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A KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS TERVEZÉSÉNEK  
INFORMÁCIÓ-IGÉNYE, A BEFOGADÓ NEMZETI  

TÁMOGATÁS ADATBÁZISAINAK LÉTREHOZÁSAKOR 

Négyesi Imre1 

A NATO Logisztikai Vezetők Értekezletének (SLNC) Logisztikai 
Törzs Találkozója (LSM) az 1992. január 29-én megtartott ülésén létre-
hozta a Befogadó Nemzeti Támogatási Munkacsoportot (HNSWG). Ez 
a csoport kialakította a Befogadó Nemzeti Támogatás alapelveit és 
módszereit, amelyeket a Katonai Bizottság 1994. március 07-én mint 
MC 334-est hagyott jóvá.  

A NATO Logisztikai Vezetők Értekezlete ugyanakkor megjegyezte, 
hogy mivel a Befogadó Nemzeti Támogatás egy dinamikus folyamat, a 
kiadványnak egy „élő dokumentumnak” kell lennie, és mint ilyen do-
kumentumnak bármikor készen kell állnia a meglévő módszerek fontos-
ságának megváltoztatására és a NATO váratlan eseményekre vonatkozó 
tervezéséből, valamint a NATO által végrehajtott többnemzetiségű 
összhaderőnemi hadműveleteiből levont tapasztalatok fényében a meg-
lévő alapelvek és módszerek megváltoztatására. 

A Befogadó Nemzeti Támogatás kereteit biztosítja a NATO létreho-
zásának elsődleges célja, amely szerint: cél a tagországok közötti kato-
nai, politikai együttműködés megteremtése, amely lehetővé tesz egy 
együttes fellépést bármely országot ért külső fenyegetés esetére. Az el-
sődleges cél megvalósítása érdekében a tagországok külön-külön és 
együttesen önsegély és kölcsönös segítség útján fenntartják és kifejlesztik 
egyéni és kollektív védelmi képességüket fegyveres támadással szemben. 

A tagországok ezenkívül az ENSZ Alapokmány 51. Cikke által el-
ismert jogos egyéni vagy kollektív védelem joga alapján megerősítették, 
hogy egyikük ellen intézett támadást, valamelyikük ellen indított táma-
dásnak tekintik, és ez alapján támogatni fogják a megtámadott Felet, ide-
értve a fegyveres erő alkalmazását is2. Így megteremtődtek nemcsak a 
technikai, de a jogi feltételek is, amelyek nyomán a NATO-országok el-
fogadták a fegyveres erőik jogállását rendező, Megegyezés az Erők Jog-

                                                      
1 Négyesi Imre mk. őrnagy, doktorandusz, ZMNE Logisztikai tanszék hallgatója. 
2 Forrás: Észak-atlanti szerződés, Washington DC, 1949. Április 4. V. cikk. 
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állásáról (Status of Forces Agreement = SOFA) Egyezményt, melynek 
célja, hogy rendezze a tagországok fegyveres erőinek jogállását a másik 
ország területén való tartózkodás idejére (ez vonatkozik egy-egy gyakor-
latra is). Az Egyezmény azonban megerősíti, hogy továbbra is az érintett 
felek közötti megállapodás tárgyát képezi a fegyveres erők küldése és fo-
gadása feltételeinek meghatározása. Az Egyezmény többek között rende-
zi a büntető joghatóság, a kárrendezés, a fegyverviselés, az egyenruha vi-
selés, a vámok, az adók kérdését, a határátkelés feltételeit, adott 
fegyveres erő logisztikai támogatását. Az Egyezmény lehetővé tesz két-
oldalú vagy többoldalú kiegészítő megállapodások megkötését, az 
Egyezmény rendelkezéseinek a végrehajtására (illetve értelmezésére). Az 
Egyetértés Emlékeztetők (Memorandum of Understanding = MOU) 
két szuverén állam között a kapcsolataikat érintő egyezmények. 

A MOU-k a kérdések nagyon széles körével foglalkozhatnak, a na-
gyon összetettektől a nagyon szűk terjedelműig. Annak ellenére, hogy 
tárgyukat gyakran „jelentéktelen”-nek tartják, a MOU-k kötelező jogi 
erővel bíró megállapodások, kivéve, ha kifejezetten politikai természetű-
nek határozzák meg őket. A MOU-kat arra lehet használni, hogy jogi és 
műveleti keretet hozzanak létre csaknem mindenfajta tevékenység számá-
ra. A jellegzetes MOU-k olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint a légtéren 
keresztül átrepülés, kikötői vagy repülőtéri létesítmények használata, he-
lyi munkaerő alkalmazása vagy segítségnyújtás természeti katasztrófa 
esetén.  

A Befogadó Nemzeti Támogatás igényével kapcsolatos következő 
okmány a Követelmények Előirányzata (Statement of Requirements = 
SOR). Ez rendszerint tartalmazza a katonai és civil személyek jogállását 
és az általános logisztikai követelményeket. Néhány SOR pont mindig 
kapcsolódik a NATO SOFA-hoz. Az előzőekben már többször hivatkoz-
tam a Befogadó Nemzeti Támogatásra, de ahhoz, hogy tovább tudjunk 
lépni feltétlenül szükségessé vált, hogy meghatározzuk a HNS fogalmát 
(és a kapcsolódó egyéb fogalmakat) a rendelkezésre álló NATO doku-
mentumok alapján.  

Ezen dolgozat alapvető célja, hogy a HNS fogalmi tisztázása és 
szabályozása elvi alapjainak megtekintése után bemutasson néhány 
szabályozó elvet a közlekedés és szállítás területeiről. Az elvek tisztázása 
után megpróbálom felvázolni, hogy a közlekedés és szállítás különböző 
területeinek működtetéséhez milyen információkra van feltétlenül szük-
ség, és ezek az információk honnan lesznek beszerezhetőek. Mi tehát a 
Befogadó Nemzeti Támogatás? 
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1. Befogadó Nemzeti Támogatás fogalma3 

A Befogadó Nemzeti Támogatás NATO-val egyeztetett (AAP-6)4 
meghatározása a következő: „Egy Befogadó Nemzet által békében, vál-
ság vagy háború esetén, a Befogadó ország területén állomásozó, vagy 
az azon átvonuló szövetséges haderők, vagy NATO szervezetek számára 
nyújtott polgári és katonai segítség. Az ilyen segítségnyújtás alapja a 
NATO tagságból, vagy a befogadó ország és a NATO szervezetek, illetve 
a befogadó ország területén csapatokat állomásoztató ország(ok) közötti 
két- vagy többoldalú megállapodásokból származó kötelezettségválla-
lás.” 

