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BEVEZETÉS  

A XX. és a XXI. század fordulóján történelmi jelentőségű társa-
dalmi változások zajlottak le a világban. Habár azt a benne élő ember a 
mindennapok nehézségei között nehezen érzékeli, a közelmúlt esemé-
nyei közül minden bizonnyal több fog a történelemkönyvek lapjaira ke-
rülni az utókor értékelése szerint. 

A társadalmi berendezkedés kommunista modellje kudarcot vallott 
és ezzel nagyszabású társadalmi változásokat idézett elő szerte a világ-
ban. A szocialista országok gazdasági és katonai szövetségei – a Kölcsö-
nös Gazdasági Segítség Tanácsa és a Varsói Szerződés (VSZ) – fel-
számolásra kerültek, az egykori tagországok többsége a kapitalista tár-
sadalmi berendezkedés irányába fordult. Ez a folyamat azonban számos 
országban hatalmas társadalmi feszültséget, illetve konfliktust idézett elő. 
A megszűnő kétpólusú világrendszer következtében létrejött biztonságpo-
litikai vákuum több ország szétesését, nemzeti és etnikai villongásokat, il-
letve polgárháborút idézett elő, még az addig konszolidáltnak tekintett 
Európában is. 

Ez a folyamat természetesen érintette hazánkat is, hiszen Magya-
rország is a társadalmi-gazdasági rendszer átalakítását választotta. Az 
említett szocialista gazdasági és katonai szövetségek megszűnte után ha-
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zánk – rövid függetlenségi eufória és hezitálás után - felismerte, hogy az 
ország biztonsága csak nagyobb gazdasági, illetve katonai szövetség ke-
retein belül garantálható. Ezért aztán a Magyar Köztársaság – több más 
egykori szocialista országhoz hasonlóan – az Észak-Atlanti Szerződés 
Szervezetéhez (NATO) és az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozást 
tűzte ki középtávú céljául annak érdekében, hogy biztosítsa az ország 
biztonságát, társadalmi és gazdasági fejlődését. 

A kitűzött cél elérése érdekében és a gazdasági nehézségek kénysze-
rítő hatása nyomán felgyorsult a társadalom – és benne a Magyar Hon-
védség – illetve a gazdaság átalakítása a felvételi kritériumokhoz való 
igazodás jegyében. 

A NATO-hoz történő csatlakozásra került előbb sor, de ez a folya-
mat korántsem volt nehézségektől mentes. A VSZ megszűnte után maga 
a NATO is egyfajta identitási válságba került, nem kis fejtörést okozott a 
stratégáknak, a katonai és politikai szervezet jövőjének, elkövetkező fela-
datainak a meghatározása. Amikor ez megtörtént újabb problémát okozott 
az egykori szembenálló szövetség egyes tagországai belépési igényeinek 
a kezelése. Meghirdetésre került a „Partnerség a békéért” (Partnership 
for Peace-PfP) program, amely a csatlakozni kívánó országok számára 
egyfajta előszobaként, a NATO-val csak együttműködni akaró államok 
részére az együttműködés kereteit megszabó egyezményként szolgált. 

A program megindulása után az átalakuló és kibővítés előtt álló ka-
tonai szövetség olyan feladattal találta magát szembe, melyre korábbi 
működése során nem volt példa. A korábban taglalt társadalmi, politikai, 
gazdasági és nem utolsósorban etnikai feszültségek a délszláv térségben 
polgárháborúba, etnikai tisztogatásba torkolltak. Az ENSZ felkérése nyo-
mán a NATO volt az a szervezet, amely 1995-ben Bosznia-Herceg-
ovinában, majd 1999-ben Koszovóban – történetében először  a tagor-
szágok területén kívül – békefenntartó műveletbe kezdett. 

Ezek a válságok több szempontból is nagy hatással voltak hazánk 
biztonságpolitikájára. Egyrészt, mivel sokszor közvetlen határaink mellett 
– néha azokat át is lépve – zajlottak a harci cselekmények, hazánk elemi 
érdeke volt a feszültség csillapítása a térségben, ezért a magyar kormány 
elhatározta, hogy minden segítséget megad a válság rendezése érdekében 
a Szövetségnek. Ezért a felvonuló szövetséges csapatok rendelkezésre 
bocsátotta hazánk területét, katonai bázisait, Befogadó Nemzeti Támo-
gatást nyújtva részükre. Másrészt pedig, bár a béke kikényszerítése felé 
tett lépésekben (pl. az 1999-es szerbiai bombázásokban) – szomszéd ál-
lamokról lévén szó - katonai erővel nem vett részt, azonban a béke fenn-
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tartásában már jelentős létszámú kontingensekkel képviseltette és a mai 
napig képviselteti magát az említett műveleti helyszíneken. 

