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A HADERŐ FELÜLVIZSGÁLAT UTÁNI HONVÉDSÉG 
KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÓ KÉPESSÉGE 

(Külön díj) 

Szűcs László1 

Bevezető 

A haderő felülvizsgálat eredményeként meghirdetett újabb haderő-
reform sok tekintetben (az eddig ismertté vált anyagok alapján) valóban 
reform-értékűnek minősíthető, mert első alkalommal érzékelhető a Ma-
gyar Köztársaság megváltozott stratégiai helyzetéből és az új szövetségi 
viszonyból származóan a NATO katonai rendszerére való átállás és a 
vállalt kötelezettségek teljesítésére való törekvés markáns szándéka. El-
sősorban a hivatásos haderőre való áttérés jelent katonai rendszer-
változást, másrészt olyan képességek kialakítása, amelyek rugalmasab-
bá, mobilabbá, felkészültebbé, azaz hitelesebbé teszik a magyar haderőt. 
Ezen törekvések érintik a Magyar Honvédség közlekedési támogató 
szervezetét is, mert az erők mobilitásának, valamint a logisztika műve-
lettámogatási képességének biztosításában meghatározó, felértékelő-
dött szerepet játszanak. A közlekedési támogató erők – elsősorban a 
komplex szállító kötelékek vagy a közlekedés-koordináló szervezetek 
– a nemzetközi műveletekben az egészségügyi kontingensekhez hason-
lóan – önálló hadrendi elemként is kiküldhetők, ahogyan az iraki pél-
da is mutatja. Ez a logisztika más ágazati erőire kevésbé jellemző. 

Mindezek indokolttá teszik egy új katonai közlekedési rendszer-
koncepció kidolgozását. További indokként a következők szolgálnak: 

1. A NATO-nak felajánlott magyar erő mögött csak részben áll ren-
delkezésre az a szállító kapacitás, amely alkalmazhatóságát, mű-
veleti szabadságát, ezáltal ezen erő hitelességét támasztaná alá, 
ezért keresnünk kell az optimális megoldásokat. 

2. Béke-partnerségünk, de még inkább a délszláv (balkáni) háborús 
konfliktus kapcsán földrajzi helyzetünk miatt az ország területe 
felértékelődött. (Bázis- és tranzit terület lett). Ez a stratégiai 

                                                      
1 Dr. Szűcs László nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, a ZMNE docense. 
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„előny” a konfliktus rendeződése és a NATO új tagországokkal 
való kibővülése kapcsán már nem jellemző (ennek következmé-
nye a taszári Bázisrepülőtér bezárása is). A NATO elvárásai 
egyre inkább a konfliktuskezelés erre alkalmas csapatokkal törté-
nő támogatásának irányába mutatnak. 

3. Stratégiai helyzetünkben a NATO kibővítésével kedvező változás 
állt be, mert szárazföldi kapcsolat jött létre a nyugat-és dél-euro-
pai tagországokkal, illetve csökkent a velünk határos, szövetsé-
gen kívüli országok száma. Ez is hozzájárult a haderő tervezett 
átalakításának motivációjához. 

4. A tervezett reform kisebb, ütőképesebb, technikai eszközeiben 
megújuló, és rugalmasabban alkalmazható hivatásos haderő ki-
alakítását irányozza elő. 

5. A NATO közlekedési támogatási elvei és módszerei jelentős 
mértékben különböznek a Magyar Honvédségnél korábban al-
kalmazott elvektől és módszerektől, másrészt a Szövetség közle-
kedésirányító rendszerébe történő bekapcsolódás/beépülés első-
rendű igényként jelenik meg az MH Közlekedési Szolgálatával 
szemben. 

A felsorolt aspektusok valamilyen módon hatást gyakorolnak a ka-
tonai közlekedési igénystruktúrára. Ez lehet például szállítási igény 
csökkentő, de lehet növelő hatású is. A haderőcsökkentés szállítási 
igénycsökkentő hatása csak az átszervezés befejezése után lesz érzékel-
hető, mert az anyag és technika rendezése jelentős többlet-szállítással 
jár. A hatástényezők minél teljesebb feltárásával és a kockázatelemzés 
módszerével olyan eredményekhez juthatunk, amelyek a rendszerkon-
cepcióban teljesítményegységre vetítetve az optimálist közelítő költség-
gel létrehozható megoldások lesznek. 

1. A katonai közlekedési igénystruktúra vizsgálata 

A katonai közlekedési igénystruktúra vizsgálatánál a katonai közle-
kedési rendszer fogalmából kell kiindulni, amely a következő: 

„A haderő és a (hozzá tartozó) logisztika mozgatását szolgáló köz-
lekedési képesség, amely a katonai szervezetek állományába rendszere-
sített, és/vagy az azt ideiglenesen kiegészítő katonai, továbbá a védelmi 
célra kijelölt, célirányosan felkészített polgári kapacitások összessége, 
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amelyet egységes elgondolás és tervek szerint a katonai közlekedési ve-
zető szervek irányításával alkalmaznak.” 

Bizonyított tény, hogy egy ország közlekedési rendszerének teljesí-
tőképessége jelentős összetevőt képez a honvédelmi potenciálban, azaz 
stratégiai2 jelentőségű ágazat. A kontinentális európai hatalmak a vasúti 
közlekedést, a tengeri hatalmak a tengerhajózást tekintették stratégiai 
ágazatnak. Ezek az ágazatok sajátos képességeik alapján kiemelt szerep-
hez jutnak ma is a koalíció védelmi rendszerében, természetesen a straté-
giai szállítási móddá fejlődött légi szállítással együtt.  

A katonai közlekedési igénystruktúra több irányból is levezethető. 
Alapjait tekintve ezek a MK-t fenyegető veszélyforrások, a belőlük leve-
zethető hadműveleti (és logisztikai) feladatok, összefoglalóan a honvé-
delmi feladatrendszer.  

A katonai közlekedési igénystruktúra két alapvető összetevőre oszt-
ható fel: az MH és a (be)fogadó nemzeti támogatás (BNT) igényeire. 

Az MH igényei: 

• Az MH alaprendeltetése szerint az ország területén bármely irány-
ban, védelmi hadművelet megvívására történő felvonulás, illetve az 
ezt megelőző válságkezelés érdekében egy közlekedési törzsháló-
zat kijelölése és fejlesztése.  

• A logisztikai készenlét fokozásának, majd az MH háborús kiegészí-
tésével kapcsolatos szállítások biztosítása.  

• Az MH felvonulásához és védelmi hadműveletéhez szükséges szál-
lító kapacitás létrehozása kiegészítéssel. 

Megjegyzés: Kedvező stratégiai helyzetünk eredményeként egy vé-
delmi hadművelet megvívásának valószínűsége az ország területén a 0-
hoz közelít, ezért az előző 3 feladat nem bír elsőrendű prioritással, telje-
sen figyelmen kívül hagyni azonban felelőtlenség lenne!: 

• A felajánlott csapatok hadműveleti mozgékonyságát biztosító 
közlekedési infrastruktúra és szállító kapacitását. 

                                                      
2 A stratégiai ágazatok meghatározásakor a védelmi potenciálban, valamint a la-
kosság ellátásában és a (hadi) gazdaság működtetésében betöltött szerepüket 
(arányait) vesszük figyelembe.  
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• A nemzetközi (országhatáron kívüli) műveletek logisztikai támo-
gatására szolgáló Nemzeti Támogató Elem (NTE) nagy távol-
ságú szállító kapacitása. 

• Katonai közlekedési erő önálló hadrendi elemként történő kikül-
dését nemzetközi művelet során. 

• NATO-kompatíbilis közlekedésirányító rendszer integrált nemze-
ti térinformatikai adatbázison nyugvó jármű (eszköz) követő 
rendszerét.  

Látható, hogy ezen feladatcsoport az MH újabb, nemzetközi kötele-
zettségeit tükrözi. A katonai közlekedési igények egyrészt honi területre, 
másrészt országhatárokon kívüli térségekre értelmezhetők. 

A katonai összetevőre a következő NATO-megfogalmazás irány-
adó: „A katonai szállító kapacitás legyen képes a haderő kulcsfontos-
ságú elemeinek mozgatására.” 

A BNT igényei: 

A BNT alapgondolata a Washingtoni Egyezménye V. cikkelye sze-
rinti műveletek támogatására született. Mára azonban igen kicsi a való-
színűsége valamely tagállam vagy a Szövetség elleni nyílt katonai táma-
dásnak. Egyre több esetben kerül sor a tagországokon kívüli műveletekre, 
és ilyen esetekben igen kedvező egy szomszédos tagország vagy baráti 
ország3, amely támogatást nyújthat mind a szövetséges, mind pedig más 
konfliktuskezelő4 országok erőinek. 

Az előzőekben 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 biztonság-
gal tervezhető azért is, mert hosszabb (több hónapos) feszültségi idő-
szakkal számolhatunk. Ezzel szemben a válság- térségekben végrehajtott 
béke-műveletek támogatására igen nehéz előre tervezni (az ország terü-
letén logisztikai bázist működtető vagy átvonuló erők esetében), ezért 
célszerű azt a filozófiát követni, mely szerint az V. cikkely szerinti műve-

                                                      
3 A boszniai háborúban az USA erői és az Északi Dandár részére a MK, a mace-
dóniai műveletekhez Görögország biztosított nemzeti befogadó támogatást. 
4 A minél szélesebb politikai támogatottság biztosítása érdekében nem NATO-
tagországok részvétele is kívánatos a különböző béke-műveletekben. 
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letekre készülünk fel, és más műveletek esetén ezt a képességet ajánl-
hatjuk fel.  

A BNT alapfilozófiája egy nagyon egyszerű logisztikai szabályból 
származik. „Ami közelebb van, az olcsóbb.” Ez alapvető gazdasági kér-
dés, a Szövetséges erők logisztikai támogatásának szervezését a gazda-
ságosság is vezérli. 

A BNT – benne a logisztikai támogatás- 5ahogy a fogalom is mu-
tatja - nemzeti kategória, amelyben a különféle állami rendszereknek  és 
gazdasági szerveknek lehetnek feladataik.  