1.1. Miért szükséges a Befogadó Nemzeti Támogatás? 

A NATO új Stratégiai Koncepciójának (elfogadása: Észak-atlanti 
Tanács 1991. nov. 7-8-i római találkozó) következtetései a szövetség lo-
gisztikájában (logisztikai biztosításában) elsődlegesen a nagyobb rugal-
masság szükségességére, továbbá a NATO-haderők mozgékonyságára és 
nemzetközi jellegére teszik a fő hangsúlyt.  

Az új Stratégia szükségessé tette egy új NATO Megerősítési Kon-
cepció létrehozását is. A hatékony megerősítés tervezése a szervezetek 
hálózatától függ, amelybe beletartoznak a közlekedési útvonalak fel-
használói, a Befogadó nemzetek, a NATO polgári és katonai hatóságai, 
valamint a szövetség országainak polgári és katonai közlekedési erőfor-
rásai.  

Míg az erők szállítása és mozgatása a közlekedési szakállomány fel-
adata, a megerősítő erők hatékonysága egyrészt azoknak a támaszpontok-
nak és létesítményeknek az ellátásától függ, ahonnan bevetésre indulnak, 
másrészt a kielégítő anyagi erőforrások meglététől, amely képessé teszi 
őket feladataik végrehajtására. Ennek ellenére nincsenek elégséges erő-
források a megerősítő erők mozgatására és fenntartására. Ezt a problémát, 
legalábbis részben, a Befogadó Nemzeti Támogatás és a katonai tevé-
kenységek támogatására kijelölt polgári erőforrások felhasználásával fog-

                                                      
3 Forrás: NATO Logisztikai Kézikönyv, HVK Euro-atlanti Integrációs Munka-
csoport, 1996. 
4 Forrás: AAP-6, NATO szakkifejezések és meghatározások gyűjteménye NATO 

Szabványügyi Hivatal, 1995. 
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lalkozó Polgári/Katonai Együttműködés (CIMIC) oldja meg. (Ez 
utóbbi elemmel részletesebben nem kívánok foglalkozni!).  

A Befogadó Nemzeti Támogatás logisztikai feladatainak végrehajtá-
sa során mindenkor vizsgálni kell a következő alapelvek teljesülését: fele-
lősség, jogkör, együttműködés, ellátás, költségtérítés, gazdaságosság, át-
láthatóság. 

1.2. A Befogadó Nemzeti Támogatás elvei 

A Befogadó Nemzeti Támogatás jóváhagyott elvei széleskörűen de-
finiálják a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésében résztvevő felek 
szerepét. További, még részletesebben körülírt elveket talán a jövőben, a 
Szövetség Stratégiai Koncepciójának biztosításában, a Befogadó Nemzeti 
Támogatás tervezés harmonizációjának során fogalmazhatnak meg. 

1.2.1. Általános elvek: 

• A befogadó és a küldő nemzetek, az illetékes NATO-parancs-
nokokkal együttműködve felelősek elsősorban a Befogadó 
Nemzeti Támogatás megtervezéséért és végrehajtásáért. 

• A főbb NATO-parancsnokok, vagy kijelölt alárendeltjeik fe-
lelősek a többnemzetiségű haderő ellátása érdekében történő 
Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének koordinálásáért. 

• A befogadó országok és a főbb NATO-parancsnokok, vagy 
kijelölt alárendeltjeik felelősek a Befogadó Nemzeti Támoga-
tás megtervezéséért abban az esetben, ha külön nem jelölik 
meg a küldő nemzetet. 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének, amennyire 
csak lehet, specifikusnak, bárhol végrehajthatónak és megfe-
lelőnek kell lennie, különösen a polgári erőforrások felhaszná-
lásának irányában. Ennek ellenére, a szétbontakozási válasz-
tási lehetőségek variációja megkövetelheti, hogy általánosan 
közelítsék meg a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezését. 

• A Befogadó Nemzeti Támogatási képesség tervezésének a 
Haderő Tervezési Folyamat részét kell képeznie és abba bele 
kell foglalnia. 
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• A bármilyen hadműveleti szükségletre való dinamikus és ru-
galmas reagálás biztosítása érdekében, a lehető legteljesebb 
mértékben egységesíteni kell a tervezési módszereket. 

• 1.2.2. A Küldő Nemzetekre vonatkozó elvek: 

• A küldő nemzeteknek az esetleges hadműveletek támogatása 
érdekében minden típusú egységre meg kell határozniuk tá-
mogatási igényüket. A Befogadó Nemzetekkel vagy a felelős 
NATO-parancs-nokokkal kell megtárgyalniuk a Befogadó 
Nemzeti Támogatás biztosítását. 

• A küldő nemzetek kötelesek tájékoztatni a Befogadó Nemze-
teket és az illetékes NATO-parancsnokokat a támogatási igé-
nyeikben beállt változásokról. 

• A küldő nemzetek jelentési kötelezettséggel tartoznak a tá-
mogatási tárgyalások menetéről az illetékes NATO parancs-
nok(ok)nak. 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás eredményes megtervezése és 
végrehajtása érdekében, a küldő nemzeteknek biztosítani kell 
a megfelelő katonai és/vagy polgári kapacitásokat és képessé-
geket. 

1.2.3. A Befogadó Nemzetekre vonatkozó elvek: 

• A Befogadó Nemzeteknek tájékoztatniuk kell a küldő nemze-
teket/illetékes NATO-parancsnokokat a Befogadó Nemzeti 
Támogatás részletes és általános igényeinek teljesítésével 
kapcsolatos képességeikről, továbbá tájékoztatniuk kell a kül-
dő nemzeteket/illetékes NATO-parancsnokokat az ezen ké-
pességeikben beállt jelentősebb változásokról. A nemzeteket 
azon kívül ösztönzik a teljes Befogadó Nemzeti Támogatás 
képességek azonosítására a további ellátási potenciál felméré-
se érdekében. 

• A Befogadó Nemzeteknek, a korlátozott Befogadó Nemzeti 
Támogatás erőforrásainak legjobb felhasználása érdekében 
gondoskodniuk kell a saját polgári és katonai szektorainak 
megkívánt együttműködéséről és koordinációjáról. 

