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A közlekedés és a hadvíselés elválaszthatatlan kapcsolatát számos tör-
ténelmi tény táműsztja ald kezdve az ókortól napjainkig, A közlekedés fej-
Iesztése nemcsak a társadalom fejlőtlésével hozhatő összefiiggésbe, hanem
az ország védelmi képességeinekfejlesztésével is. A polgári közlekedési rend-
szer íejlettsége és működőképessége nemcsak a nemzetgazdaság eg)éb ága-

zatainak tevékenységére, hanem a haderő alkalmazhatóságára is kihatdssal
van.

A közlekedés és a víztigy - gazdasági és társadalompolitikai szerepét te-

kintve - a társadalom természetes működési és fejlődési folyamatának
nélkülözhetetlen része. Az ország közlekedési és vízügli inírastruktúrdjdnak

fejkttsége, teljesítőképexégének és műszakí állapotdnak helllzete jelentős

mértékben befolydsolja a gazdasúgi tevékenység lehetőségeit, a lakosság
ellátásúnak, életkörüIményeinek színvonaldt, és nemutolsó sorban meg-

hatdrozóan kihat az ország védelmi képességére.

A fentieket alapul véve megállapíthatjuk, hogy az ország honvédelmi
feladataiban kiernelt fontosságot kap a közlekedési rendszer felkészitése,
működőképességének fenntartá§ára, valamint a rendszer életképességét
növelő rendszabályok előkészítésére irányuló feladatok megvalósítása.

Az ország védelmi felkészítése érdekében elvégzendó feladatokat a

Magyar KöztáIsaság Országgyűlése által e tárgyban hozott törvények,
halározatok és a Kormány különbözó rendeletei és határozatai Ártalmazzák.
Így a közlekedési és a vízügyi infrastruktúra felkészítésével kapcsolatos tárca-

feladatok is e dokumentumokban foglaltak alapján kerülnek meglratározásra.

Törvényi kötelezettségünk alapvetóen az Alkotmányból és a honvéde-
lemról szóló 1993. évi CX. törvénybő| vezethetó le, részfeladatainkat kor-
m ányh atározatok szab ály ozzák.

l, Dí, Tóth Bálint nyá. mk, ezredes, PhD,
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A közlekedési rendszer védelmi felkészítésére kedvezőtlenül lratndk az
utóbbi évtized megváltozott gazdasági feltételei - a tulajdonviszonyokban
bekövetkezett gyökeres átalakuláS, szervezeti áta]akulások, stb. - amelyek
megfelelő szintű keze]éséhez nincsenek meg az anyagi források. Ugyancsak
megváltoáak a védelmi felkészítés követelményei, kezdve a rendszerváltást
követő "semlegessdgi" elgondolással , maJd az ezredfordu]ólroz közeledve a
szövetségesi kötelezettség váIlalással.

A közlekedési rendszer védelmi felkészítésében a minisztérium, a min-
iszter által kijelölt központi szervek és intézmények, valamint az ágazati felü-
gyelet alá íartoző gazdálkodó szervezetek részvéteIével számolttnk,
Napjainkban a védelmi feIkészítésben közvetlenül bevont szervezeteink száma
nregközeJíti a l50-et, A felkészítés fontosabb teri.iletei az ország
míiködőképességének biztosítására, a fegyveres erők igényeinek kielégítésére,
valamint a szövetségesi kötelezettségek teljesítésére koncentrálódnak.

A védelmi felkészítés irányelveivel van összhangban az l996-ban elfo-
gadott Köz|ekedéspolitika is, amely stratégiai főirányaiban és fóbb fejlesaési
célkitiizéseiben az ország védelmét, a nemzetgazdaság müködését és az euro-
atlanti csat|akozáSt e]ósegítö köZlekedési infrastruktúra élet- és működóképes-
ségének biztosítását határozza meg,

E feladatoknak rendszerint az ország általános fejlesztése, a gazd,aság
fejlődése keretében úgy kel| n]egvalósulniuk, hogy a védelmi felkészítés
konkrét igényei a nemzetgazdaság igényeivei lehetőségek szerint egybe-
essenek. l vétlelmi felkészítés konkftt igénlei az ország NATO-tagságúbóI
adódóm eglrésű a szövetségi kötelezettségekből, másrészt az ország sajtít
szükségleteiből tevődhetnek össze.