A BNT főbb területei a következők: 

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

• szolgáltatások (mosatás, technikai kiszolgálás, kommunális szolgál-
tatás); 

• egészségügyi támogatás (ha nem tiltja jogszabály vagy más érdek en-
nek igénybevételét); 

• infrastruktúra (elhelyezési objektumok, bázisterület, tárolóhelyek, 
lőterek, stb.); 

                                                      
5 A logisztikai támogatás a nemzeti logisztikai rendszerre épül, amelynek a NA-
TO-konform (a kijelölt csapatok biztosítását szolgáló) logisztikai elemek mellett 
szerződésben vállalt kötelezettség alapján Befogadó Nemzeti Támogatási (BNT) 
funkciói is lehetnek, amely meghatározott infrastruktúra, szállítási, egészségügyi 
és szolgáltatási kapacitás fenntartását és rendelkezésre bocsátását jelenti. (lásd: 
IFOR-bázisok és a fel- (el ) vonulás biztosítása a Magyar Köztársaság területén.) 
A Befogadó Nemzeti Támogatási képesség létrehozása és fenntartása részben a 
NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) keretében közös finanszírozásból 
történhet, ennek kihasználásával jelentős fejlesztéseket lehet eszközölni pl. a lég-
tér ellenőrzés, híradó berendezések, üzemanyag termékvezeték  kiépítése terén. 
A nemzeti logisztika képessége, tehát nem minden esetben a nemzeti haderő 
szükségleteitől függő, hanem az adott országban állomásoztatott vagy ideiglene-
sen tartózkodó szövetséges csapatok meghatározott (szerződésekben rögzített) 
logisztikai támogatását is teljesíteni képes kapacitások összessége. 
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• közlekedési támogatás:  

- átbocsátó képesség biztosítása;  

- hálózati elemek (repülőterek, rakodók) rendelkezésre bocsáj-
tása; 

- szállító, szállítmánykísérő és rakománykezelő kapacitás biz-
tosítása (repülőterekre, kirakóállomásokra, kikötőbe), illetve 
szállítások végrehajtása a csapatok báziskörleteibe6 

- vasúti és közúti szállítmányok (menetoszlopok) határokon tör-
ténő beléptetése és a kirakóhelyekre, báziskörletekbe irányítá-
sa; 

- katonai irányítás a közúton érkező oszlopok (konvojok), a re-
pülőtereken, vasútállomásokon kikötőkben kirakodó erők ré-
szére katonai gépkocsiutak fenntartásával vagy eseti forga-
lomszabályozással. 

Fontos következtetés vonható le az igénystruktúra elemzéséből: 

Az MH igényi és a BNT sajátos igényei együtt adják a katonai köz-
lekedési összigényt. Az egyes összetevőknél bizonyos átfedések lehetnek 
(pl. a közlekedési infrastruktúra elemek esetében).  

A NATO prágai értekezletén egyik alaptéma volt az erők mobi-
litásának fejlesztése, amely mennyiségi és minőségi problémát jelent 
az MH esetében. 

A mennyiségi fejlesztés alapját a számszerűsített igények képezik, 
amelyek az előzőekben leírt igénystruktúrából vezethetők le. 

A minőségi fejlesztés kapcsolódik a mobilitás növeléséhez, a bárhol 
történő bevetés képességének eléréséhez, amely a szövetség katonai ere-

                                                      
6. Báziskörletet vagy logisztikai bázist alkalmaznak a NATO-erők, főként az 
USA erői a haderő három alapvető komponensének: személyi állomány, 
anyagi készletek, technikai eszközök – fogadására. A báziskörletben találnak 
egymásra ezek a komponensek és rövid (3-5 napos) össszekovácsolás után 
komplett alegységekként kerülnek kiszállításra vagy menetelnek a hadszíntérre.   
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jének hitelességét támasztja alá, illetve a műveleti szabadságot biz-
tosítja.  

A mobilitás kifejezője a mozgékonyság, amelynek három fokozata 
van, és a fokozatokhoz tartozó szállítási módokkal7 együtt kell értel-
mezni: 

• Stratégiai mozgékonyság (interkontinentális és hadszínterek kö-
zötti mozgásképesség), amelyhez a tengeri és a légi szállítási mód 
kapcsolódik. Stratégiai besorolású a vasúti szállítás is, nagy kapa-
citása és a tengeri szállításhoz való kapcsolódása miatt.  

• Hadműveleti mozgékonyság (hadszíntéren vagy régión belüli 
mozgásképesség) amelyhez a partközeli hajózás, a közepes légi, a 
vasúti (esetenként a belvízi és a közúti) szállítás gyakorlatilag az 
interkontinentális szállítási módok kivételével az összes többi 
kapcsolódik. 

•  Harcászati mozgékonyság (hadosztályig bezárólag értelmezik) a 
kijelölt műveleti sávban (területen) való manőverképességet jelen-
ti. Ebben elsősorban a harci és biztosító-kiszolgáló technika terep-
járó képessége, valamint közúti8 szállíthatósága és általában a 
harci technika főként forgószárnyas eszközökre alapozott légi 
mozgékonysága játszik szerepet. 

A mennyiségi és minőségi fejlesztési tervek kimunkálásához alkal-
mazni lehet a kockázatelemzés módszerét. 

A kockázatelemzés célja a szükséges biztonsági szint és a költség-
ráfordítás harmonizációja vagy a szükséges biztonság elérése elviselhető 
költségráfordítással.  

A szükséges biztonsági szintet az elviselhető kockázat fejezi ki. Az 
elviselhető kockázat mértékét az adott történés, tevékenység, esemény 
bekövetkezésének valószínűsége nagymértékben befolyásolja.  

                                                      
7 A NATO-fogalomrendszerben szállítási módokról beszélünk. (a magyar foga-
lomrendszerben szállítási alágazatokról). Ezek: a tengeri, a légi és a felszíni. Ez 
utóbbi a vasúti, közúti és a belvízi szállítást foglalja magába. 
8 A közúti szállítási alágazat nemzetgazdasági fogalom. Katonai megfelelője a 
gépkocsi szállítás, amely arra utal, hogy közutak (épített utak) hiányában is ké-
pes szállítások végrehajtására terepjáró szállító eszközökkel. 
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Látható, hogy a béke-műveletek valószínűsége magas, míg az V. 
cikkely szerintieké a 0 felé közelít. Ezzel szemben az erők mérete fordí-
tott arányú: a béke-műveletekben korlátozott erőkkel, míg egy védelmi 
hadműveletben teljes erővel venne részt az MH. Az V. cikkely szerint 
más szövetséges nemzetet ért támadás esetén a kijelölt erőkkel vennénk 
részt.  

A közlekedési kapacitásszükséglet az erők méretéhez igazodik, míg 
a rendelkezésre állás igénye ezzel ellentétes; béke-művelethez, a válság-
kezeléshez és a békeidejű rendelkezésre állás szükséges, míg a védelmi 
hadművelethez – tekintettel a megelőző hosszabb feszültségi időszakra – 
viszonylag jelentős idő áll rendelkezésre a közlekedési szervezetek, csa-
patok kiegészítésére és felkészítésére. 

A rendelkezésre állás mellett még egy – a minőséget mutató jellem-
zővel is foglalkozni kell. Annak a közlekedési kapacitásnak, amely a 
nemzetközi műveletek támogatására szolgál, NATO-kompatibilisnek kell 
lennie. Ez egyrészt műszaki9 paraméterekben, másrészt a közös eljárási 
szabályok ismeretében jut kifejezésre. 

Olyan következtetést vonhatunk le, hogy a nagy valószínűséggel be-
következő események/műveletek közlekedési támogatásához szükséges 
magas minőségű és azonnali (vagy rövid idő alatt) rendelkezésre álló ka-
pacitással kell rendelkeznünk, amely - feltételezve, hogy egyidejűleg nem 
kell számolnunk valamely békeművelettel és V. cikkely szerinti, más tag-
országot megerősítő művelettel - ezt a kapacitást a teljes szükséglet 30%-
a körül határozhatjuk meg.  

                                                      
9 Mindkét területre: az eszközök műszaki paramétereire és a szellemi kompatibi-
litást, az együttműködési képességet biztosító eljárási utasításokra a NATO  
STANAG-k, azaz szabványügyi egyezmények vonatkoznak. 
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2. A meglévő katonai közlekedési képesség vizsgálata 

A vizsgálatra azért van szükség, hogy lássuk a kiindulási alapot az új 
képességek meghatározásához. 

A közlekedési támogatási képesség általános vizsgálatához a követ-
kező jellemzőket célszerű alkalmazni: 

• Jogszabályi háttér megléte a polgári kapacitások bevonására, illetve a 
fejlesztésnél a honvédelmi (katonai) érdekérvényesítésre. 

• Katonai és polgári összetevő aránya (alágazatokra és funkciókra le-
bontva). 

• A polgári közlekedés honvédelmi felkészültsége. 

• A szükséges és biztosított kapacitások aránya. 

• Aktivizálhatóság (rendelkezésre állás). 

• A hálózat és szállítóeszközök műszaki állapota. 

• A hálózat sebezhetősége. 

• A forgalom helyreállításának gyorsasága. 

• Az alágazatok átfedése (átterelhetőség). 

• Az irányító (informatikai támogató) rendszer megbízhatósága, álló-
képessége, reagáló képessége. 

• Kiemelten veszélyeztetett objektumok aránya, megkerülési lehetősé-
gek vagy dublőr létesítmények. 

• A helyreállító erő és anyagok megléte, aktivizálhatóságuk. 

• Veszteségpótlás lehetőségei. 

A katonai összetevő vizsgálatának sajátos szempontjai: 

• Komplexitása: rendelkezik e a szükséges alap- és támogató funkcio-
nális elemekkel, feladat-rendszerében jelen van e minden funkció. 

• Diszlokációja megfelel e a gazdaságos alkalmazásnak (az ellátó bázi-
soktól lévő távolságok pl.). 
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• Rendszer-technikája megfelel e a multifunkcionalitás, a NATO-
kompatibilitás és az épített infrastruktúrától való minél nagyobb füg-
getlenség elvének. 

• Az ágazat vezetési és irányítási rendszerének hatékonysága. 

2.1. Az MH Közlekedési Szolgálat (KSZ) helyzetének értékelése 

Az MH Közlekedési Szolgálat (KSZ) képezi a katonai közlekedési 
rendszer katonai összetevőjét, amely vezető, műveletirányító és végre-
hajtó szervekből áll.  

A KSZ minden olyan feladatban részt vesz, amelyre ráillik a US 
Army közlekedési szlogenje: „Amíg nem mozdul meg valami, addig 
nem történik semmi.” 

Korábbi tevékenységében kiemelkedő történelmi jelentőségű volt a 
szovjet csapatkivonás szállításainak komplex szervezése, amelyet a szol-
gálat eredményesen hajtott végre. 

Nagy jelentőségű volt a Németországból (a volt NDK Nemzeti Nép-
hadseregből) származó hadianyag-segély hazaszállítása. Ez a valós szál-
lítási feladat is bizonyította a szállítás rendszer – integráló szerepét a 
sokféle anyagi ágazat összehangolt ellátási rendszerként történő működte-
tése érdekében. A teljes folyamatot közlekedési szaktisztnek kellett koor-
dinálnia, mert csak ő volt a teljes folyamat áttekintését biztosító informá-
ciók  birtokában.  

Szintén történelmi jelentőségű volt az USA haderő boszniai kontin-
gensének és az Északi Dandár erőinek (rajtuk kívül még más nemzeti 
erőknek) a felvonultatásában (mai kifejezéssel Befogadó Nemzeti Támo-
gatásában) való folyamatos közreműködés – komplex mozgáskoordináci-
óval és szállításszervezéssel. Ennél a feladatnál azonban már megmutat-
kozott a szervezeti elégtelenség, mert békében is meglévő közlekedés-
irányító (forgalomirányító) erő hiányában a rendőrségre kellett bízni ka-
tonai oszlopok (konvojok) mozgásának irányítását. A Rendőrség primitív 
és a leginkább költségigényes módszert – a kísérést volt csak képes al-
kalmazni. Súlyos hiányosságok mutatkoztak a légi rakományok kezelése 
és a konténeres szállítási kapacitás terén. Többször is veszélyes helyzet 
alakult ki a szállítmánykísérő erő elégtelensége miatt: veszélyes és veszé-
lyeztetett anyagszállítmányok mozogtak az ország területén fegyveres kí-
séret nélkül.  
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A KSZ állománya minden feladatban bizonyította elkötelezettségét 
és szakértelmét, (sokszor a szükséges jogszabályi háttér, pénzügyi és 
technikai feltételrendszer hiánya, hézagossága ellenére) nemzetközi és 
hazai elismerést kiváltva teljesítette feladatait.  

