehajtása;

. szakhafcászati műheIy a katonai szállítási folyamatok fejlesztésére;

. tartalókos kontingens pótlása;

. mozgósíttísi bázis egy hadiállományú közlekedési eró ]étrehozására,
amely egy védelmi hadműveletben az MH teljes lradrendjét és a
BNT-ban váIlaIt köz]ekedési (szállítási) feladatokat biztosítaná;

. mozgósítással történt kiegészítés után - eróit a békeszeíve zetbázisán
megtöbbszörözve - kikülönílheti és a haderőnemi parancsnoksá-
goknak átadhatja a szükséges (komplex) szállítóköteléket a had-
műveleti logisztika megalakításához és működtetéséhez.

A közlekedési ezred (Iétrehozásiira kiváió lehetőséget biztosít a budapesti
Szentmihály úti Irínyi jános laktanya) tartozhat az ÖLTP állomány ába, azon-
ban a szakmai feladatok tekintetében a (műveIetirányítój Nemzeti
Közlekedési Koordinációs Központ (NNK) is hatáskörrel bír, A közlekedési
ezredet szefyezetíleg el kell különíteni a HM-et kiszolgáló szervezettől,
állományának módosítása pedig legyen a HVK jogköre.
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A katonai szállítókapacitás másik szintje a dandár, A dd. logisztikai zász-
lóalj állományába (arnely egy integráit szervezet) tisáa profilú, komplex szál-
|itőszázad rendszeresítése szükséges, amely a következő elemekből álI:

' közepes (terepjáró) és nehéz összkerékhajtású (cserefelépítményes

és konténerszállító) eszközök;

' rakománykezeló eszközök;

. lorgalomirányító erő (a dd. szállítási útjai üzemeltetésére);

. szállítmánykíséfó eró,

A kapacitást egyrészl az elszáIlítandó anyagkészletek figyelembevételé-
vel, másrészt oIyan számvetéssel ke|l meghatározni, hogy a dandár a zászlóal-
jai (harccsopoftok) részére a feladatnak és helyzetnek megfeleló közvetlen
támogató alegységeket legyen képes kikülöníteni, i]letve a dd. logisztikai lép-
csót múködtetni-

A békejdószaki szállításokat (amelyeket nem civil beszá|Iítók végeznek)

hadrendi hovatartozástói független utaltsági rendben (loldrajzilag a je|lemzó

szálIítási viszonylatokhoz rendezve) a dandárok szállító alegységei, illetve a

(központi) közlekedési ezred erói végzik. (A Belga Királyság hadseregében

kialakított rendszer mintájára.)

A Szárazftjldi Haderő Parancsnokság Közlekedési Szolgálata - egyben a

csapatszintű gépkocsiszáIlítás MH-szintii témafelelóse - végzi a szálIítások
irányítását, együttműködve a kapacitás-elosztás tekintetében a Légierő Köz|e-
kedési SzolgálatávaI és az NKKK-val,

A szál]ításra utalt katonai szervezeteknél tennészetesen lehet 1-2 ún.

b eszer ző szá|litó gépj ármű.

Ha pedíg a kockdzat oklaláról viugáljuk, ez a megoldás a jelenlegi
dllapothoz viszonfilva sokkalta biztonságosabb, mert van egy azonnal és

sokoldalúan (rugalmasan) alkalmazható erő, amely szükség esetén képes
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önmagát (mozgósítással) megtöbbszörözni vagl (es) a polgálí kűpacitdsokat
megbízhatóan bevonni a közlekeűsi támogatds végrehajtásába"

Következtetések és javaslatok

l. A közlekedési támogatás alaprendeltetése az erők mozgatása,
yűIamint a logisxíkai ellátmányok (rakományok) kezelése és szállítdsa, A
logisaika mozgatási funkciója a közlekedési támogatás útján valósul mcg, cgy
sajátos rendszer (ember{echnológia-teclrnikai eszköz-pálya-informatika)
működtetésével. Ez pedig nem 'foglasztói logisztika". Azt kdrl megvizsgálni,
hol születnek a katonai közlekedés igénybevételére vonatkozó döntések,
utasítások, ezzel szemben hol hoznak döntéseket a feltételrendszer és a szer-
v ezet alakítására.