A védelmi felkészítés követeIményei a tárcánk által kezelt infrastruktúra
vonatkozásában gyakorlatilag az ország területének előkészítésével kapcso-
Iatosak. Mindez abból az egyszerű tényből adódik, hogy országrrnk geográfi-
ai- ós geopolitikai helyzete lokozott figyelmet követel a közlekedésj rendszer-
rel szemben. Emeliett az Észak_atlanti Szerzódés szövetségi tag]aként orszá-
gunk sajátos szerepet tölt be, (Ezen adottságokat az ]. és 2. számú ábrák
szemléltetik).
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Az ország területének előkészítése - amelynek egyik fó célja a fegyveres
erók sikeres alkalmazásának infrastrukturális feltéte|ei létrehozása - a tár-
cánkat érintően magában íoglaljű:

'A legfontosabb közlekedési (köáti és vasúti ) vonalak kialakítását

és fenntartását, a honvédeimi követelmények lehetőség szerinri
maximál js fi gyelembevételével ;

'Az igényelt vasúti- és vízi szá]lítóeszközpark fenntartását, működ-

tetését;

'A repüJőtér hálózat katonai igényeket figye|embe vevó fenntartását;

' A víze]látő bázisok ]étrehozását és fenntaltását;

'Anyagi készletek (különböző szintű - stratégiai, állami - tartalékok)

létrehozását és fenntartását, raktáI- és javítóbázisok elókészítését,
fenntalláSát,

Az orszdg védelmi képességeiben jeIeníős felatlat háruI a honifeglveres
erőkre, azonban azok alkalmdzásához szükséges mobilitást leginkább a
hazai közlekedés két leg]ronbsabb ágűzata, a vasúti és közúti inílasftuktúra,
míg a szöveíséges erők vonltkozástiban a légi közleketlés infrastrukíúráju
hatúrolja be. Éppen ezért szükséges néhány gonttolatbu a közlekedési
infrasíruktúra kérdéseiveI és turtrtlékképzési tevékenységünkkel foglalkozni.

Az ország közlekedési hálőzatának lejlesztésére - ezáltal a védelrni
feladatokra való felkészítéséltez - elsósorban a páneurópai közlekedési
íolyosók által meghatáIozott irányokban kerül sor Tekintettel arra, hogy az
országunkat érintő közlekedési irányok alapvetően megegyeznek azokkal a

lehetséges irányokkal amelyeket mind az ország védelme, mind a szövetséges
csapatok felvonulási irányai megkívánnak, így ezen irányok fejlesaései mind
a védelmi képességek növelését is szolgálják.
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A közlekedési inírastruktúra jelenlegi áIlapottit rövid.en a következők
jellemzik:

Az ország 30 ezer km_es állami közúthálózatának döntő része a
védelem által támasztott követelményeknek a 6-7 m pályaszélesség, a mini-
máIis 30 m,es vízszintes ívsugár és a 80 tonnás hídteherbírásnak nóhány közis-
mert szűk keresztmetszet kivéte]éve] megfelel. A szűk keresztmetszeteken
beltil a Jegtöbb gondot a magyarországi hídvagyon egyes helyeken neglévő
állagbeli hiányossága okozza, amely €gyes térségekben gátja Iehet a honvéd-
ségi nehéztechnikai eszközök közlekedésének. De a magyarországi úthálózat
sűrúségére tekintettel rövidebb_hosszabb kerüló útvonal kijelölhetóségével
bármilyen szállítás végrehajtható.

A közílthálózat fejlesaése elsősorban a gyorsforgalmi utak kiépítésére,
valamint az EU-ban előírt 1 1.5 tonna tengelynyomás megvalósítására irányuI.