A szolgálat felé a feladatszabás tekintetében mindig is a kettősség 
volt jellemző: a Vezérkar (Hadműveleti szerv) kompetenciájából szár-
mazóan a csapatmozgásokat, nemzetközi feladatokat, míg a közvetlen 
elöljáró logisztikai főnök csak a logisztikai szállításokat „vezényelte”. 
Ebből állt elő az a nem szerencsés helyzet, hogy a feltételrendszer bizto-
sítását (létszámkeretek, költségvetés, szervezet hatékonysága) egyik fél 
sem tartotta igazán saját  kötelezettségének. Sajnos, hosszú évek óta a 
háttérben kíméletlen harc folyik a  békelétszámért, a logisztika korábbi 
csúcs-vezetői lehetővé tették, hogy a közlekedési szakmai számokat had-
tápos és fegyverzettechnikai  ágazati szakmai számokra minősítsék át, el-
lehetetlenítve ezzel a szállítóeszközök centralizált alkalmazását az egy-
séges szállításirányítást (amely nélkül a katonai műveletek integrált 
logisztikai támogatása elképzelhetetlen ) továbbá a képzést és a létszám-
gazdálkodást. 

Problémát jelent folyamatszervezési szempontból a szállítóeszközök 
megosztott felügyelete és a katonai vámügyi, illetve határrendészeti fela-
datok megosztott szervezeti hovatartozása is. Súlyos problémának tekint-
hető a csapatok logisztikai szervezeteibe rendszeresített szállítóalegysé-
gek helyzete mind a komplexitás (a támogató funkciók teljes hiánya), 
mind pedig a kapacitások tekintetében. 

2.2. Az MK közlekedési rendszere honvédelmet támogató képes-
ségének értékelése  

Az ország közlekedési rendszerének fejlesztése terén az Európai 
Unió normáinak fokozatos bevezetésével, újabb fejlesztések megvalósítá-
sával a védelem aspektusából is kedvezőbb feltételek jöhetnek létre. 

Ezek a folyamatok már most is éreztetik hatásukat. Ennek ered-
ményeként a hazai közlekedési infrastruktúra kettős képet mutat. Új háló-
zati elemekkel bővül, ugyanakkor szinte mindegyik alágazatnál rendkívül 
leromlott és elmaradott pályával és eszközállománnyal találkozunk. Ez 
egyrészt akadályozza a nemzetközi integrációt, másrészt megnehezíti a 
szövetséges kötelezettségekből származó közlekedési elvárások teljesíté-
sét. 
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Vasúti közlekedés  

A magyar vasúthálózat hossza összesen 8085 kilométer, ebből 7873 
kilométer közforgalmú. A normál nyomtávú közforgalmú vasúti pálya 
hossza 7657 kilométer. A vonalsűrűségi adatok (81,8 kilométer/1000 
négyzetkilométer, illetve 0,74 kilométer/1000 lakos) szerint magas a há-
lózat sűrűsége, azonban csak 16,9 százalékos a kétvágányú szakaszok 
aránya. A vonalaknak alig több mint 35 százaléka alkalmas 100 kilo-
méter/órás sebességre, az emelt sebességre (160 kilométer/óra) engedé-
lyezett pályaszakaszok hossza pedig elenyésző. Még a fővonalakon is 
számos sebességkorlátozás fordul elő. Meglehetősen kicsi a külön szintű 
közúti vasúti átjárók aránya. Önműködő és félig önműködő térközbiztosí-
tás a vonalak 36 százalékán működik, s csaknem 60 százalékot képvisel a 
kisebb vonali kapacitást lehetővé tevő állomástávolságú vonatközlekedés. 

A magyar vasút vonóerő állománya elöregedett, 20-30 évvel ezelőtti 
műszaki színvonalat képvisel (kivéve a villamos motorvonatokat, ame-
lyek 10-15 évesek). A villamos vontatás aránya eléri ugyan a 70 százalé-
kot, de nemzetközi viszonyításban még ez is alacsonynak tekinthető. 
Ugyanakkor kevés a nagyteljesítményű (tartalék) dízel mozdony a sérült 
villamos vontatás kiváltására. 

A vasúti teherszállítás vagonparkjának avulása rohamosan nő. A 
személykocsi-park elöregedett, állapotában az utazási kultúra kedvezőtlen 
irányú változásai is tükröződnek.  

A katonai szállítások végrehajtásának tükrében a vasúti közlekedés – 
az ebben az évtizedben bekövetkezett jelentős kapacitás csökkenés elle-
nére is – az ország meghatározó közlekedési alágazata maradt. A meglé-
vő hálózat biztosítja bármely lehetséges hadműveleti irányban legalább 
két frontális vasúti főirány és 1-2 harántirány fenntartását, napi 60-80 vo-
natpár áteresztő képességgel. A vasúti közlekedés szűk keresztmetszetét a 
kevés és kedvezőtlen eloszlású nagyfolyami hídátkelőhely, az ebből adó-
dóan Budapest központú hálózat, a vasúti pálya huzamos ideje romló ál-
laga és csökkenő terhelhetősége, a katonai szállításra alkalmas vasúti ko-
csik számának drasztikus fogyása, műszaki állapotuk hanyatlása képezi. 
Mindezek ellenére a vasúti közlekedés képes az ország védelmi igényeit 
kielégítő belföldi és tranzit szállítások végrehajtására. Jelentős kocsi hi-
ány van már most is a nehéztechnika szállítása és a nemzetközi csapat-
szállítás területen. A vasúti infrastruktúra „túlélőképessége” minden ele-
ménél alacsony szinten van. Nincsenek pl. mobil villamos alállomások a 
villamos vontatás életképességének növelésére, illetve a védett (dublőr) 
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irányító pontok száma elenyésző. Kevés a vasúton a polgárvédelmi léte-
sítmény is. 

Közúti közlekedés 

Az úthálózat mennyisége és területi sűrűsége az EU átlagos értéké-
nek megfelelő, jelentős viszont a minőségi elmaradás. Az országos köz-
úthálózat kiépítettsége ugyan csaknem 98%, azonban a helyi közutaknál 
ez az érték csupán 33%. A hálózat fejlesztése folyamatosan halad, ugyan-
akkor a nem megfelelő teherbírás és útszélesség, valamint számos össze-
kötő és elkerülő szakasz hiánya továbbra is megoldandó problémát jelent.  

A hazai autópálya- és autóút-hálózat – mintegy 500 km – a jelenlegi, 
de még inkább a jövőbeli forgalmat tekintve elégtelen. Fajlagos autó-
pálya-ellátottságunk (kilométer/1000 lakos) csak mintegy egynegyede az 
EU átlagos értékének. A gyorsforgalmi úthálózat gyorsított fejlesztése 
1998-tól megindult ugyan, de ez elsősorban a meglévő irányok további 
kiépítését jelentette, s nem számolt a regionális összekötő tengelyekkel. 
Az 1999-ben jóváhagyott 10 éves közúthálózat fejlesztési program a pán-
európai korridorokhoz való kapcsolódás mellett már a közutak térségfel-
táró szerepét is hangsúlyozza. 

A tengelyterhelések jelenleg megengedett határértéke (10 tonna) az 
Európai Unióhoz való csatlakozás után az ott már elfogadott 11,5 tonna 
lesz. Ebből következően a főutak teherbírás szerint mért igénybevétele 
50%-kal növekszik. A nehéz tehergépkocsik jelenlegi megengedett 40 
tonnás össztömege az Európai Unióban szabványos 44 tonnára nő. A hi-
dak átlagos életkor a 42 év. A 80 évnél idősebb hidak aránya 7%, széles-
sége az állomány 17%-án elégtelen. 10%-a 1-2 éven belül, 20%-a 5-10 
éven belül javítandó kategóriába fog tartozni. Jelenleg 223 hídon 20 ton-
nás össztömeg korlátozás van érvényben, e hidak 20%-a főutakon van. A 
40 tonnás össztömegű járműveknek további 250 híd nem felel meg. A fő-
útvonalakon a hidak általában „A” osztályú, 80 t teherbírásúak, az egyéb 
útvonalakon „IA” osztályú, 60 t teherbírásúak.  

Külön kiemelést érdemel a fokozott veszélyeztetésnek kitett közúti 
és vasúti hidak helyettesíthetőségének vizsgálata. A nagyfolyami hídátke-
lő helyek dublírozására – a hazai fejlesztésű TS uszályhidakból – jelenleg 
2 vasúti és 5 közúti hídkészlettel rendelkezik az ország. Ezekkel a készle-
tekkel a Dunán két vasúi és két közúti, a Tiszán 3 közúti híd egyidejű 
üzemeltetése biztosítható. Meg kell jegyezni, hogy a vasúti uszályhíd 
utoljára 19 évvel ezelőtt üzemelt, így a telepítéshez szükséges szakállo- 
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mány biztosítása problémát vet fel, mivel időközben a közlekedési szak-
csapatokat megszüntették, illetve a polgári közlekedési szervezetek jelen-
tős átalakulása miatt ott sem áll rendelkezésre felkészült szakállomány a 
feladatok végrehajtására. Jelenleg a dunaföldvári híd vasúti forgalmának 
megszüntetése miatt a közlekedési tárcánál elrendelték a TS vasúti 
uszályhíd terveinek felújítását és a telepítéshez legszükségesebb feltételek 
előkészítését.  

A közúti TS uszályhidak üzemeltetésével kapcsoltban kissé jobb a 
helyzet, hiszen az elmúlt években a Tiszán a tiszaugi közös közúti-vasúti 
híd felújítása kapcsán a 44.sz. főút forgalma több mint 2 éven keresztül 
TS uszályhídon keresztül bonyolódott le. A TS hidakkal kapcsolatban ál-
talános probléma, hogy az alapul szolgáló uszályok egyrészt elöregedtek.  

A közúti és vasúti hidak helyreállításához a Magyar Köztársaság a 
Német Szövetségi Köztársaságtól 2500 fm. közúti-vasúti hídprovizórium 
készletet kapott segélyként. Ebből a mennyiségből több mint 500 m álla-
mi céltartalékot képez. Ezek a készletek jól alkalmazhatók közepes vízfo-
lyások fix alátámasztású áthidalására, de szükség esetén, a Dunán és a Ti-
szán is építhető belőlük híd.  

A hidak jelenlegi állapotából adódó problémák megoldására az 
utóbbi években a szaktárca irányításával kifejlesztettek egy 80 t teherbí-
rású, 20 m áthidalására alkalmas mobil hídkészletet, amely az útpályára 
fektetve kiválja a nem megfelelő teherbírású közúti műtárgyat. Az új 
rendszer életképességét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy ez a hídkészlet 
az IFOR/SFOR csapatmozgásokkal kapcsolatban a Pécs-Harkány kö-
zötti úton lévő 10 t terhelhetőségű közúti híd megerősítése érdekében fo-
lyamatosan üzemelt.  