• A Befogadó Nemzeteknek, a korlátozott Befogadó Nemzeti 
Támogatás erőforrásainak legjobb felhasználása érdekében 
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gondoskodniuk kell a saját polgári és katonai szektorai közötti 
tervezési és koordinációs igényeik felülvizsgálatáról. 

• A Befogadó Nemzetek megtartják a saját támogatási erőforrá-
saik feletti ellenőrzést, hacsak át nem adták az ilyen erőfor-
rások ellenőrzési jogát. 

1.2.4. A NATO-parancsnokokra vonatkozó elvek: 

• A főbb NATO-parancsnokok a Befogadó Nemzeti Támoga-
tásról a küldő nemzetek nevében csak akkor tárgyalhatnak és 
köthetnek megállapodást, ha a küldő nemzetek erre előzetesen 
felhatalmazták. Ez azonban nem vonatkozik a közös pénzügyi 
alapból ellátott NATO-parancsnokságokra és alárendelt pa-
rancsnokságaikra. 

• A főbb NATO-parancsnokok a Befogadó Nemzeti Támoga-
tásról szóló egyezmények megtárgyalási jogkörét átruházhat-
ják alárendeltjeiknek, akik, ahol erre mód nyílik, a küldő or-
szágok nevében és előzetes hozzájárulásukkal megköthetik az 
egyezményeket a Befogadó Nemzeti Támogatásról. 

• Az illetékes NATO-parancsnokoknak részt kell venniük az 
országok közötti két- vagy többoldalú, Befogadó Nemzeti 
Támogatásról szóló tárgyalásokon. 

• A megfelelő szintű NATO-parancsnokokat felhatalmazták ar-
ra, hogy jelentéseket kérjenek be a parancsnokságuk alá tarto-
zó haderők ellátására kijelölt és a Befogadó Nemzet által jó-
váhagyott támogatás eszközeiről és anyagairól. 

• A NATO Parancsnokságoknak a megfelelő Befogadó Nemze-
ti Támogatási tervezés és végrehajtás érdekében biztosítaniuk 
kell a küldő és a befogadó nemzet számára a szükséges részle-
teket, az összeköttetési pontokat is beleértve.  

• A megfelelő szintű NATO-parancsnokok, ha a küldő nemze-
teket nem lehet közelebbről meghatározni, szemléltető jellegű 
támogatási igényeket állítanak össze és kötik meg a potenciá-
lis beBefogadó nemzetekkel az egyezményeket. A költségtérí-
tés megtárgyalására akkor kerül sor az országok között, ami-
kor a küldő nemzeteket azonosították. 
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• A szövetség hadműveleti terveinek végrehajtása során a NA-
TO-parancsnokok, a résztvevő országokkal egyeztetve, a Be-
fogadó Nemzeti Támogatási ellátást részesítik előnyben. 

 

1.3. A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezésének irányelvei 

A Felsőbb Szintű NATO Logisztikai Értekezlet (SLCN), a jövő Be-
fogadó Nemzeti Támogatási tervezésére vonatkozó alapelvek (AC 305-
D/411) jóváhagyása után megállapodott abban is, hogy a vonatkozó alap-
elvekből egy kivonatott kell készíteni és azt, az „Útmutató a Befogadó 
Nemzeti Támogatási Egyezmények / Megállapodások (HNSA) tervezé-
séhez és előkészítéséhez”5 címmel kell kiadni. Ezt az Útmutatót az összes 
NATO tagország és NATO-parancsnok vonatkozásában alkalmazni lehet, 
amikor új, kétoldalú, vagy többoldalú Befogadó Nemzeti Támogatási 
Egyezményt / Megállapodást terveznek, illetve arról tárgyalásokat foly-
tatnak. 

1.3.1. A Befogadó Nemzeti Támogatás tervezési folyamata: 

• Egyesített Befogadó Nemzeti Támogatási Tervek (JHNS): A 
nemzetek és a NATO-parancsnokok, az alább tárgyalt részle-
tes módszerek és eljárások kidolgozására, Egyesített Tervező 
Bizottságokat és Albizottságokat állíthatnak fel a hivatalos 
egyezmények / megállapodások megtárgyalása, kidolgozása 
és hatályba léptetése céljából. Az Egyesített Befogadó Nem-
zeti Támogatási Tervek határozzák meg a Befogadó Nemzeti 
Támogatás biztosításának fajtáit, mennyiségeit, elhelyezkedé-
seit és időzítését. A terveket általában a Technikai Intézke-
déseknek megfelelő, külön témákra vonatkozó mellékletekre 
osztják fel. 

• A végrehajtás fázisában /5./, szükség esetén a nemzetek és a 
NATO-parancsnokok képviselőiből, a végrehajtási folyamat 
irányítására és a jóváhagyott Egyesített Végrehajtási Tervek 
(JIP) kialakítása érdekében, Egyesített Végrehajtási Bizottsá-
got állíthatnak fel. Az Egyesített Végrehajtási Tervek olyan 
részletes tervek, amelyek elégséges adatot biztosítanak a Be-

                                                      
5 Forrás: ALP-12, A Befogadó Nemzeti Támogatási megállapodások / Egyezmé-

nyek tervezésének és előkészítésének irányelvei, HVK Euro-atlanti Integrációs 
Munkacsoport, 1997. 
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fogadó Nemzeti Támogatás béke, válság vagy háború idején 
való végrehajtására. 

 

1.3.2. A végrehajtás 5 fázisában a következő feladatok végrehajtá-
sát határozták meg: 

1. Fázis: 

A Szövetségesek hadműveleti tervein alapulva a NATO-parancs-
nokok a küldő nemzetek igényeinek (ahol ezeket meg lehet megállapíta-
ni) figyelembevételével meghatározzák a Befogadó Nemzeti Támogatás-
ra vonatkozó szükségleteiket, melyek a logisztikai szükségleteiket kielé-
gítik. Általános jellegű tervezés esetén a megfelelő főbb NATO-
parancsnok (MNC = Major NATO Command) képviselők és a befogadó 
ország képviselői nem hivatalos formában megbeszélik az előtervezés so-
rán felmerülő háttér irányelveket és követelményeket, illetve korlátokat. 
Az MNC felvázolja az első egyeztetési nyilatkozatot (MOU), melyet a 
befogadó ország a vendég országok részére biztosít. A nemzeti hozzájá-
rulások és a befogadó nemzeti hozzájárulások kihatnak a logisztikai kö-
vetelményekre, ezért ez az eljárás több nekifutással valósul meg, melynek 
végére azonban már kialakul egy hivatalos MOU vázlat. 