A meglévő vasúthálózat területén alapvetően hasonlóak a problémák. Az
előzóekben jelzett gondokkal kúzdünk és hasonló lehetóségekkel rendelke-
zünk a szúk keresztmetszetek feloldására. Tehát elmondhatjuk, hogl mind a
vasúton, mind a közúton a védelem minimdlis száIlítúsi szükségletei kielégít-
hetőek.

A vasúti hálózat fejlesztése tefén a Budapest centrikusság oldása tovább
várat magára. a dunaloldvári állandó vasúti kapcsolat nregszüntetése - amelyeí
a gazdaságtalan fenntaíás (közös híd üzemeltetés) rneJlett a vasúti forgalom
teljes hiánya indokolt - feIértékeli az egyetlen, délebbre fekvő Bajai vasúti híd
jelentőségét, ugyanakkor regionális szerepe mellett számottevő terhet nem tud
átvenni a Budapesti déli összekötő hídról, mivel kapcsolatrendszere és a kap-
csolódó pályák á]lapota ezt nem teszi lehetővé.

A jelenlegi vízi átkelőhelyek, kikötők, kikötésre alkalmas partszaka_
szok, le- és feljárók, illetve az odavezető útszakaszok a nagy folyók térségé-
ben kellóképpen megfelelnek a honvéde]mi követelményeknek. A MAHART
Rt., valamint a tárca készletében ]evő T,§-aszrílyok és berentlexések,
lehetóséget adnak a Dunán és a Tiszán,vasútj és közúti uszályhidak meg-
építésére,
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E területen inkább a kisebb folyók nem keiló teherbírású hídjai, illetve
azok kiváltását szolgáló ideiglenes átkelóheJyek kiépítetlensége ad további
feladatokat a felkészítésben.

Lz ország területén találhátó repülőterek viszonylag nagy száma -

kiegészítő honvédelmi követelményekkel - biáosítják a védelemhez szük-
séges katonai repülési igények maradéktalan kielégítését. E területen elsósor-
ban a NATO részéíe alkalmas repü|őterek kialakítása a cél. Ezt a feladatot pl.

a NATO biztonsági beruházási programja keretében - a szövetség pénzügyi
forrásainak igénybevételével - kívrá,njuk megvalósítani,

Ez a rövid és igen szűkszavú értékelés azl a látszatot keltheti, mintha a
hadszíntér közlekedési előkészítésében különösebb feladataink nem lenné-
nek, exért szükségesnek tartom néhány, jelenlegi heb)zetünket bemutató
valós mltatóra és realitásta felhívni a figyelmet.

Hazánk geostratégiai adottságaiból, valamint az utóbbi másfé]száz év
alatt kjalaku]t közlekedési infrastruktúlájának jellegébóJ eredóen a kózle-
kedési rendszer megbízható működőképességének fenntartása meglehetősen
összetett feladat, de különösen az a rendkívüli időszakokban. A feladat meg-
oldtísút sok objektív tényező bonyolítja. Il1lenek péklául:

'A könnyen sebezhető nagyfolyami (Duna- Tisza-) vasúti és közúti

hidak;

' Az eíősen centrális jellegű (Budapest központú) közúti és vasúti

hálőzatl.

'A fóbb közlekedési csomópontok, városok elkerülő útvonalainak

hiánya, stb.

A közlekedési hálózat védeImi szempontból létfontosságú objektumainak
(pl.: dunai és tiszai hidak, fontosabb vasúti csornópontok) egy esetleges
háborúban várható rombolása, de akár egy ipari, vagy természeti katasárófa,
közlekedési baleset okozta rnLiködésképtelensége, kritikus esetben az ország
egyes területeinek (esetleg országrészeinek) elszigetelődését is "ered-
ményezheti". A közlekedés foIyamatosságának megszakadása fegyveres kon-
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fliktusok esetén a katonai védelem megszervezésében, természeti vagy ipari
kataszhóí]ík esetén a védekezésben és a nemzetgazdaság működtetésében,
valamint a lakosság ellátásában nehézséget okozhat.