Összegezve elmondható, hogy a két alapvető közlekedési alágazat 
működését a két nagy folyó állandó hídátkelő helyeinek rombolása esetén 
a közlekedési tárcánál rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával 1-2 
közlekedési irány fenntartható, azonban az eszközök állagát figyelembe 
véve tovább kell folytatni a TS uszályhidak felújítását és az ezek kiváltá-
sára alkalmas ideiglenes hídelemek fejlesztését, rendszeresítését.  

A közúti járműállomány – általában véve minőségileg javult és – je-
lentősen gyarapodott az elmúlt években. A jelenlegi fajlagos ellátottság 
(körülbelül 250 személygépjármű/1000 lakos) az EU-átlag felét éri el, s 
ezzel megfelel az ország gazdasági fejlettségének. A forgalomban lévő 
gépjárművek száma csaknem 2,7 millió darab, 1990-hez képest mintegy 
300 ezer darabbal több. Ennek több mint 83 százaléka személygépkocsi, 
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12,7 százaléka tehergépjármű (vontatók is), 3,6 százaléka motorkerékpár 
és 0,7 százaléka autóbusz. 

A teherfuvarozás műszaki-technológiai megújulásának folyamata 
teljes egészében a piaci verseny keretei közé került, állami szerepvállalás 
csak a vámszabályok és más jogszabályok terén érzékelhető, esetenként 
megkérdőjelezhető eredménnyel. 

A nemzetgazdasági járműparkot még a következők jellemzik: 

Megjelentek ugyan a nagyteljesítményű szállító eszközök pl. az út-
építéseknél, ezek azonban egyfunkciós billenőplatós járművek. Nyugaton 
már csere-felépítményesek – azaz többfunkciósak ezek a járművek is. 
Továbbra is elenyészően kevés az összkerék-hajtású és a terepjáró teher-
gépkocsi, amely a katonai szállító kötelékek kiegészítési tartaléka lehet-
ne.  

Összességében megállapítható, hogy a nemzetgazdasági járműpark – 
az egyes járműkategóriákban bekövetkezett fejlődés ellenére – a katonai 
szállítások és a kiegészítési bázis tekintetében kedvezőtlen összetételű. A 
törvényalkotás elmaradt a szükséges háttér fejlesztését szolgáló állami 
szerepvállalás terén, ezért rövidebb (néhány éves) időszakon belül sem 
várható érdemi változás. Leépült a hazai tehergépkocsi gyártás is, mert a 
járműparkra vonatkozó jogrendszer nem támogatja a hazai járműgyártást. 
Ugyanakkor megállapítható, hogy a jármű-kereskedelmi cégek széles-
körű kínálattal vannak jelen az országban, ez lehetővé teszi az alkalmi, 
célirányos kiegészítést kölcsön-bérlet, vagy beszerzés módszerével. 

Vízi közlekedés 

A hajózható vízi utak hossza hazánkban 1622 kilométer, abból 249 
kilométer (15,3 százalék) csak időszakosan áll rendelkezésre. A magyar 
vízi utak leromlott állapota alapvetően hozzájárult a vízi szállítás szere-
pének visszaszorulásához. A dunai hajózóút fejlesztésének elmaradása 
következtében a Duna magyarországi szakasza az év egyharmadában 
nem, további egyharmadában pedig csak korlátozott mértékben hajózható 
(nem teljesül a megkövetelt norma, a 2,5 méteres minimális merülési 
mélység). Alapvető hiányosság, hogy az ország területén nincs a Dunát és 
a Tiszát összekötő hajózható csatorna.  

A hajóállomány folyamatosan csökken, a folyami hajók 35 százaléka 
0-a értéken nyilvántartott. A teherhajópark alapvetően a korábbi nagyobb 
szállítási kapacitásokra épült, mára már elavult technológiát képviselő to-
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lóhajókból és uszályokból áll (rugalmasan alkalmazható önjáró hajók és 
uszályok helyett). A hazai hajójavító és -építő ipar megszűnt.  

A dunai vízi út jelentősége, a Duna-Majna-Rajna csatorna megnyitá-
sával felértékelődött. Problémát okoz azonban, hogy a Dunán és a Tiszán 
az európai követelményeknek megfelelő korszerű kikötők nincsenek. Ne-
hezíti a helyzetet a meglévő kikötők szárazföldi (közúti, vasúti) kapcsola-
tainak hiányosságai is. Ennek ellensúlyozására a közlekedési tárca távlati 
terveiben a vízi közlekedés fejlesztése érdekében korszerű dunai kikötők 
létesítése szerepel.  

Katonai alkalmazás tekintetében honi területen sem a csapatmozgá-
sok, sem a logisztikai szállítások végrehajtására a belvízi szállítási mód 
alkalmazásával nem számolunk. Ugyanakkor nemzetközi béke-műve-
letekben ( dél-kelet európai, balkáni irányban) lehetséges a vízi szállítás 
igénybevétele. Hasonló lehetőség van egy hazánkat megerősítő szövet-
séges erő felvonulásának terén is, valamint egy későbbi, hadfelszerelés 
korszerűsítési időszakban nagy volumenű technikai eszköz szállításra is 
alkalmas a dunai vízi út. 

Megállapítható, hogy jelenleg a nagyfolyamok és az egyéb hajóz-
ható folyószakaszok elsősorban vízi akadályt jelentenek katonai műve-
letek esetén. 

A volt szovjet államadósság terhére kapott tengeri hajókat is elad-
ták (eladásra tervezik), így a magyar tengeri szállítási kapacitás is meg-
szűnik. 

Légi közlekedés 

Az ország légi közlekedéséhez 56 repülőtér áll rendelkezésre. Ebből 
állandó jelleggel 8 (6 katonai 2 polgári) repülőtér működik. 24 repülőtér 
ideiglenes jelleggel döntően sportcélokat szolgál, további 24 pedig hasz-
nálaton kívül van. A légi közlekedési infrastruktúra mennységi vonatko-
zásban messze meghaladja az ország jelenlegi gazdasági és katonai igé-
nyeit. A használaton kívüli betonos repülőterek bár lehetővé teszik a 
további polgári és katonai célú fejlesztéseket, állaguk forráshiány és gaz-
dasági megfontolások miatt folyamatosan romlik. Ismételt használatba 
vételük egyre növekvő ráfordításokat igényel.  

A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér állami tulajdonban van. Kiépí-
tettsége és felszereltsége alapján alkalmas fogadó repülőtérként való 
alkalmaásra. A tervezett  fejlesztések nyomán kapacitása is folyamatosan 
bővül: 2000-ben elérte az 5,5 millió utas/év nagyságot. A légi forgalom 
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irányításának korszerűsítésére új integrált irányító rendszer létesült, ami a 
legszigorúbb európai követelményeknek is megfelel. A fejlesztéseknek 
köszönhetően a központi repülőtér továbbra is el tudja látni gyűjtő és el-
osztó szerepét.  

Légi szállítóeszközök 

A magyar légi közlekedés a katonai szállítások tekintetében alig ér-
tékelhető kapacitással rendelkezik. A lízingelt gépekkel legfeljebb a had-
erő egy komponense: a személyi állomány szállítható („sima derékszíj-
jal” vagy korlátozott súlyú személyi felszereléssel). Az állam (a 
honvédelem) azonban nem „vásárolta meg” a prioritást, ezért az igény-
bevétel lehetősége bizonytalan. Ezt csak súlyosbítja az idegen tulajdonos 
korlátozó jogköre is. 

Következtetések:  

A Katonai Közlekedési Rendszer mindkét alkotója: a katonai és a 
polgári elem is a szükséges képességek tekintetében jelentősen elmarad 
az igényektől. Különösen kritikus a katonai összetevő állapota. A polgári 
közlekedés terén jelentős elmozdulás érzékelhető, azonban a védelmet 
támogató képesség tekintetében ez - éppen a célirányos fejlesztés sokéves 
elmaradása miatt - még sokáig nem érezteti hatását.  

3. A katonai közlekedés új rendszerkoncepciója 

A közlekedési rendszerkoncepciónak a közlekedési támogatás ké-
pességét kell szolgálnia, amely a mozgatási folyamatokat és a végrehaj-
tásukhoz szükséges erők és eszközök összességét foglalja magába. Fo-
galmát-szélesebb értelmezésben-a NATO alapokmányaiból vezethetjük 
le: 

A közlekedési támogatás a személyi állomány, eszközök és anyagi 
készletek katonai tevékenység részét képező helyváltoztatáshoz szüksé-
ges műveletek összessége, amely valamennyi szállítási mód és szállító 
eszköz, anyagkezelő, mozgató (rakodó) berendezés, a közlekedési infra-
struktúra (a felszíni közlekedési hálózat: közút, vasút, továbbá a kikötők, 
anyag- és személyszállításra kijelölt repülőterek) komplex alkalmazá-
sával, katonai forgalomszervezéssel és a mozgatás (közlekedés) irányítá-
sával, a katonai szállítmányok fegyveres kísérésével (őrzésével), valamint 
a szakanyag-ellátással valósítható meg. A közlekedési támogatás az MH, 
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valamint a kijelölt szövetséges erők harckészültsége és műveleti (manő-
ver) képessége biztosításának egyik előfeltétele. 

3.1. A közlekedési támogatás általános funkciói: 

Legáltalánosabban, a teljes rendszerre, de külön – külön egyes al-
ágazatokra, valamint konkrét katonai műveletekre is értelmezhetően-
doktrína-elemekként is – a következők szerint határozzuk meg:  

Előkészítés:  Azon tevékenységek és rendszabályok összessége, 
amelyeket béke-, illetve minősített időszakában a katonai közlekedési 
szükségletek kielégítése és megfelelő tartalék kapacitások képzése érde-
kében végeznek. Magába foglalja a nemzetgazdaság védelmi felkészítési 
terveiben meghatározott feladatokat, úgymint: 

•  A közlekedési hálózat adatainak gyűjtését, értékelését, a katonai köz-
lekedési törzshálózat meghatározását (kijelölését) a honvédelmi kö-
vetelmények szerint;  

•  A közlekedési hálózat működőképességének fenntartása érdekében 
biztosítási (építési és helyreállítási) tervek kidolgozását;  

•  A szomszédos országokkal, a szövetséges országok katonai és pol-
gári szervezeteivel két vagy többoldalú szállítási támogatási egyez-
mények előkészítését és megkötését;  

•  A közlekedési szakanyag szükségletek, szállító és rakodó eszköz 
szükségletek meghatározását, a hiányok pótlása érdekében két vagy 
többoldalú szerződések előkészítését és megkötését, valamint a szak-
anyagok és eszközök elosztását;  

•  Az ország védelmi célú tartalékai /Állami Céltartalékok (ÁC) és rög-
zített ipari kapacitásai (IK) – a közlekedési biztosítást befolyásoló – 
adatainak folyamatos pontosítását, igények módosítását;  

•  A katonai közlekedési szervek és szakcsapatok, valamint a hon-
védelmi közlekedési feladatok végrehajtására kijelölt polgári köz-
lekedési és ipari szervezetek alkalmazási terveinek kidolgozását, a 
szervezetek felkészítésének tervezését és irányítását; 

•  A közlekedési támogatás tervezéséhez létfontosságú Szövetséges 
Felvonultatási és Mozgatási Rendszer (ADAMS) bevezetését, folya-
matos működtetésének feltételeit, és biztosítják a Közlekedési Infor-
mációs és Tervező Rendszer adatbázisának naprakészségét; 
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•  Folyamatosan végzik a mozgatási és szállítási erőforrásokhoz való 
hozzáférési, beszerzési lehetőségek elemzését és javaslatokat dolgoz-
nak ki a törvényhozási, vagy más intézkedésekre. 