2. Fázis: 

A második fázis célja az általános megegyezés kialakítása, amit el-
sőként a NATO pénzügyi bizottságai, majd a Főbb NATO-Parancsnokság 
(MNC) és a Befogadó Nemzet kormányzati szintjén hagynak jóvá. Az ál-
talános megegyezés során meghatározásra kerülnek az érintett felek fele-
lősségei és a pénzügyi szempontok. 

3. Fázis: 

A kijelölt Alárendelt Területi Főparancsnokság (Major Subor-
dinate Command = MSC), valamint a Befogadó nemzet Vezérkari 
Főnöke (vagy a Védelmi Minisztérium) felállít egy Egyesített Tervező 
Bizottságot. Ez elkészíti a Technikai Intézkedéseket, amelyek tartalmaz-
zák az igénybe vett ellátási területek mennyiségét, minőségét, működési 
területek felosztását, polgári és katonai támogatási igényeket, jogi és 
pénzügyi alapokat. 

4. Fázis: 

A NATO-parancsnok és a Befogadó Nemzet kialakít és aláír egy 
Egyesített Befogadó Nemzeti Támogatási Tervet, amelyben részletesen 
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meghatározásra kerül, hogy a Befogadó nemzet hogyan fogja teljesíteni 
az igényeket. Ez azonban még csak általános terv, amely egy végső fázis-
ban válik végrehajtási tervvé. 
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5. Fázis: 

Erre az időpontra elkészül a hadműveleti tervek végleges változata, 
valamint a küldő nemzetek is felajánlják erőiket. Az Egyesített végrehaj-
tási bizottságok végrehajtják a részletes tervezést és elkészítik az 
Összhaderőnemi Megvalósítási Tervnek (Joint implementation Plan = 
JIP) nevezett speciális terveket. A JIP-ek részletes tervek, amelyek ele-
gendő információt biztosítanak a Befogadó Nemzeti Támogatás végrehaj-
tásának lehetővé tételéhez békeidőszakban, válsághelyzetben és háborús 
viszonyok között. A végrehajtást megelőzően a NATO-parancsnok, a Be-
fogadó Nemzet és a Küldő Nemzet a terveket aláírja. 

A tervezést végrehajtók felelősségi köre kiterjed a szükséges adatok 
beszerzésére, BNT előkészítésére és tárgyalására, a megállapodások 
megkötésére, a már kész megállapodások dokumentumainak megőrzésé-
re. A BNT szerződések megkötése során közreműködő illetékes jogi- és 
pénzügyi tanácsadók felelősségi köre külön kerül meghatározásra. 

Ezen általános alapelvek ismertetése után tekintsük át a logisztika 
fő funkciói közül a mozgatáshoz, szállításhoz és mozgékonysághoz kap-
csolódó NATO fogalmakat és alapelveket, hangsúlyosan kezelve a 
HNS-el kapcsolatosan felmerülő és elhagyva a jelen dolgozat tekinteté-
ben kevésbé lényeges részeket. 

2. A NATO mozgatás, szállítás és mozgékonyság irányítási 
alapelvei6 

2.1. Fogalmak: 

Mozgatás: A mozgatás, az eszközöknek, a személyi állománynak 
vagy az anyagi készleteknek, a katonai tevékenység részét képező hely-
változtatáshoz tartozó tevékenység. Így a mozgatás megkívánja a mozgé-
konysági, szállítási, infrastrukturális és a mozgatás irányítását támogató 
képességeket, valamint a támogatási funkciókat. (MC 319/ACE Directive 
85-5, Munkacsoport által módosítva). 

                                                      
6 MC 336, A NATO mozgatás, szállítás és mozgékonyság irányítási alapelve, 
HVK Euro-atlanti Integrációs Munkacsoport, 1996. 
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Szállítás: A szállítás, az erők, az eszközök, a személyi állomány és 
az anyagi készletek, beleértve az anyagkezelő berendezéseket is, mozgá-
sát szolgáló továbbítási eszköz. (MC 319/ACE Directive 85-5, Munka-
csoport által módosítva). 

Mozgékonyság: A katonai erő azon képessége, amely lehetővé teszi 
számukra, hogy az egyik helyről a másikra mozogjanak. (MC 319/ACE 
Directive 85-5, Munkacsoport által módosítva). 

Befogadó Nemzet: Egy olyan NATO-ország, amely befogadja a 
szövetséges nemzetek erőit és/vagy anyagi készleteit és/vagy elhelyezést 
biztosít a NATO szervezetek számára, illetve lehetővé teszi ottani műkö-
désüket, vagy az adott ország területén való áthaladást. (AAP-6) 

2.2. Mozgatási és Szállítási Alapelvek (V. pont) alapján: 

9. pont: A következő alapelveket a mozgatás és szállítás biztosításá-
ra alkalmazzák, melyek kiegészítik az MC 319-ben lefektetett elveket. 

a., Kollektív felelősség: A nemzeti és a NATO hatóságok kollektí-
ven felelősek a NATO hadműveletek (tevékenységek) mozgatási és szál-
lítási biztosításáért. 

b, Nemzeti Felelősség: a NATO-hoz utalt többnemzetiségű főpa-
rancsnokság (mely jogosult a NATO közös pénzügyi alapjából történő 
támogatásra) kivételével, elsődlegesen nemzeti felelősségi körben marad 
a szállítási erőforrásokról való gondoskodás, a nemzeti erők és a több-
nemzetiségű erők nemzeti komponensei mozgatásának tervezése és irá-
nyítása. 

c, Koordináció: Igen nagy fontosságú a mozgatásnak és a szállítás-
nak az összes megfelelő szinten végrehajtandó, a NATO és a nemzeti ka-
tonai és polgári hatóságok közötti koordinálása. 

d, Gazdálkodás: A logisztikai erőforrásokat eredményesen, hatéko-
nyan kell felhasználni. 

e, Hatékonyság: El kell érni a katonai és polgári erőforrások optimá-
lis felhasználását. Figyelembe kell venni a légi szállítási, a tengeri szállí-
tási és a szárazföldi felszíni szállítási erőforrások egymást kiegészítő jel-
legét. 

g, Szállítási Kompatibilitás: A mozgékony egységeknek és alakula-
toknak, ahol az lehetséges, a rendelkezésre álló szállítási erőforrásokkal 
kompatíbilis jelegűre tervezett eszközökkel kell rendelkezniük. 
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h, Láthatóság: A mozgatási és szállítási feladatok hatékony biztosí-
tása érdekében nagyon fontos a katonai és polgári nemzeti, valamint a 
NATO-hatóságok közötti mozgatási és szállítási adat-információ csere. 