Tekintettel arra, hogl valamennyi feladat megolcldsához szükséges anya-
gi lehetőségek eddig is csak korlátozottan álltak rendelkezésünkre - vdr-
hatóan a továbbiakban is csak hasonlóan fognak rendelkezésünkre úIlni - l
íarlalékképzési levékenységünhet is e legfontosabb feladatokru irdn!ííotíuk.

Tartalékkészleteinkben jelentós részarányt képeznek a közlekedési ren-

deltetésű eszközök. Ezek részben hídszerkezeti elemeket, úszóhídakat, va§úti ,

felépítményanyagokat és egyéb, a közúthálózat gyors helyreállítását szolgáló
eszközöket tartalmaznak

Jelenleg a nagyfolyami hídátkelő helyek dublírozására - a hazai
fejlesztésű TS uszályokból - egy vasúti és néhány közúti hídkészlettel ren-
delkezünk. E készl etekel a Dunán egl vasúti és egl közuti, a Tisúin 3 közúti
híd egyidejíí üzemeltetése bizíosítható. Hozzá kell tennem, hogy a vasúti
uszályhíd tttoljfua24 évvel ezelőtt üzemelt, így a telepítéshez szükséges szak-
állomány biaosítása további problémát vet fel, Jelenleg a dunaftildvári híd
vasúti forgalmának megszüntetése kapcsán melült lel a TS vasúrti uszá)yhíd
tervei felújítrásának és a megvalósítás legszükségesebb fe]tételei megterem-
tésének igénye.

Jobb a helyzet a közúti TS uszályhidak üzemeltetésével kapcsolatban,
hiszen aZ elmúlt években a Tiszún a Tiszaug-i közös köaiti-|asúti híd fel-
újítása kapcsán a 44.sz főúl forgalma több mint 2 éven keresztüI TS
uszályhídon keresztül bonyolódott Ie. E téren szeízett íapaszíalataink alapján
javasoltuk a koszovói válság során lerombolt jugoszláviai Duna-hidak hely-
reállításáig a TS hidak igénybevételét.

A TS uszályhíd tartozékai szükség esetén - megfelelő közúti és/vagy
vasúti kapcsolattal rendelkezó partszakaszokon - ideiglenes kikötóként is
telepíthetők.

A kisebb teherbírású köuti és vasúti hídjaink átépítéséhe,, az államj és
önkormdnyzati utak |ejlesztéséhez a Maglar Kormány 1992-ben a Német
Szövetségi Köztdrsaságtól közuti-vasúti híd provizórium készleteket kapott.
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Ezek a lrídszerkezetek jól alkalmazhatók közepes vízfo)yások fix alátá-
masztású áthidalására, de szükség esetén akár a Dunán és a Tiszán is építhetó
belólük híd.

Az utóbbi években kilejlesaettünk egy 80 t teherbírású 20 m áthidalására
alkalmas mobi] készletet, amely az űtpályára fektetve kiiktatja az alaíta talál-
ható nem megfeleló teherbírású köZútj műtáígyat. JelenIeg ez a hídkész]et az
IFOR/SFOR csapatmoz8ásokkal kapcsolatban a Pécs-Harkány közötti úton
lévő l0 t terhelhetőségű közúti híd megerősítése érdekében üzemel,

Összegezve ezeket elmo dható, hog a két alapvető közlekedési úgazat
működését a két nagl folyó tillandó hítlátkelő helyeinek sérülése nem bénít-
ja meg, és áltakiban a hídkérdések túInyomórészí megoldounak tekinthetők.