2. Intézkedést kell tenni a kl.tonai kö7lekeüs felülvizsgdlafuíra anngk a
döntésnek megfelelően, amel! tiszűua a kaíonai logisztika fogalmát és

funkcióit. Az a kérdés, hogy az MH felsó vezetése elfogadja e a logisztikáIa
vonatkozó NATO-meghatározást vagy egy ,magyarusat" alkot helyette, Ez
sem probléma, ha egyértelmű helyzet alakul ki. Az azonban nem júrható,
hogt beszélünk termelői és foglasztói logisztiktiról, ugtanakkor a (katonai)
LOGISZTIIA fogalmű és taríalma nem tleJinűlt, Amennyiben a Honvéd
Vezérkar továbbra is a jelenlegi szemléleti rendben kezeli a katonai közle_
kedést, rövid idón belül (2-3 év alan) végJetesen leéptiJ az ágazaí és az a
kultúra, amely nélkül a haderő "szárnyszegeíté'' váIik és a NATO-e]veknek
sem felel meg. A CX. Honvédelmi Törvény 41§. k, pont egyértelművé teszi a
felelősséget,

3. A gépjárműbeszerzésnéI priorítást kell adni a Nemzeti Támogató
Elem (a Központi Közlekedési Eued részét képezo) szúIlítdsi kapaciíds létre-
hozdsának, va].aminl az együttműködésre kijelölt csapatok szállítóeszközei
rendszerbe állításának. Ez abeszerzésre tervezett jármúpark kis részét teszi ki,
ugyanakkor az MH alkalmazási képessége szempontjából nagyon jelentós
lépés lenne.

4. Nem halogatható tovdbb a Közlekedésírdnyító Rendszer (KIR) Iétte-
hoaása,- az MH tdvlaíí informatikai rendszerkoncepciójához igazítva. Az
ADAMS és a hozzá kapcsolódó Eszközkövetó Rendszer (Assat Tracking)
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alkalmazási felelósség szempontjából a Közlekedési szolgálathoz kell,, hogy

laítozzon, A Fegyverzettechikai Szolgálat csak az anyagfelelős lehet! Ma
azonban a Fegyverzettechnikai Szolgálat képviseli a témát az illetékes NATO-
bizottságban, illetve ad megrendelést járműkövetó rendszer beszerzésére. Ez
abszurd helyzet!

5. Kezdeményezni kellene a NÁTo-tagorczágok gyakorlatdnak és a
NATO-elve knek megfelelően a katonai képvíselet problénuijdnak rendezését

a Közleketlésí Tárca terüIetén. Jó példa erre a Francia Köztársaság Szállítási
Ügyek Minisztériuma és más NATo-tagországok megoldásai.

6. A HVK Eadműveleti Követelméqleket, ennek btjzisdn a HVK
Közlekedési Főnökség (vagl ahoglan elnevezik) katonai közlekedési infra-
struktúra íejlesztési tervet dolgouon ki a Közlekedési tárca részére. Létre kell

hozni a polgári közlekedés rendkívüli állapot esetén szükséges különbözó

funkciójú erőcsoportjai keíetszerveit, megalakítási és alkalmazási oknányait.

7. Az tillamhtízíartdsi tönéq)ben létre kell hozní a kettős rendeltaésű
megoldáso k jogszabály i (köItségvetési) háíterét.

8. Rendezni kellene l SZÁLLÍTÓ CEPJÁRMŰ anyagfelelősségét.

Sehol a világon nem ]étezik a magyarhoz hasonló megoldás, mely szerint az

alkalmazó szo|gálatnak van a legkisebb beleszólási lehetősége a szállító
gépjárművek rendszeresítésébe !

9. Alapvető Jeladata a maglar politikai és kúonaí vezetésn e/r eldönteni,
hogy milyen mobilitási szintet határoz meg a kijelölt magyar erőknek. E

tekintetben mérvadó lehet a NATO európai ún. kontinentális tagországainak

célkitűzése: ez pedig a hadműveleti mozgékonysági szint, amely hadszíntéren,

régión belüli mobilitást jelent. A szállítási kapacitást ennek megíelelően kell
fej leszten i .

Írtísomban megpróbúltam rámutatni eg új biűonságpolitikai és kato-

nai stratégiai helyzetből és NATo-tagsdgunkból származó katonai közleke,
dési feladatrendszerre és annak íeltételrendszeftt biztosíló hatékon!
megoldtisokra. Nem oktatni és főként nem kioktatni szándékoztat4 hanem a
jobbítds, honvédelmi képességünk erősítésének szándé ka vezérelt.
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