2.3. Mozgatási és Szállítási Irányelvek (VI. pont) alapján: 

11. pont: Általános Irányelvek: 

d, A mozgatás és szállítás tervezését, illetve végrehajtását szabvá-
nyosított és összhangba hozott eljárási módszerekkel kell támogatni. Ez 
különös fontossággal bír a nemzetközi határok átlépése esetén. Ezen túl-
menően, a mozgatások megkönnyítése érdekében, az illetékes NATO-
parancsnokoknak kell megállapítani a prioritási sorrendet, illetve végre-
hajtani a koordinálást. 

f, Mind a katonai, mind a polgári szállítási erőforrások, eszközök és 
infrastruktúra, ideértve a befogadó nemzeti támogatást is, felhasználásá-
ban az optimumra kell törekedni. 

k, Az illetékes parancsnok rendelkezésére bocsátják a nemzeti igé-
nyek kielégítésére le nem kötött katonai szállítási erőforrásokat. 

VIII. Mozgatási és szállítási feladatok, illetve felelősségek 

22. pont: 

b, A Befogadó Nemzetek 

1. A NATO-parancsnokok igényeinek figyelembevételével irányít-
ják és koordinálják a felségterületeiken a Szövetség erőinek 
mozgatását. 

2. A határátkelések megkönnyítése érdekében megkötik a szom-
szédos országokkal a szükséges megállapodásokat és koordinál-
ják a tevékenységeiket. 

3. A nemzeti és a szövetséges támogatás érdekében irányítják és 
működtetik a nemzeti polgári és katonai erőforrásokat, továbbá 

4. Megfelelő szervezetekről gondoskodnak a mozgatásnak és szál-
lításnak, a NATO parancsnokságokkal és a szövetséges erőkkel 
történő koordinálására. 

5. Nemzeti polgári/katonai erőforrások, egy NATO-hadművelet 
során, a saját felségterületen történő felhasználásának megköny-
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nyítése érdekében, a szállítás, az infrstruktúra és más kapcsoló-
dó erőforrások szempontjából (a lehető legnagyobb mérétkben) 
felülvizsgálják a tervekre és a törvényhozásra vonatkozó igé-
nyeket. 

6. Megállapítják és a NATO katonai és polgári szállítási hatóságai 
felé, külön-külön jelentik a katonai és a polgári mozgatási és 
szállítási erőforrások és infrastruktúra állapotát. 

A NATO Szabványosító Katinai Hivatal (MAS) feladata, hogy 
segítse elő a tagállamok között a műveleti, eljárásbeli és anyagi természe-
tű ügyek szabványosítását, ezzel lehetővé tegye, hogy a NATO-fegyveres 
erő közös tevékenysége a legnagyobb hatékonyságot érje el. Feladatának 
megfelelően a tagállamokkal, valamint a NATO katonai parancsnoksá-
gokkal együttesen szabványosítási egyezményeket (STANAG) dolgoz ki. 
A katonai közlekedés és szállítás területén a következő lényeges 
STANAG-okat említhetjük: 

• STANAG 2135, A logisztikai segítségnyújtás igénylésének 
eljárási módjai; 

• STANAG 2156, Felszíni szállítási igény és a felszíni szállítási 
igényre adott válasz; 

• STANAG 2165, A közúti, vasúti és belvízúti közlekedési igé-
nyek előrejelzése; 

• STANAG 2166, A hajófuvarozásnál használt közlekedési és 
szállítási okmányok; 

• STANAG 2926, A katonai anyagutánpótlásra igénybe vett ke-
reskedelmi konténerek felhasználási és kezelési eljárási mód-
szerei. 

Ezekhez az alapelvekhez is csatlakozva nézzük meg most azt, hogy a 
NATO új Megerősítési Koncepciója hogyan kezeli a közlekedés, szállí-
tás, illetve a mozgékonyság kérdéskörébe tartozó fogalmakat. 

A NATO Megerősítési Koncepciója visszatükrözi és kibővíti a Szö-
vetség Stratégiai Koncepcióját és meghatározza a konfliktus megelőzés, 
a válságkezelés és a védelem elősegítésében a megerősítés szerepét. En-
nek következtében gondoskodik a megerősítés tervezésének politikai-
katonai irányelvéről. A megváltozott biztonsági környezet is tükrözi, 
amely többek között létrehozta a Szövetség új haderő állapotának kialakí-
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tásában a rugalmasság és a mozgékonyság iránti igényt, továbbá a ren-
delkezésre álló erőforrások felhasználásának optimalizásási szükségessé-
gét. Megnőtt a megfelelő időben és helyen történő haderő létrehozási ké-
pesség jelentősége. A megerősítés, a “koncepció” szó használata szerint, 
a haderőknek a Szövetségen belül, bármelyik veszélyeztetett területre tör-
ténő átdiszlokálási folyamata, a katonai képességeknek, mint a konfliktus 
megelőzés, válságkezelés vagy a védelem egyik eszközének megerősítése 
érdekében. 

Mindezekből következően a megerősítés alapelvei között kiemelten 
szerepel a rugalmasság és a mozgékonyság kérdése, amelyekről a NA-
TO Logisztikai Kézikönyv az alábbiakat írja7: 

Az erők rugalmas felhasználása és időben történő széttelepítése, 
amint az az új megerősítési koncepcióból kitűnik, a rendelkezésre álló 
erőforrások legjobb felhasználására alapozott, hatékony biztosítási intéz-
kedések függvénye. Magasfokú hadműveleti rugalmasságot és a mozgé-
konysági szintek kiegészítését követeli meg, továbbá nagy hangsúlyt fek-
tet a hatékony interoperabilitás, szabványosítás, logisztikai biztosítás, 
valamint a parancsnoki, vezetési és hírközlési rendszer kialakítására. A 
jövő támogatási intézkedéseit világosan adaptálni kell a bevezető mozgás, 
a tranzitban való ellátás biztosítására, a harcképesség fenntartása és a 
megerősítő erők esetleges szétbontakozása érdekében. 