Üzemeltetés: azon tevékenységek és rendszabályok összessége, me-
lyek a katonai közlekedési infrastruktúra és szállítóeszközök folyamatos, 
megszakításmentes működőképességének biztosítására irányulnak. Ma-
gába foglalja a következő feladatokat, úgymint: 

•  A szállító és rakodó eszköz, a közlekedési szakanyag szükségletek 
meghatározását, a hiányok és feleslegek megállapítását, a hiányok 
pótlását;  

•  A katonai közlekedési szervek és szakcsapatok, valamint a honvéde-
lmi közlekedési feladatok végrehajtására kijelölt polgári közlekedési 
és ipari szervezetek (szállító-, rakodó-, forgalomszabályzó-, szállít-
mánykísérő- és helyreállító) telepítését, (szétbontakozását) és működ-
tetését: 

- a fontosabb közlekedési csomópontok és objektumok őrzés-
védelmét; 

- a közlekedési biztosítás tervezését, a tervek folyamatos pon-
tosítását, a Közlekedési Információs és Tervező Rendszer 
adatbázisának naprakészségét, elkészítik a szükséges és a 
meghatározott jelentéseket. 

Technikai oltalmazás: azon tevékenységek és rendszabályok ösz-
szessége, melyek a kijelölt katonai közlekedési hálózat működőképes-
ségének fenntartására, a közlekedési áramlatok folyamatosságának bizto-
sítására irányul. Magába foglalja a következő feladatokat, úgymint: 

• a közlekedési hálózat várható rombolásának előrejelzését ( értékelve 
a veszélyeztetett objektumokat, csomópontokat, azok veszélyeztetett-
ségi fokát), 

•  helyreállító erők és anyagi tartalékok létrehozását, a várható rombo-
lások közelében történő telepítését és elhelyezését, az erők és eszkö-
zök felkészítését; 

•  a helyreállítási tervek kidolgozását; a tartalék anyagok tárolását, 
szerkezeti elemek összeállítását és tárolását. 
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Helyreállítás: azon tevékenységek és rendszabályok összessége, 
melyek a kijelölt katonai közlekedési hálózaton bekövetkezett romboló-
dások következtében a megszakadt közlekedési áramlat mielőbbi megin-
dítására irányulnak. A helyreállítás tehát egyrészt objektumok műszaki 
tartalmú helyreállítását, másrészt a forgalom folyamatosságának külön-
böző rendszabályokkal történő helyreállítását jelenti. Magába foglalja a 
következő feladatokat: 

• A kijelölt közlekedési hálózaton bekövetkezett rombolódások adatai-
nak rögzítését, az okozott kár mértékének és a megkerülés lehetősé-
gének felderítését, az adatok értékelését és az azonnal szükséges 
mozgatási (forgalmi) rendszabályok bevezetését; 

•  A forgalomszabályzó, a helyreállító szervezetek kijelölését, feladata-
ik meghatározását, a helyreállítás ütemének és határidejének megha-
tározását; 

•  A helyreállítási tervezés irányítását, a szükséges anyagok biztosítá-
sát. 

Zárás: Egy hadműveleti, illetve egy adott közlekedési irányban az 
ellenség szállításainak és mozgásának akadályozása, megállítása érdeké-
ben részlegesen rombolni (működésképtelenné tenni) a közlekedési ob-
jektumokat olyan módszerekkel, amelyek később, a támadás elhárítását 
követően lehetővé teszik a gyors helyreállítást. 

Katonai szállítások: Minden szállítási módra kiterjedően, azok 
komplex és gazdaságos alkalmazásával, a hadműveleti prioritásoknak 
megfelelően, a szállítóeszközök centralizált felhasználásával, a nemzeti, 
valamint a különböző nemzetközi szerződésekkel rendelkezésre bocsátott 
külföldi katonai és a polgári kapacitások igénybevételével az erők moz-
gatását szolgáló hadműveleti és a logisztikai (utánpótlási) szállítások ösz-
szessége.  

Az általános funkciók mellet még a következő funkció-csopor-
tosítást is alkalmazzuk: 

Alapfunkciók:  

• Közlekedési infrastruktúra biztosítása, 

• Katonai szállítások. 
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Támogató funkciók: 

• Forgalomszervezés és irányítás, 

• Rakománykezelés, 

• Szállítmánykísérés. 

Járulékos funkciók: 

• Szakanyag ellátás, 

• Költségvetési gazdálkodás. 

Ez a csoportosítás azért szükséges, mert egyrészt a rendszer-
technika biztosításának alapja, másrészt a szervezetek felépítésének vá-
zát hordozza. Ha megvizsgáljuk egy komplex szállítókötelék képessé-
geit, (pl. az Iraq-ba kiküldött szállítózászlóaljat), ezeket a képességeket 
találjuk meg, ezzel szemben az MH csapatainál rendszeresített szállító-
alegységek szervezeti hiányosságok miatt alkalmatlanok műveleti terü-
leten történő alkalmazásra. 

3.2. Katonai közlekedési  infrastruktúra -igények 

Általános aspektusok: 

A védelmi infrastruktúra a katonai infrastruktúrát, valamint az or-
szágos infrastruktúra védelmi szempontból kiemelt elemeit foglalja ma-
gába. Az ország-védelem tekintetében alapkövetelmény a bármely irány-
ban történő felvonulási képesség és meghatározott hadműveleti irányban 
a védelmi hadművelet közlekedési biztosítása. Ehhez egy törzshálózat 
szükséges, amely gyakorlatilag az országhatárhoz 30-40 km-es távolságra 
biztosítja a nehéztechnikával ellátott csapatok kombinált menettel történő 
felvonulását, illetve a hadművelet során a logisztikai szállításokat. Ma a 
háborús fenyegetettség hiánya eredményeként nem ez kap prioritást. 

Szorosan az ország-védelemhez kapcsolódik a megerősítő Szövetsé-
ges Csapatok nemzeti támogatása. Ez az igény meghatározott csapat-
kontingens felvonulásának, illetve a védelmi hadművelet során a nemzeti 
ellátási körbe tartozó anyagok utánpótlási szállításainak biztosítását jelen-
ti. A korábban említett törzshálózatnak a nemzetközi (európai) közleke-
dési irányokhoz (folyosókhoz) való kapcsolódása fontos nemzeti érde-
künk.  
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Mindazok a képességek, amelyeket az előzőekben vázoltam, fel-
használhatóak olyan béke-műveletek támogatására, amelyben az MK 
bázisul vagy tranzitterületként szolgálhat.  

3.2.1. A felajánlott csapatok mobilitását biztosító igények 

A NATO-ba és más nemzetközi kötelékekbe kijelölt csapatok al-
kalmazására az lehet jellemző, hogy béke-műveletekben, vagy más tagor-
szágot ért támadás esetén az V. cikkely alapján megerősítő erőként tevé-
kenykedhetnek.  

A kijelölt csapatok legvalószínűbb felvonulási irányai Dél; Dél-
kelet; Kelet; Észak-kelet és Észak lehetnek. Felvonulásuk történhet a 
vasúttal elérhető térségekbe vasúti szállítással, közelebbi térségekbe 
kombinált menettel (vasúton és közúton), míg távoli térségekbe berakó 
kikötőből tengeri szállítással is. Ezen kikötők Olaszország, Szlovénia 
Horvátország, Románia, esetleg Lengyelország és az NSZK területén is 
lehetnek. E kikötők vasúti és közúti szállítással (kombinált menettel) el-
érhetők. Ukrajna felé – vasúti szállítás esetén számolni kell az eltérő 
nyomtáv problémájával. Figyelembe véve a lehetséges alkalmazási kör-
zeteket, dél-keleti és keleti irányban a vasúthálózat alacsony minőségi 
mutatókkal rendelkezik. 

A NATO-nak felajánlott csapatok mobilitásának biztosítására az ál-
talánosnál magasabb szállítási képességet határoznak meg, amely a kö-
vetkezőkkel érhető el: 

• Szállítási tervek és a szállítóeszköz-igénylések előkészítésével; 

• Az anyagi készletek konténerizálásával vagy egységrakományokba 
készletezésével és szállítási tervek szerinti csoportosításával; 

• A rögzítő eszközök helyszíni tárolásával; 

• A berakási műveletek begyakorlásával; 

• A szállításhoz szükséges infrastruktúra biztosításával; 

• A szállításhoz szükséges szállítóeszközök biztosításával. 
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A kijelölt csapatok a következő helyőrségekben diszlokálnak: 

• Tata; 

• Hódmezővásárhely; 

• Debrecen; 

• Szolnok; 

• Szentes, 

• Győr, 

• Kaposvár. 

Az érintett helyőrségek térségében rendelkezésre állnak a vasúti be-
rakás feltételei, továbbá az elszállításhoz szükséges vasútvonalak bárme-
lyik műveleti irány (tranzit-ország és a lehetséges berakó kikötők) felé. 
Ugyanez vonatkozik a közúti mozgatásra is. Több repülőtér is alkalmas 
légi szállító eszközökbe történő berakáshoz (Ferihegy, Szolnok, Kecske-
mét). 

3.2.2. A hazánkba érkező megerősítő valamint más rendeltetésű át-
vonuló erők közlekedési igényei 

A MK-t ért külső katonai támadás esetén hatályba lép a Washingtoni 
Egyezmény V. cikkelye, amelynek szellemében a Szövetség katonai erő-
vel erősíti meg hazánkat. 

A megerősítés lehetséges földrajzi irányai: 

• Dél-nyugat irányból Olaszország területéről kiindulva Ausztrián, 
Szlovénián vagy Horvátországon keresztül, esetleg horvát és szlovén 
kikötőkből közvetlenül. 

• Nyugat-Európából (nyugati irányból) Ausztrián, valamint Csehorszá-
gon és Szlovákián keresztül. 

• Észak-Európából Csehországon és/vagy Szlovákián keresztül. 
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A küldő nemzetek tekintetében két csoportot különböztethetünk 
meg: 

• Egyik azon szövetséges országok csoportja, amelyek saját területük-
ről indítják el megerősítő erőiket. 

• Másik azon országok, amelyek az európai kontinensen (főként az 
NSZK területén) állomásoztatják reagáló erőiket.  

Ha összerendezzük a földrajzi irányokat és a szállítási módokat, 
akkor a következő lehetőségeket kapjuk: 

• Vasúti, közúti és légi szállítmányokkal bármelyi irányból számolha-
tunk; 

• Belvízi (dunai) szállítási móddal   a nyugat-és dél-európai régióból. 

Figyelembe véve egy megerősítő csoportosítás lehetséges feladatát, 
nagy a valószínűsége annak, hogy az ország középső területére vonulna 
fel, ahonnan bármely hadműveleti irányban tevékenykedhetne. Ebben a 
helyzetben a Duna nem csak szállítási lehetőséget jelent, hanem igen je-
lentős nagy folyami vízi akadályt képezne. 