A védelmi igények kielégítése szempontjából rnind a közút, de külö-
nösen a vasút vonatkozásában kritikus pontként je]entkezik a honvédelmi és a
gazdasági célú struktúrák kialakításávaI kapcsoJatos érdekkülönbség. ,4 vaslli
svillítdsl tekintve ísmeretes, hogt a MÁV Rt. gaz(Iálko(tlísát szigolító kor-
mánlzat| min isztériumi követe I ménye k e llentétes é rdekűe k a honvéds égi
igényekkeI. A gazdasági intézkedések a szálJítási teljesítményeknek, kapacitá-
soknak a luvarigényhez igazodő rninima]izálását, a gazdaságtalan vasúti vo-
nalak feIszámo]ását, ingatlanok, eszközök és a létszám csökkentését írják eló.
Ezéí esetenként a piaci viszonyokból és jogszabályi kötelezettségekból adódó
strukturális tejlesztések ellentétes hatásúak a fegyveres elók egyes nélkü-
lözhetetlen eszközigényével, Különösen szembetűnó ez a jármúállomány
fejlesaésénél, ahol a békeidőszaki és a védelrni igények je|entősen eltérnek
egymástóJ. Ilyenek többek közöít:

. A vasúti pőrekocsik helyzete, ameJyek mennyisége az ánforga-
lomban bekövetkezett és folytatódó szerkezetváltás miatt fokoza-
tosan csökken, illetve bekövetkezik egyes altípusok felszámolása,
A forgalomból piaci okbó], illetve műszaki kényszerúségból
folyamatosan kivonásra kerülő - de honvédelmi szernpontbóI mégis
fenntaltaIdó - eszközöket a MÁV Rt. külön támogatás néIkül nem
képes üzemképesen állományában tartani.
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' E|lentétes igény j elentkezik a mozdonyok fejlesztése terén is, mivel
a nemzntgazdaság igényei a jó hatásfokkal üzemeló villanymoz-
donyok, a védelmi igények viszont a diesel mozdonyok sámának
növelését indokoliák.

A vontatógépekból néhány - elsósorban nagleljesítményű - típus rend-
kívül elhasználódott, kedvezótlen üzemképességű. A bejelentett vontatójármű
igény csak a minősített idószaki polgári fuvaroás jelentós korlátozásával tel-
jesíthetó. Ez különösen élesen jelentkezik a tervezett csúcsigény időszakában,

. A közúti járművek vonatkozásában a békeidőszaki fejlesztésnek

nem elsódleges célja a tetepjdróképesség biztosítása és fuvarozási
szempontból az igény a kisteherbírású gépkocsik iránt nő, ami
ellentétes a védelmi órdekekkel, Nincs kidolgozott ösztönzó jog-
szabály a nemzetgazdaságban történő gépjárműbeszerzéseknél a
honvédelmi érdekek érvénvesítésére.

' A honvédségi igényeknek megfelelő, univerzális, nagykapacitású
javító műszaki bázisok megszűntek, terüIetileg széttagolt, profil-
centrikus kis szervezetek alakultak, öntevékenyen működnek.

A fenti tényezők igazoliásul szolgálnak ahhoz, hogy a honvédségi igények
bizonyos speciális elemeinek kielégítési feltételeit - a gazdasági helyzet
alapján kialakult szemlélettől és gyakorlattól eltéróen - egyedi döntés alapján
már a felkészülós idószakában szükséges biaosítani.

A védelmi feladatok tervezésével kapcsolatban

A tárca védelmi feladatainak megvalósitásához szükséges költségek ter-
vezését, amint azt a honvédelmi törvény elóírja, a Kormánynak az éves köl!
ségvetésben kell megterveznie a tálrcák áItaI elóteíjesztett javaslatok alapján.
A tárca is minden évben elkészíti költségvetési javaslatát, azonban a költ-
ségvetés jóvahagyrisáaak folyamatában néha a legszükségesebb köItséghe-
lyekre a vedelem érdekében folyamatosan iizemelő rendszerek, pl. a K-ó00
hínendszer fenrrtartására és fejlesztésére is rendszerint nagyon nehezen biz-
tosítható a szükséges költségvetési támogatás.
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Pedig a közlekedési és hírközlési infrastruktúrg védelmi felkészítésénél
tekintettel kell lenni az ol1an speciális sajátoss|tgokra, mint például:

' A közlekedési infrastruktúra berulrázásai rendszerint csak

lrosszabb időszak (általában lrónapokban, években mérhetó) alatt,

valamint jelentós munkaerő és anyagi ráfordításokkal va]ósíthatók

meg. Ezekből szükségszeníen következik, hogy a felkészítéssel

összefiiggó Beruházások egy részét már a békeidőszakban e| kell

végezni, illetve a lehetséges rnértékben elő ke]l készíteni.