Nem lehetséges az összes egyedi megerősítési lehetőség részletes, 
előzetes tervezése, mivel általában nem lehet előre megjósolni az Euró-
pán belüli, valamint a transzatlanti megerősítés nagyságrendjét, rendel-
tetési helyét és idejét. Ebből eredően a szállítási és közlekedési tervezés-
nek egy teljesítmény / kapacitástervezési rendszeren kell alapulnia (amely 
a várható szerephez igazítja a haderőt és az ellátási képességeket), mint a 
változó politikai és katonai követelményekre való reagálási képesség biz-
tosítási eszközének és közös módszerének. A megerősítés támogatása ér-
dekében végzett infrastruktúra tervezés alapvető fontosságú és a haderők 
jövőbeni rugalmas felhasználásából eredő igényekhez kell adaptálni. El 
kell érni a meglévő lehetőségek és eszközök, (melyek a megerősítő erők 
bázisra és a bevetési területekre, a biztonságos közlekedésre és a fogadá-
sára vonatkozó igények teljes körét), optimális felhasználását. 

 

                                                      
7 Forrás: NATO Logisztikai Kézikönyv, HVK Euro-atlanti Integrációs Munka-
csoport, 1996. 
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A megerősítés tervezése a NATO-ban felöleli: 

• A működőképes közlekedési vonalak (LOC) létesítését a ka-
tonai erők fenntartására, miközben gondoskodnak válság vagy 
háború során a polgári lakosság létfenntartásához szükséges 
eszközök közös felhasználásáról; 

• A nemzetközi polgári és katonai igények integrációját; 

• A rendelkezésre álló nemzetközi polgári és katonai háborús 
közlekedési erőforrások béke tervezésének és vezetésének 
koordinációját. 

n) A közlekedési vonalak (LOC) létfontosságú funkciói pedig ma-
gukba foglalják: 

• A fogadás és a közlekedés tervezését; 

• A műszaki biztosítást; 

• A biztonságot és védelmet; 

• A közlekedés koordinálását, és 

• Az egészségügyi biztosításról való gondoskodást, az anyagi 
készleteket és a kórházi ellátást. 

A hatékony tervezés egy nagy szervezet – hálózattól függ, amelybe 
beletartoznak a közlekedési útvonalak (LOC) felhasználói, a NATO Pol-
gári és Katonai Hatóságai, valamint a Szövetség országainak polgári és 
katonai közlekedési erőforrásai. Míg az erők szállítása és mozgatása a 
közlekedési szakállomány feladata, a megerősítő erők hatékonysága, 
azoktól az alapoktól és lehetőségekről való gondoskodástól függ, ame-
lyekkel harcolni tudnak, úgy mint az őket az ilyen cselekvésre képessé 
tevő, megfelelő logisztikai biztosítástól. Ennek ellenére nincsenek elég-
séges erőforrások a megerősítő erők mozgatására és fenntartására. Ezt a 
problémát, legalábbis részben, a Befogadó Nemzeti Támogatás és a kato-
nai tevékenységek biztosítására rendelkezésre álló polgári erőforrások 
beazonosításában, a megnövelt Polgári/Katonai Együttműködés CIMIC) 
oldja meg. 

Ugyanakkor a NATO Logisztikai Kézikönyv 11.Fejezete azt is ki-
mondja, hogy : „A mozgékonyság több mint csak a közlekedés és szállí-
tás, az az infrastruktúra, a lehetőségek, a légi és a tengeri szállítás, a 
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vezetés és irányítás, a megerősítő haderők odaszállításához és fogadá-
sához szükséges eszközök teljes skálája.”  

Most tekintsünk át röviden néhány ezzel a témával foglalkozó 
magyar dokumentumot 

A Honvédelemről szóló 1993. évi CX. Törvény a közlekedési biz-
tosításra vonatkozóan a következőképpen intézkedik: 

10. § A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szakmai 
irányítása körében: 

b) előterjeszti a Kormány számára a honvédség fejlesztésére, felsze-
relésére, felkészítésére, területi elhelyezkedésére és az ország területének 
hadműveleti előkészítésére vonatkozó terveket;  

e) együttműködik az illetékes miniszterekkel a katonai és a polgári 
védelem szempontjából fontos létesítmények elhelyezésében, továbbá az 
egészségügyi, a közlekedési, a hírközlési hálózat, valamint a légi, a vegyi 
és sugárfigyelő jelző- és riasztási rendszer működőképességének - a ki-
építettségétől elvárható módon történő - biztosításában. 

41. § A honvédség parancsnoka vezetési jogkörében: 

k)- megszervezi és vezeti a honvédség anyagi-technikai, közlekedé-
si, pénzügyi és egészségügyi biztosítását, gondoskodik a személyi állo-
mány megfelelő élet-, szolgálati és munkakörülményeiről;  

A közlekedési biztosítással szembeni követelmények a hadműveleti 
és logisztikai alapokból következően az alábbiak: 

• Az MH fenntartásának és kiképzésének; 

• A válságkezelésre kijelölt csapatok tevékenységének, az MH 
bármely irányba történő felvonulásának; 

• A logisztikai rendszer hadműveleti telepítésének; 

• A védelmi hadművelet logisztiaki támogatásának (után- és 
hátraszállításoknak); 

• A közös NATO-műveletekre kijelölt csapatok elvonulásának 
és utánpótlásának (azaz a nagytávolságú szállítási képesség-
nek); 
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• Az MH megerősítésére beérkező szövetséges csapatok (Befo-
gadó Nemzeti Támogatás keretében) történő; 

• Béke-misszióban résztvevő erők felvonulásának és utánpótlá-
sának, illetve visszatelepítésének; 

• Egyéb feladatok (pl.: katasztrófa-elhárításban való részvétel) 
közlekedési biztosítása. 

A Honvédelmi Törvény, „A NATO mozgatás, szállítás és mozgé-
konyság irányítási alapelvei (MC 336), valamint az előzőekben vázolt 
hadműveleti és logisztikai követelmények alapján a KÖZLEKEDÉSI 
BIZTOSÍTÁS a következők szerint definiálható: 

A közlekedési biztosítás a katonai szervezet béke, válság- és háború 
időszakában, illetve békemisszióban folytatott tevékenységének támoga-
tó rendszere, amely magában foglalja a katonai célokra, igénybevételre 
tervezett közlekedési hálózat és szállító eszközök előkészítésével, üzemel-
tetésével és helyreállításával kapcsolatos feladatokat, a katonai mozgá-
sok és szállítások szabályozását és irányítását, a szállítmányok fegyveres 
kísérését, a rakománykezelést, valamint a szakanyagellátást. 

Az MC336 teszi a következő megállapítást is, mely szerint a NATO-
val való együttműködési képesség elérésének katonai közlekedési feltéte-
le Befogadó Nemzeti Támogatás közlekedési háttere. 