A BNT katonai közlekedési feladatrendszere 

Az MK – az illetékes NATO Regionális Főparancsnokság közremű-
ködésével (elvi irányítása mellett) – szerződést köt a küldő országgal (or-
szágokkal) a nemzeti támogatás tartalmát, volumenét, időrendjét illető-
en10. A közlekedési feladatokat két csoportba sorolhatjuk: 

1. A polgári közlekedési rendszerre háruló feladatok 

A polgári közlekedési rendszernek elsősorban a szükséges pályaka-
pacitást kell a kijelölt közlekedési vonalakon (fogadó repülőtéren) ren-
delkezésre bocsátani. A pályakapacitási igény meghatározásának alapja 
vasúton a napi szállítási ütem (NSZÜ), közúton a konvojok (szállítóosz-
lopok vagy a csapatok menetoszlopai) darabszáma, légi szállításnál a napi 
szállító repülőgép fogadási képesség.  

Vasúti közlekedés (vasúti szállítási mód) 

                                                      
10 A szerződés előkészítésének fázisait és az okmányokat  NATO-alapokmány 
tartalmazza. 
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Napi vasúti szállítási ütem: 

Elsősorban a berakási vagy a kirakási lehetőségek határozzák meg,11 
egy tranzit ország területén azonban fontos mutató az adott vasúti irány 
leterheltsége is (az adott tranzit-ország saját nemzetgazdasgái vagy kato-
nai szállítmányaival). A saját területen válsághelyzetben a katonai szál-
lítmányok elsőbbséget élveznek. Béke-műveletekre való felvonulás ese-
tén ezzel az elsőbbséggel nem számolhatunk. 

Kirakóállomások (KÁ) 

Figyelembe véve egy megerősítő kontingens méreteit, a begyüleke-
zés időtartamát (8-10 nap) és a vasúti szállítmányok darabszámát, 10-12 
db vasúti kirakóállomást kell kijelölni és előkészíteni a következők sze-
rint: 

A haditechnika (csapat) kirakásánál 1 kirakóállomáson (KÁ) napi 4 
szállítmánnyal számolunk, ennek megfelelően összesen 6 KÁ szükséges 
az ország központi térségében (a Dunak-Tisza közén). Lehetőség szerint 
– elsősorban az úthálózat megóvása érdekében – 2 KÁ-t a nehéztechnika 
részére határozunk meg. Ezektől a KÁ-tól a nehéz (lánctalpas) technika 
közlekedésére alkalmas utakat kell kijelölni és előkészíteni a csapatok 
összpontosítási körletéig (ÖPK).  

Az anyagszállítmányok fogadásához 1 KÁ-ra napi 2 szállítmány ki-
rakásával számolunk. Ennek megfelelően a csapatok ÖPK-i közelében 2 
KÁ-t, 2 másik 2 KÁ-t pedig a mögöttes logisztikai körlet térségében kell 
kijelölni. (Ez utóbbi valószínűleg a Dunántúl keleti térségében települne.) 
Így összesen 4 anyag KÁ-al számolunk. Célszerűnek látszik a logisztikai 
támogatás érdekében a megerősítő csapatok részére – amennyiben ki-
épülnek – 1 közeli és 1 mögöttes területen lévő – Logisztikai Szolgáltató 
Központot (LSZK) rendelkezésre bocsájtani. Az LSZK magába foglalja 
az anyag KÁ és a logisztikai támogató elem funkcióját is! Célszerű ezen-
kívül tartalék KÁ-kat is kijelölni.  

Vasúti határállomásokat (VHÁ) az északi, nyugati és a dél-nyugati 
vasúti irányok figyelembevételével kell kijelölnünk. Szlovákia irányából 
2-3, Ausztria felől 2-3, Szlovéniából 1, Horvátországból pedig 2-3 VHÁ-
al számolhatunk. Ez összesen 7-10 VHÁ-t jelent. 

                                                      
11 Mindig az alacsonyabb kapacitás a meghatározó, mert az a „szűk keresztmet-
szet”. 
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A felvonulás végrehajtás után, az ÖPK-ban végrehajtott rövid össze-
kovácsoló kiképzést követően (feltételezve, hogy a NATO alapelvek sze-
rint a csapatok komponensenként - személyi állomány, haditechnika, 
anyagkészletek – vonulnak fel) az alkalmazási térségbe előrevonásra ke-
rülnek. Az előrevonás alapvetően közúton végrehajtott menettel történik a 
várható harcfeladatnak és harcrendnek megfelelően, azonban a nehéz-
technikával felszerelt erők (a harckocsi zászlóaljak és a zászlóalj-harc-
csoportok harckocsi alegységei illetve más, lánctalpas technikával felsze-
relt alegységek) vasúton is szállíthatók (kombinált menettel). Ebben az 
esetben részükre az ÖPK közelében berakóállomásokat (BÁ) a menetcél 
közelében pedig kirakóállomásokat (KÁ) kell kijelölni. Vasúti szállítás-
sal akkor számolhatunk, ha: 

• Az adott irányban lévő vasútvonal működőképes; 

• Rendelkezésre áll a szállításhoz szükséges vasúti gördülőanyag (fő-
ként a szűk keresztmetszetet jelentő nagyraksúlyú pőre kocsik). 

A hadművelet során az országhatártól a Nemzeti Támogató Elem 
(NTE) Mögöttes Logisztikai Bázisa (MLB) és a (közeli) közvetlen lo-
gisztikai támogató elem (KLTE) összekapcsolásával – az Utánpótlási 
Vonalak (Lines of Communications-LOC) részeként vasútvonalat kell 
kijelölni és működtetni.  

A vasúti szállítás alkalmazásának általános problémái közül ki-
emelhetjük a következőket: 

• A konfliktusban nem érintett szomszédos (tranzit) országok valószí-
nűleg elvetnék  a nehéztechnika (100 t körüli járműszerelvény) közúti 
szállítását (az útrongálás, a polgári forgalom zavarása a túlméretes 
eszközökkel és a nem megfelelő teherbírású műtárgyak megléte mi-
att); 

• Ugyanakkor előállhat a berakóhelyeken vasúti gördülőanyag hiány – 
elsősorban a dél-nyugati irányból történő felvonuláskor az olasz, 
szlovén és/vagy a horvát kikötőkben; 

• Az ország területén a Duna hadászati jelentőségű vízi akadályt képez, 
a vasúti átmenetek száma (összesen 3 vasúti híd az észak-déli Duna 
szakaszon) kevés és igen sebezhető; 

• Problémások lehetnek a mellékvonalak tengelyterhelés és sebesség 
tekintetében éppen az ÖPK-k térségében. 
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A vasúti űrszelvény és rakszelvény megfelel a nyugat-európai mére-
teknek, ezért ez nem képez akadályt. Problémás lehet még a rakodók te-
herbíró képessége (a nehéztechnika 60 t körüli tömege miatt) valamint a 
konténerizált anyagkészletek mozgatása. Ugyancsak probléma a nagy 
számú szintbeni kereszteződés, amely egyrészt baleseti forrás, másrészt 
terrorista akciók végrehajtására is alkalmas helyet jelent. 

Közúti közlekedés (közúti szállítási mód) 

A közúthálózat BNT-célú igénybevételének általános kérdései: 
mely irányokból (tranzitországok felől) érkezhetnek szállítmányok (ka-
tonai oszlopok-konvojok) megegyeznek a vasúti szállítással. 

A közúthálózat alaprendeltetése, - az erők felvonulása és a szállítá-
sok - mellett azzal a képességgel is számolunk, hogy a vasúti szállítás le-
hetetlenné válása esetén (súlyos rombolások következményeként) a vasúti 
szállítást közútra tereljük át a folyamatosság biztosítása érdekében. Ebből 
kiindulva az eleve közútra tervezett mozgásokhoz szükséges áteresztő 
képesség mellett számolnunk kell tartalék áteresztő képességgel is a vas-
úti szállítást megközelítő volumenben. Ennek több megoldása lehetsé-
ges: 

• A kijelölt katonai gépkocsiutak (KGU) kapacitásának egy részét tar-
talékoljuk (ezt a megoldást a nagy áteresztőképességű, autópályára 
vagy többsávos gyorsforgalmi utakra tervezett KGU-k esetében le-
hetséges); 

• Tartalék utakat jelölünk ki (lehetőleg a kijelölt vasútvonal mentén) és 
a kiemelten veszélyeztetett vasúti csomópontok (műtárgyak) közelé-
ben (előtt) kényszer kirakóállomásokat készítünk elő és kijelöljük a 
tartalék KGU-hoz vezető bekötő utakat. Ennek érdekében el kell vé-
gezni a kijelölt vasútvonal objektumainak értékelését veszélyeztetett-
ség szempontjából. 

A csapatok felvonulásának biztosítására az alap, vagy fő KGU-k az 
ország területén a következő elemekből állnak: 

• Közúti határállomások (KHÁ); 

• Frontális útszakaszok; 

• A veszélyeztetett csomópontokat elkerülő útszakaszok; 
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• Bekötő utak a különböző rendeltetésű vasút KÁ-k, fogadó repülőte-
rek, kikötők és a csapatok ÖPK-i (azok logisztikai bázisai) között; 

• Harántutak a manőverek végrehajtására. 

Északi irányból-Szlovákia felől 2-3 KHÁ, nyugati irányból-
Ausztriából 2 KHÁ, dél-nyugati irányból-Szlovénia felől 1-2; Horvátor-
szág felől pedig 2 KHÁ-val számolhatunk. E mellett tartalék KHÁ-k is 
kijelölhetők. Az úthálózatoknál külön is jelölni kell a nehéz (100 t körüli) 
és a túlméretes járműszerelvények közlekedésére alkalmas utakat, illetve 
azokat az összekötő szakaszokat, elsősorban a hidakat, amelyeket meg 
kell erősíteni annak érdekében, hogy összefüggő hálózattal rendelkez-
zünk a nehéz járműszerelvények közlekedésére. 

Repülőterek (légi szállítási mód) 

A felvonulás egyik kiemelkedően fontos területe a fogadó repülőtér 
(FR) biztosítása, tekintettel arra, hogy a NATO-tagországokkal nincs kö-
zös szárazföldi határunk vagy tengeri kijáratunk. Az FR egyik alaprendel-
tetése egy gyorsreagálású, légi mozgékonyságú szövetséges megerősítő 
kontingens fogadása, valamint egy harci repülőkötelék fogadása és tevé-
kenységének támogatása. Az FR másik feladata a megerősítő kontingens 
személyi komponensének fogadása (kivéve a vasúton és közúton érkező 
személyi állományt). Az FR harmadik feladatkörét a légi szállítással ér-
kező anyagok fogadása képezi. Ez a feladat a hadművelet alatt is megma-
rad, a FR ellátó repülőtér (ER) funkciót lát el.  