' Döntően helyhez kötött berendezések, s így a közlekedési és hír-
közlési rcndszer "beépíteít kapacittisai" (miní az útvonalak átbo-

csátó képessége, hidak teherbírása, telefonközpontok, optikai
kábelek, stb.) ebből eredően nem átcsoportosíthatók, helyettesíté-

sük rendszerint csak ugyanazon képességekkel rendelkező tar-

talékkal, vagy egyáltalán nem biztosítható.

Az igénykielégítések további vizsgálatainak szükségessége

A honvédelmi igények és kielégítési lehetőségük összehangoldsát és a

feltételek bizíosításdí igen íontosnak tekintjük. Ezért elkerülhetetlenné vált,

hogy felülvizsgáljuk és szükségszerűten új alapokra helyezz'Jk az országvéde|-

mi képességének megteremtésére vonatkozó nézeteinket, elveinket is.

Példaként említem. lrogy jelenleg a száIIítások - beleértve a katonai szállítá-

sokat is - a vasúti közlekedésre alapozódnak, mint a nagytömegú, hosszú

távolságra vaIó szállítás alapvető eszközére,

Ezzel összefüggésben több módszer alkaImazásával összehangolt, kom-
piex vizsgálatot indokolt végezni. ,En nek keretében viugdlni kell a kompati-

bilisnek számító közúti szúllííds nlglobb mértékű igénybevételének lehe-
tőségét, miní pL IFOR/SFOR esetében nehézharci technikai eszközök trélerrel

történő szállítását,

Ugyancsak vizsgálni szükséges az üzeman))a8-szdllíais közutra íörténő
terelésének lehetőségét, yalamint g hitínyzó vasúti tartáIykocsik pótlását a

magyar cégek tulajdonában rneglévó tartálykocsik igénybevételi lehetósé-

gének szabályozásávaI.

I

l,
h

63



Az ENSZ békefenntartó tevékenységében való részvétel és a NATO-hoz
való csatlakozás várható folyamatában természetesen a közlekedési infra-
struktítrával szembeni igények is éfielemszerűen megnövekszenek és ki-
egészülnek.

Jelenleg még nem ismertek szdmllnkra a NATo-csatlakozásbóI az
infrastrukíúrára vonaíkozó követelmények. Igy a közlekedési tárca a
fejlesztési feladatainak meghatározrlsánál csupán a lrazai műszaki-teclrnikai
előírásokra támaszkodhat, rniközben figyelenrnel kiséri az európai országok-
ban, különösen az Európai Unió tagállamaiban a közIekedésben és hírközlés-
ben érvényesülő műszaki-technikai változásokat. De fejlesztési célkitüzésein-
ket máí befolyásotják az IFoR/SFOR szállításoknál szerzett tapasztalatok is.
Ezektől fuggetJenül is a NATO-hoz való csatlakozás előkészítéseként cél-
szerűen meg kell vizsgálni az igénytámasztás, a kielégítés és a szabályozás
módszereit a NATO-tagálIamokban is.

Az edrlig elvégzetí íeladatoink eredmétryei és a szerx,ett tapasztalatok
alapján úgl ítéljük meg, hog1l a honvétlelmi íörvényben meghatdrozott
íeladatok íeljes körű teljesítése érdekében még sok tennivalőnk van. E téren
szükség vűn eg;es feladatok pontosítlísdru, a minősíteft itlőszakí igények
felmérésére korábban kialakított néhány okmány fetüIviugálatdra és sük-
ségszerű áldolgozdsára, és kükjnösen űz eg)üttműködés keretében meg-
v aI ó s íta n dó fe l adato k r észleteine k me g h atő ro zá s ti m.
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Az ország geográfiaí adottságai
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