Ezen belül a Befogadó Nemzeti Támogatás közlekedés biztosítási 
feladatai: 

• A szövetséges megerősítő kontingenshez tartozó szállítmá-
nyok és oszlopok országhatáron történő fogadása és belépte-
tése, az ország területén történő mozgásukhoz szükséges in-
formációk átadása; 

• A tervekben (és operatív egyeztetés során) rögzített szállítási 
ütemhez az áteresztő képesség biztosítása (vasúton), a közúti 
mozgások esetében az útforgalmi tervekben foglaltak szerint 
az oszlopok (konvojok) átengedése (irányítása), a repülőtere-
ken és kikötőkben a kirakó kapacitás, szükség esetén az érke-
ző anyagok elszállításához szükséges szállító kapacitás bizto-
sítása; 

• A kijelölt kirakóállomások berendezése, működtetése, tartalék 
kirakóhelyek előkészítése; 
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• Anyagi készletek szállítása, kísérése (őrzése). 

Ezen törvényeket, követelményeket, szabályozókat, fogalom-
meghatározásokat figyelembe véve tekintsünk meg egy lehet-
séges felosztást arra vonatkozóan, hogy a közlekedésen, szállí-
táson és mozgékonyság biztosításának fogalomkörén belül 
mely területek lehetnek azok, amelyek naprakész információ-
kat igényelnek, és a meghatározott területek milyen informá-
ció-igénnyel léphetnek fel. 

Közúti közlekedés: 

• Országos közutak hossza az út jellege szerint bontásban 
(km): 

- Autópálya; 

- Autóút; 

- Autúpálya- és autóutakra felvezető út; 

- Elsőrendű főút; 

- Másodrendű főút; 

- Összekötő út; 

- Állomásokhoz vezető út (kiemelten kapcsolva vasúti ada-
tokhoz). 

Minden úttípusra vonatkozik a következő pontban részletezett bur-
kolat szerinti felosztás. 

• Országos közutak hossza burkolat szerint (km): 

- Beton; 

- Aszfalt és bitumen aszfalt; 

- Kő- és keramit; 

- Makadám (vizes és portalanított); 

- Kiépítetlen (földút). 
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Szűk időintervallumokban történő pontosítást igényelnek a mező-
gazdasági területeken átvezető utak. 

• Országos közúthálózat hossza területi bontásban (km): 

- Megyénként (útjelleg és burkolat szerint bontásban). 

• Közutakkal kapcsolatos adatok: 

- Számozása, megnevezése; 

- Hossza (km); 

- Út szélessége; 

- Teherbírása (t); 

- Kereszteződések, csomópontok száma, helye, jellege, ada-
tai; 

- Egyes útszakaszok (pályaszakaszok) hossza, végpontjai, lej-
tése (%); 

- Műtárgyak jellege, mennyisége, útvonalanként és szaka-
szonként; 

- Mutatói (szélesség, hosszúság, magasság, teherbírás, építési 
anyag, helye); 

- Harci repülőgépek leszállására alkalmas útvonalak mutatói 
(futópálya hossza, iránya, használható szélessége, leszálló-
hely határai, fő szélirány); 

- Kritikus pontok, útszakaszok (útkereszteződések, alul-
és felüljárók, felszín alatti és feletti elektromos- és egyéb 
távvezetékek, alagutak, töltések, bevágások helye, megke-
rülési útvonalak); 

- Útvonal, útvonalszakasz átbocsátó képessége (db/nap). 

Országos és magántulajdonban levő járműállomány megoszlása 
területi (megyénként) bontásban (szgk., autóbusz, motorkerékpár, 
tgk., vontató, pótkocsi):  
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- Személyszállító járműállomány megosztása hajtóanyag fel-
használás (benzin, gázolaj), valamint befogadóképesség (12 fő-
ig, 13-25, 26-40, 53-82, 82 fő felett) felosztásban; 

-  Áruszállító tehergépkocsi állomány megosztása, raksúly sze-
rinti (1,5 t-ig, 1,6-4,9 t, 5-7 t, 8-19, 20 t felett) bontásban; 

-  Vontató állomány megosztása teherbírás szerinti bontásban 
(0,5 t-ig, 0,6-2,5, 2,6-5, 5,1-7,9, 8-19, 20 t felett). 

• A gépjármű állomány javítókapacitási lehetőségei területi meg-
osztásban: 

- Javító vállatok (név, hely, kapacitás); 

- Gazdasági társaságok, szövetkezetek; 

- Egyéni vállalkozók. 

• Gépjármű állomány feltöltési kapacitási lehetőségei területi 
megosztásban: 

Üzemanyagtöltő állomások adatai: 

- Helye; 

- Megközelíthetőség; 

- Tárolt üzemanyag fajtája, mennyisége; 

- Üzemanyag kutak mennyisége, kapacitása; 

- Csatlakozási lehetőségek. 

Vasúti közlekedés: 

• Közforgalmú vasúti pályaállomány: 

- Vasútvonalak építési hossza (km): 

- Normál nyomtávú; 

- Keskeny nyomtávú; 

- Széles nyomtávú. 

- Villamosított vasútvonalak építési hossza (km); 
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- Kettő, vagy többvágányú vonalak hossza (km); 

- Korlátozott közforgalmi erdei és közforgalmi vasútvona-
lak hossza (km); 

- Vasútvonalak sűrűsége (km/100 km3). 

• Vasútvonalakkal kapcsolatos adatok: 

- Vonal megnevezése, számozása; 

- Hossz, irány; 

- Vágányok száma; 

- Nyomtáv; 

- Teherbírás (t); 

- Kereszteződések (közút – vasút), csomópontok száma, jellege, he-
lye; 

- Egyes vonalszakaszok hossza (km), végpontjai; 

- Műtárgyak jellege, mennyisége, vonalanként (vonalszakaszon-
ként), mutatói (szélesség, hosszúság, magasság, teherbírás, építési 
anyag), helye; 

- A pálya forgalmi berendezései; 

- Pályaudvarok száma, befogadóképesség; 

- Rakodók száma, típusai (homlok, oldal), állomásonként; 

- Kritikus pontok, vonalszakaszok (vasút-közút kereszteződések, 
aluljárók, hidak, felszín feletti elektromos távvezetékek, alagutak, 
töltések, bevágások, lakott települések) helye, megkerülési útvona-
lak; 

- Vasútvonalak, vonalszakaszok átbocsátó képessége. 