Az FR-el szembeni alapvető kritériumok a következők: 

• Legyen alkalmas nehéz szállító repülőgépek fogadására és logisztikai 
kiszolgálására; 

• Rendelkezzen a folyamatos kirakást (légi egységrakományok és kon-
ténerek kezelését) biztosító repülőtéri rakománykezelő eszközrend-
szerrel; 

• Megfelelő helyiségek álljanak rendelkezésre a személyi állomány rö-
vid időtartamú várakozására és büfé jellegű kiszolgálására, az elszál-
lítás megkezdéséig vagy a légi úton szállított technika átvételéig; 

• Megfelelő terület szükséges a technikai eszközök besorolásához és 
rövid idejű várakozásához, illetve az alegységek megalakulásához; 



 207 

• Rendelkezzen megfelelő méretű (lehetőleg fedett) anyagtároló terü-
lettel (raktárral) ahol biztosított a rakományok gépi mozgatása, illetve 
az elszállításig történő átmeneti tárolása; 

• Közlekedési kapcsolat (közúti és lehetőség szerint vasúti) a fő háló-
zatra való kijutás érdekében; 

• Műveletirányító központ (parancsnoki vezetési pont) a szükséges bel-
ső összeköttetéssel. 

A fogadó repülőtér (és a közelében lévő különféle létesítmények) 
működhet olyan csapat és logisztikai bázisként is, ahogyan a taszári repü-
lőtérre épülő USA haderő IFOR (SFOR) bázisa. Ez a bázis biztosította az 
erők komponenseinek (személyi állomány, technika, anyagi készletek) 
légi úton, vasúton és közúton érkező elemeinek fogadását, a harci kötelé-
kek (alegységek) megalakítását és néhány napos (3-5 nap) összekovácso-
ló kiképzését, ezt követően a komplett alegységek hadszíntérre történő 
kiszállítását vasúton, és/vagy közúton (kombinált menettel). 

A FR-k darabszáma a tervezett szállítási volumentől függ (1-2 db 
szükséges) valamint tartalék FR is. A megoldásokat tekintve lehetséges a 
nemzetközi polgári repülőtér (Ferihegy), más katonai-polgári közös hasz-
nálatú repülőtér, illetve katonai repülőtér igénybevétele is, amely megfe-
lel a korábban leírt követelményeknek. 

Kikötők (vízi szállítási mód) 

A vízi szállítás (a Dunán) csak nyugati irányból értelmezhető. Saj-
nos, a magyar folyamszakasz hajózhatósága problémás, nagymértékben a 
vízszint ingadozástól függ.  

A meglévő kikötők közül jelenleg a Csepeli Szabadkikötő alkalmas 
bármely katonai szállítmány fogadására. Alapvető probléma azonban az 
elszállítás, a közúti, de főként a vasúti kapcsolat nem megfelelő volta. 

A bajai kikötő alkalmas anyagszállítmányok, nagykonténerek foga-
dására, valamint technikai eszközök daruval történő kirakására. 

Fejlesztési igények, amelyek alapul szolgálhatnak a Közlekedési 
Tárca részére szükséges Hadműveleti Követelmények kidolgozásához. 
Prioritást kapnak a felajánlott csapatok igényei. 

A vasúti szállítási mód területén: 
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• A nehéztechnikával felszerelt kijelölt erők helyőrségeiben vasúti 
iparvágányok létesítése a laktanya - helyőrségi gyakorlótér – vasútál-
lomás viszonylatban, lánctalpas technika mozgását biztosító helyőr-
ségi lánctalpas utak fejlesztése; 

• Megfelelő darabszámú vasúti kocsi biztosítása a nehéztechnika és a 
kamionok12 (nyerges járműszerelvények) szállítására; 

• A berakóhelyeken megfelelő rakománykezelő kapacitás biztosítása; 

• Az ACTS13 (Abroll-Container-Transportsystem) kombinált szállítási 
technológia elterjesztése, amely kiválóan alkalmas belföldi és nem-
zetközi katonai szállításokra, mert nem igényel előkészített vasúi inf-
rastruktúrát.  

Közúti mozgások, közúti szállítás területén: 

• Az érintett helyőrségekben a bekötő utak fejlesztése a főutakra való 
kijutás érdekében, beleértve a nehéztechnika közúti szállítását is; 

• Meghatározott közúti kapacitás létrehozása a nehéztechnika és más 
lánctalpas technika közúti szállítására; 

• A várható (kijelölt) rakodóhelyre – légi és belvízi szállításhoz – bekö-
tőutak fejlesztése. 

Légi szállítás terén: 

• Berakó repülőtér (BR) kijelölése és előkészítése (mindazon létesít-
ményekkel, amelyek a tömeges berakást, a műveletek során pedig az 
ellátó repülőtér (ER) funkciót a Nemzeti Támogató Elem részeként 
teljesíteni tudják: 

- közepes légi szállító kapacitás beszerzése (lekötése nemzetközi 
szerződéssel), 

                                                      
12 Kamionok szállítására az ún. lengőhidas vasúti kocsik szükségesek, amelyek-
nél a be- és kirakáshoz nem szükséges nagyteljesítményű és speciális emelőszer-
kezettel ellátott daru. A járműveket hagyományosan oldalrakodóról lehet rakod-
ni. Ilyeneket alkalmaz, pl. az olasz hadsereg is.  
13 Három alapvető komponensből áll: (1) a vasúti  kocsin 3 kifordítható sínpár 
van, amelyre a (2) 20”hosszú, 15 N. tonna teherbírású görgős konténer rátolható 
és a vagon hossztengelyébe befordítva rögzíthető, (3) a konténer mozgatására 
szolgáló szerkezettel  felszerelt közúti szállító gépjármű. 
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- a helyőrségek (laktanyák) területén (csoportos) helikopter le-
szállóhelyek létesítése, 

- légi rakománykezelő kapacitás beszerzése a berakásra kijelölt 
repülőterekre, 

- légi egységrakomány-képző eszközök (raklapok, konténerek és 
rögzítő eszközök) beszerzése. 

A fejlesztést a nemzetgazdasággal integráltan a kettős rendeltetés el-
ve alkalmazásával kell végezni. 

3.3. A katonai szállítási feladatok  

A katonai közlekedés alapfunkciója az erők (és a hozzájuk tartozó 
logisztika) mozgatása14, valamint a haderő fenntartásához és műveletei-
hez szükséges anyagok szállítása. Részletesebben és az értelmezés szem-
pontjából vizsgálva az erők mozgatása magába foglalja: 

• az alkalmazással kapcsolatos csapatmozgásokat; (felvonulás, kite-
lepülés, visszatelepítés), 

• a kiképzéssel és a díszlokáció változtatással  kapcsolatos csapat-
mozgásokat.  

Ezt a feladatcsoportosítást az indokolja, hogy a csapatmozgások ko-
ordinációja hadműveleti kompetencia, a tervezés és irányítás során a 
hadműveleti szerv a közlekedési vezető szervvel közvetlenül15 működik 
együtt: 

• a csapatszállítások terén (amely magába foglalja a haderő alapvető 
komponenseinek (1) személyi állomány, (2) haditechnika, hadfelsze-

                                                      
14 Az erők mozgatása elsősorban a műveletekhez történő felvonulással kapcsola-
tos szállításokat jelent, továbbá menetekhez infrastruktúra  rendelkezésre bocsá-
tását és forgalomirányítást. Megjegyzem, a mozgatás nyers fordítás, nem adap-
tált kifejezés.  
15 A csapatok felvonulásának időszakában a NATO vezető törzseinél általáno-
san alkalmazott módszer, hogy a közlekedési (szállítási) koordinációs törzset 
(központot) a J3 (G 3) alárendeltségébe vonják. Amikor a feladat befejeződik és 
előtérbe kerülnek a logisztikai szállítások, a közlekedési irányító szerv újból a J 4 
(G 4) alárendeltségébe kerül vissza. 
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relés, (3) ellátási és fenntartási anyagkészletek – együtt vagy kompo-
nensenkénti szállítását, 

• a közúti csapatmozgások során a katonai gépkocsi utak üzemeltetése 
és a forgalomirányítás képezi a katonai közlekedés feladatát. 

Újszerű feladatot jelent az ún. Utánpótlási Vonalak (LOC) működ-
tetése, amelyben a szállítási módokat komplex módon, sorosan, illetve 
párhuzamosan összekapcsolva alkalmazzák. (Elsősorban a nagytávolságú 
viszonylatokban). 

A haderő fenntartásához és műveleteihez szükséges anyagok szállí-
tása – azaz a logisztikai szállítások a logisztikai vezető szerv kompetenci-
ájába tartozik. Az anyagszállításban a következő feladatcsoportokat kü-
lönböztetjük meg: 

• A logisztikai készenlét fokozásával kapcsolatos szállítások (a hadi-
technika javításba és visszaszállítása) a hiányzó anyagkészletek 
(hadműveleti és hadászati készletek) létrehozása, lépcsőzése; 

• A hadászati készletek széttelepítése (csapás alóli kivonás érdekében); 

• Utánpótlási szállítások; 

• Fölösleges anyagok hátraszállítása. 

A szállítási alapfunkcióhoz a következő támogató funkciók kapcso-
lódnak: 

• Közlekedési infrastruktúra (hálózat) kijelölése, előkészítése (az elő-
készítés műszaki paramétereinek meghatározása) és rendelkezésre 
bocsátása. (Ez bizonyos esetekben – pl. csapatmozgások során – le-
het alapfunkció is). 

• A szállító és rakománykezelő eszközök biztosítása, anyagmozgatási 
folyamatszervezés. 

• Forgalomszervezés (forgalomirányítás) és eszközrendszerének bizto-
sítása.  

• A szállítmányok fegyveres őrzése, kísérése. 

• Szakanyagellátás (a katonai közlekedési rendszertechnika biztosí-
tása).  
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A NATO csapatszállítási (felvonulási) módszerei: 

Küldő országból szövetséges vagy más baráti ország közbeiktatásá-
val annak bázisterületére: komponensenként (haditechnika, anyag, sze-
mélyi állomány), ha nem várható ellenséges tevékenység. 

Bázisterületről (befogadó országból) a hadszíntérre: - harci kötelé-
kek megalakítását követően komplex csapatszállítmányonként vagy me-
netoszlopokban (konvojok), illetve kombinált menettel. 

Küldő országból közvetlenül a hadszíntérre kombinált hadműveleti 
szállítással. 

3.4. A katonai közlekedési rendszertechnika 

A katonai közlekedési rendszertechnika mindazon eszközöket ma-
gába foglalja, amelyek a közlekedési támogatás alap és kiegészítő funk-
cióinak működtetéséhez szükségesek. Az eszközök egyik része katonai, 
másik része pedig polgári hovatartozású. A polgári eszközök megbízható 
alkalmazásának lehetőségét a kettős rendeltetés elve szolgálja.  

A kettős rendeltetés elvének alkalmazása 

A kettős rendeltetésű szállító eszközökhöz a csere-felépítményes, 
összkerék-hajtású szállító gépjárművek, a kombinált, rakodónyílással – 
utas-ajtóval és átrendezhető belső térrel kialakított, ezáltal utas- és 
egységrakományolt teherszállításra egyaránt alkalmazható repülőgépek, 
speciális vasúti kocsik, hídátkelőhely létesítésére alkalmas uszályok, se-
besültszállításra be (át) rendezhető autóbuszok tartoznak. Kiemelkedő je-
lentőségű a katonai (stratégiai) szállítások terén a bárkaszállító (RO-RO) 
hajó. 

Multifunkcionális szállító gépjárművek 

A korszerű szállító gépjárművekkel szemben alapkövetelmény a 
multifunkcionalitás, amely azt jelenti, hogy egy jármű többféle szállítási 
feladat kompromisszum nélküli és biztonságos végrehajtására alkalmas.  
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A multifunkcionalitásnak két alapvető változata van: 

Cserevontatmányos szállító járművek, amelyek nyerges járműsze-
relvények, és a vontatóhoz többféle nyerges pótkocsi kapcsolható. Legjel-
lemzőbbek: konténeremelő-szállító pótkocsi (ez lehet a vontatóról meg-
hajtott emelőszerkezettel, vagy külön motorral működő daruszerkezettel 
ellátott), tartály-pótkocsi üzemanyag vagy víz szállítására; normál pony-
vázható és/vagy konténerszállításhoz pőresíthető pótkocsi. A cserevon-
tatmányos járművek a nagy teherbírású (kamion) kategóriába tartoznak. 

Csere-felépítményes szállító gépjárművek (CsFJ) saját emelőszer-
kezettel képesek többféle felépítményt mozgatni és szállítani. A felépít-
ményeket nemcsak saját magukra, hanem pótkocsira, illetve speciális 
vasúti kocsira is képesek rakodni. A CsFJ-k lehetnek a NATO-
szabványnak megfelelő vagy attól eltérő eszközök is. 

További rendszer-technika:  

• Tábori rakománykezelő eszközök (önjáró és járműre épített kivitel-
ben). 

• Repülőtéri rakománykezelő eszközök. 

• Különböző egységrakomány-képző eszközök, amelyek harmonizál-
nak a szállító és a rakománykezelő eszközökkel. 

• Mobil, táv-programozható, érzékelő-leolvasó (intelligens) forgalom-
irányító technikai eszközök (a támadásoknak kitett forgalomirányítók 
kiváltására). 

• GPS alapú jármű-navigációs (Eszköz-követő) diszpécser-felszere-
lések. 

• Mobil őrzés-védelmi felszerelés, nyugvásbiztosítás, illetve szállít-
mánykísérés támogatására.   

3.5. Katonai közlekedési műveletirányítás 

A közlekedési támogatás feladatainak tervezéséhez és irányításához 
integrált nemzeti adatbázis és (külön modulként) az összes szállítási mó-
dot átfogó közlekedési adatbázis létrehozása szükséges, valamint külön-
böző alágazati folyamatirányító szoftverek fejlesztése és az ADAMS-hoz 
való (nem direkt) kapcsolódás. A nemzeti adatbázis mellett nagy jelentő-
séggel bír a nemzetközi adatokhoz való hozzáférés képessége, amely egy-
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részt az ADAMS, másrészt a szövetséges közlekedési szervekkel való 
együttműködés útján biztosítható. Jelentős bázis-lehetőség a magyar köz-
lekedési vállalatok nemzetközi információs rendszere is. 

A közlekedési műveletirányítás központja a Nemzeti Közlekedési 
Koordinációs Központ (NKKK) (AJP-4.4. 207. pont). Jelenleg a MÁV 
Vezérigazgatóság épületében működő NKKK csak a magját képezi egy 
előírt képességű közlekedési műveletirányító központnak. Fejlesztése 
egyrészt katonai, másrészt pedig polgári feladat lesz. A NKKK részére 
teljes körű adatkommunikációs rendszert kell létrehozni, amely össze-
kapcsolja:   

• A kijelölt vasúti és közúti határátkelőhelyekre  telepített irányító ele-
meket (HEVKP-ket és HEKP-ket)és a fontosabb vasúti elemeket fe-
lügyelő vasútállomás katonai parancsnokságokat (VKP); 

• A KGU-kat üzemeltető katonai és a hozzájuk rendelt polgári forga-
lomirányító erőket; 

• A berakó és a fogadó repülőtereket; 

• A kikötőket, a nagyfolyami ideiglenes átkelőhelyeket és átrakó körle-
teket. 

Ezen adatkommunikációs hálózat egy készenléti rádiótelefon-
rendszerre és a Honvédelmi Minisztérium (Magyar Honvédség) ún. ge-
rinchálózatára épülhet, és közvetlen kapcsolattal rendelkezik a különböző 
üzemi (pl. MÁV) telefon-és informatikai rendszerekkel. Ez képezi az 
ADAMS-hez kapcsolódó nemzeti rendszert. Az  NKKK elhelyezését úgy 
kell kialakítani (lehetőleg jelenlegi helyén), hogy a vonatkozó NATO- 
STANAG-nek megfelelő szervezettel és a jelenlegihez viszonyított több-
szörös létszámmal működhessen, a polgári közlekedés és a küldő, szük-
ség esetén a tranzit-országok operatív csoportjait is képes legyen befo-
gadni és munkafeltételeket biztosítani részükre. 
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4. A katonai közlekedés javasolt szervezeti kerete   

A katonai közlekedési szervezet kialakításánál a következő alapel-
veket célszerű figyelembe venni: 

• Alapvető szervezési igény a cél-feladat-képesség-szervezet sorrendű 
és tartalmú folyamatábra követése. 

• A katonai közlekedési kapacitásnak biztosítani kell a haderő kulcs-
fontosságú elemeinek a mozgatását – meghatározott mobilitási szint-
nek megfelelően. 

•  A feladatszabás és feltételek biztosításának harmonizálása érdeké-
ben rögzíteni kell, hol születnek a katonai közlekedés igénybevételére 
vonatkozó döntések, utasítások, ezzel szemben hol hoznak döntéseket 
a feltételrendszer és a szervezet alakítására. A közlekedési támogató 
szervezet determinált helyzetét okozó „szolgálat” besorolást valós 
szerepének megfelelően szükséges módosítani-a Honvédelmi Tör-
vényből is levezethetően. 

• A jelenlegi szétszórt vagy nem aktív funkciók (szállítóeszközök 
anyagfelelőssége, a légi szállítás, szakhatósági tevékenység, vám-
ügyek stb.) komplexen, minden szállítási módra kiterjedően egységes 
szervezetbe való összerendezése. 

• Létszámtakarékosan, a szétszórt kapacitások létszámbázisán, de a je-
lenleginél kevesebb létszámmal ütőképes, koncentrált szervezet lét-
rehozása, amely képes mind belföldön, mind pedig nemzetközi vi-
szonylatokban jelentkező szállítási feladatok végrehajtására és 
utánpótlási vonalak (komplex szállítási lánc) üzemeltetésére. 

• Integrált logisztikai szervezetben tisztaprofilú, komplex szállítóköte-
lékek funkcionális szervek legyenek, amelyek szakmai irányítás 
(technikai és szakharcászati fejlesztés) szempontjából egyértelmű fe-
lelősségi vonalhoz tartoznak. 

A szervezet kialakítását megelőzően elemezni; elvi döntéseket hozni 
a következőkre: 

1. A gépjármű beszerzésnél prioritást kell adni a nemzeti támogatási 
szállítási kapacitás létrehozásának, valamint az együttműködésre ki-
jelölt csapatok korszerű szállítóeszközei rendszerbe állításának (nem 
a kijelölt csapatok terhére). Ez a beszerzésre tervezett járműpark kis 
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részét teszi ki, ugyanakkor az MH alkalmazási képessége szempont-
jából nagyon jelentős lépés lenne. 

2. Nagyobb ütemben célszerű fejleszteni a Közlekedésirányító Rend-
szert (KIR) és a kapcsolódó Eszközkövető Rendszert (Assat Trac-
king)– az MH távlati informatikai rendszerkoncepciójához igazítva.  

3. Kezdeményezni kellene a NATO tagországok gyakorlatának és a 
NATO-elveknek megfelelően a katonai képviselet problémájának 
rendezését a Közlekedési Tárca területén. Jó példa erre a Francia 
Köztársaság Szállítási Ügyek Minisztériuma és más NATO-tag-
országok megoldásai. 

4. A HM HVK hadműveleti követelményeket, ennek bázisán a közle-
kedési vezető szerv katonai közlekedési infrastruktúra fejlesztési ter-
vet dolgozzon ki a Közlekedési tárca részére. Létre kell hozni a pol-
gári közlekedés rendkívüli állapot esetén szükséges különböző funk-
ciójú erőcsoportjai keretszerveit, megalakítási és alkalmazási okmá-
nyait. Ez a katasztrófakezelés szempontjából is indokolt. 

5. Az államháztartási törvényben létre kell hozni a kettős rendeltetésű 
megoldások jogszabályi és költségvetési hátterét. 

6. Rendezni szükséges a szállító gépjármű anyag-és alkalmazói felelős-
ségét. 

Mindezek alapján célszerű vizsgálni a nyilvánosságra került logisz-
tikai szervezeti elképzeléseket. 

Egyik ilyen sarokpont a Kaposvárra tervezett nemzeti támogató erő. 
A közlekedési kapacitások tekintetében alapvető problémát a többcélú al-
kalmazás – egyben a gazdaságoság kérdése jelenti. Nyilvánvaló, hogy 
földrajzilag, diszlokáció szempontjából Kaposvár nem megfelelő, tekin-
tettel arra, hogy a tervezett szállító és közlekedés-koordináló zászlóaljak 
kapacitását nemcsak nemzetközi műveletekben, hanem az MH belföldi, 
valamint a jövőben az átfegyverzés kapcsán várható szállítási feladatok 
végrehajtására is alkalmazni kell, ezért célszerűbb lenne a központi rak-
tárakhoz és az ellátó repülőtérhez közelebb telepíteni azokat. 

A másik kérdés az erők koncentrációja. Egy Budapest (Irinyi János 
laktanya) bázisú komplex közlekedési kötelék (ezred) – benne a tervezett 
Közlekedés-koordináló Központtal – sokkal jobban megfelelne a fenti 
problémák kezelésének. Az egy kézben való összpontosítás csak elő-
nyökkel jár, mert nem lesznek „elfekvő” kapacitások, a kapacitások egy-
mást támogató képessége, a belső manőverezés lehetősége messzeme-
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nően érvényre juthat. Kaposvárról, más szolgálati alárendeltségből törté-
nő központi szállítási feladatokra való kirendelés jogi, adminisztrációs és 
elszámolási problémákat vetne fel. A központi tagozatba koncentrált 
szervezet viszont nem akadályozná a nemzeti támogatási feladatok szer-
vezését és végrehajtását.   

Végkövetkeztetésként megfogalmazható, hogy a védelmi felül-
vizsgálat kapcsán elképzelt közlekedési képesség kereteit tekintve, meg-
felelhet az átalakuló MH fenntartását és alkalmazását biztosító katonai 
összetevőnek, amennyiben az egyes szervezetek kereteit megfelelő tarta-
lom-mal töltik ki, diszlokációjuk, irányításuk rendje a többcélúságot és a 
logisztika művelettámogató képességének növelését szolgálja, rendszer-
technikájuk megfelel a korszerű elveknek, a katonai közlekedési rendszer 
polgári összetevőjét pedig célirányosan, a kettős rendeltetés elvének 
megfelelően fejlesztik. 

Ez a tanulmány a teljesség igénye nélkül elsősorban az elvi aspek-
tusokra koncentrál, keretet ad a katonai közlekedési szervezet részletes 
kimunkálásához. Ennek figyelembevételével ajánlom felhasználni.  
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