 

 

• Vasúti közlekedések járműállomány (db): 

Vontatójármű (mozdonyok): 
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- Villany; 

- Dízel. 

Motorkocsi: 

- Motorvonat; 

Személyszállító járművek: 

- Személykocsi; 

- Étkezőkocsi; 

- Háló- és fekvőkocsi; 

- Különleges célú kocsi; 

- Poggyászkocsi. 

Teherkocsik: 

- Fedett; 

- Nyitott; 

- Pőre; 

- Tartály; 

- Önnyitós. 

• Vasúti járműállomány kapacitása: 

- Személykocsi ezer ülőhelyben; 

- Teherkocsi ezer tonnában (típusonként). 

• Kötöttpályás helyi közlekedés: 

- METRO vonalak hossza; 

- Milleniumi Földalatti vonal hossza (Bp); 

 

- Villamosvonalak hossza (érintett városok szerint); 

- HÉV – vonalak hossza. 
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• Kötöttpályás helyi közlekedés járműállomány: 

- METRO (és a Milleniumi Földalatti), motor- és személykocsik 
száma, befogadóképessége; 

- Villamosok (motor- és ikerkocsik) száma, villamos fogaskerekű, 
pótkocsik száma, befogadóképessége; 

- HÉV (mozdonyok, motorkocsik, személykocsik, poggyászkocsik, 
teherkocsik) száma, befogadóképessége. 

• A vasúti járműállomány javítókapacitási lehetőségei: 

- Közlekedési vállatok javító üzemei (név, hely, kapacitás); 

- Más javító vállalatok; 

- Gazdasági társaságok, szövetkezetek; 

- Egyéni vállalkozók. 
 

Vízi közlekedés: 

• Állandóan hajózható víziutak hossza (km):  

- Víziutak megnevezése, hajózható hossza (km); 

- Hajózható időintervallumok. 

• Időszakosan hajózható víziutak hossza (km):  
- Víziutak megnevezése, hajózható hossza (km); 

- Hajózható időintervallumok. 

• Révátkelőhelyek: 

- Neve, helye, típusa, időszakossága. 

• Hajóállomány (db): 

- Személyhajó; 

- Vontató és tolóhajó; 

- Önjáró hajó; 
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- Önjáró uszály; 

- Uszály (szárazárut szállító és tankuszály); 

- Tengeri hajó; 

Teljesítőképesség: 

- Személyszállítás (1000 fő-ben); 

- Teherszállítás (1000 t-ban). 

• Révközlekedés járműállomány: 

- Hajók és motoros kishajók száma, befogadóképessége; 

- Révladikok száma, befogadóképessége; 

- Kompok száma, befogadóképessége, teherbírása. 

• Kikötők: 

- Helye, kapacitása, rakodófal hossza. 

- Rakodóberendezések: 

- Mennyisége; 

- Teherbírása. 

- Járművek rakodási helyei (rámpák): 

- Helye; 

- Teherbírása. 

Légi közlekedés: 

• Repülőterek: 

- Száma; 

- Helye; 

- Jellege: 

- Katonai; 

- Polgári; 
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- Nemzetközi. 

• Fel- és leszállópályák adatai (repülőterenként): 
- Osztálybasorolás; 

- Hossza, szélessége, száma, felülete (beton, füves); 

- Tengerszint feletti magassága; 

- Befogadóképessége. 

• Repülőterek alkalmazhatósága: 

- Katonai harci gépek leszállásra alkalmas repterek; 

- Polgári személy- és teherszállító gépek leszállásra alkalmas repte-
rek; 

- Katonai szállító (desszant) repülőgépek leszállására alkalmas repte-
rek; 

- Minden típusú helikopter leszállására alkalmas repterek; 

- Tömeges szállításra kijelölhető repülőterek; 

- Rakomány-kezelő kapacitás; 

- Ideiglenes raktárak mennyisége, befogadóképessége; 

- Ideiglenes tároló helyek mennyisége, befogadóképessége. 

• Kritikus pontok, kivételesen magas akadályok: 

- Helye; 

- Jellege; 

- Magassága. 

• Belföldi és nemzetközi vonalak száma, megnevezése 

• Repülő-állomány: 

- Mennyisége; 

- Típusok; 

- Katonai alkalmazhatóság. 
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Csővezeték-szállítás: 

• Csővezeték-rendszerek: 

- Hossza (km); 

- Kőolajvezeték(kevésbé lényeges információ); 

- Földgázvezeték(kevésbé lényeges információ); 

- Üzemanyag termékvezeték (késztermék vezeték). 

- Üzemanyag késztermékek kiadóhelyei: 

- Hely; 

- Kapacitás; 

- Csatlakozási lehetőségek; 

- Tárolt üzemanyag fajtái; mennyisége. 

• Csővezeték-rendszer elemei: 

- Földalatti tárolók; 

- Föld feletti tárolók: 

- Hely; 

- Kapacitás. 

- Kompresszorállomások (kevésbé lényeges információ); 

- Szivattyúállomások (kevésbé lényeges információ); 

- Csomópontok; 

- Termékvezetékek; 

- Töltőállomások: 

- Száma; 

- Kapacitása; 

- Területi elhelyezkedése. 
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A NATO-parancsnokok igényei alapján a megadásra kerülő adatok 
köre bővülhet vagy szűkülhet is. Kiindulási alapként mindenkor figye-
lembe kell venni a végrehajtandó feladatot, mert csak így biztosítható az 
információhiány elkerülése, illetve a felesleges információk megjelenése, 
amelyek nehézkesebbé tehetik az adatok feldolgozását, ezáltal a feladatok 
végrehajtását. 

Az előzőekben leírtakból az is egyértelműen megállapítható, hogy a 
közlekedés és szállítás a különböző katonai (vagy a katonák által végre-
hajtott nem katonai) feladatok során kiemelt feladatként kezelendő. Az 
egyre kisebb létszámú, de technikai felszereltségében egyre tökéleteseb-
bé váló haderők mozgatása már ma is meghatározó lehet a feladatok si-
keres végrehajtása tekintetében. A közlekedési szakemberek, katonák és 
nem katonák egyaránt azon dolgoznak, hogy munkájukkal növeljék a 
feladatok végrehajtásának hatékonyságát, ezzel is csökkentve a felada-
tok végrehajtása során előforduló kockázati tényezőket. Az információ 
mind szélesebb körű birtoklása nyújthatja az alapot mindezen követel-
mények teljesítéséhez és ezen dolgozatommal én is ehhez kívántam se-
gítséget nyújtani. 
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