A NATO – és benne ekkor már teljes jogú tagként hazánk - érté-
kelve az új biztonságpolitikai környezet jellemzőit, leszűrve a végrehaj-
tott műveletek tapasztalatait, az 1999 évi washingtoni csúcsértekezleten 
új stratégiai koncepciót fogalmazott meg. A Szövetség védelme mellett 
előtérbe kerültek a felelősségi területen kívüli válságkezelő műveletek és 
az ezek végrehajtásához szükséges gyorsan bevethető, mobil és a világ 
bármely részére telepíthető erők, képességek kialakítása a Szövetségen 
belül. 

Hazánknak, mint a katonai szövetség tagjának szintén ilyen irány-
ba szükséges átalakítani a hadsereget, képessé téve azt a kollektív véde-
lemhez való hozzájáruláson túlmenően, az új típusú szövetséges műve-
letekben való részvételre is.  

Ezen túlmenően, a NATO feladatok mellett több olyan katonai fela-
dat is előtérbe került az elmúlt években, melyek szintén megbízható, jól 
felkészült, motivált haderő megteremtését feltételezik. Ilyenek lehetnek a 
politikai megfontolásból adódóan nem NATO kötelékben végrehajtott 
egyéb nemzetközi műveletek, melynek egyik példája az iraki válságkeze-
lés, vagy az Európai Unió tagjaként az EU katonai műveleteiben való 
részvétel is. 

Egészen röviden ezek azok a társadalmi és biztonságpolitikai válto-
zások, amelyek meghatározták Magyarország Nemzeti Biztonsági Stra-
tégiájának, illetve Nemzeti Katonai Stratégiájának változásait az elmúlt 
másfél évtizedben. A változások természetesen nagy hatással voltak a 
Magyar Honvédségre (MH) és azon belül a Közlekedési Szolgálatra is. 
A VSZ megszűnése; a folyamatos haderő-átalakítás; a NATO-val való 
együttműködés, majd a tagság; a Szövetség új típusú feladatainak a vég-
rehajtáshoz szükséges képességeknek a kialakítása; az egyéb nemzetközi 
műveletek felbukkanása, valamint az EU integráció mind-mind olyan ki-
hívásokat támasztottak az MH és benne a Közlekedési Szolgálat irányá-
ba, melyek a korábbi feladatrendszertől merőben eltérőek voltak. Az új 
típusú kihívásoknak való megfelelés a feladatrendszer és a szervezet át-
alakítását, valamint új eljárásokat, megoldásokat kívánt meg a Közleke-
dési Szolgálat tagjaitól, megváltoztatva egyúttal a szemléletmódot is a 
Szolgálaton belül.  
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Tanulmányomban a Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálatá-
nak szemszögéből vizsgálva mutatom be ezt az átalakulási folyamatot. A 
szervezeti, gondolkodásbeli megújhodás nehézségeinek érzékeltetése ér-
dekében szükségesnek tartom bemutatni a Közlekedési Szolgálat rövid 
történetét. Hiszem, hogy a megalakulás és a szervezeti fejlődés hátterének 
megismerése nélkül nem lehet objektívan megítélni a tanulmány témájául 
szolgáló feladatrendszer-átalakulás gondjait, problémáit! Bemutatom 
természetesen azokat a meghatározó NATO dokumentumokat, követel-
ményeket is, melyek a Szövetség tagjaként iránymutatást szabnak a ké-
pességek és a feladatok átalakítása terén. Munkámban azonban a fő 
hangsúlyt a jövő kihívásaira teszem. Szeretném azt is felvillantani, hogy 
a közeljövőben milyen feladatokra és együttműködésre kell felkészülnie 
az MH Közlekedési Szolgálatának, illetve ahhoz milyen képességekkel 
kell rendelkeznie.  

Munkám során elsősorban korábbi tapasztalataimra, dolgozataim-
ra és előadásaimra, valamint a vonatkozó NATO dokumentumokra tá-
maszkodtam. Emellett az MH Közlekedési Szolgálat múltjának bemuta-
tásához sok segítséget kaptam a Dr. Németh Ernő nyá. ezredes és        
Dr. Horváth Attila alezredes a témához kapcsolódó kutatásaiból és pub-
likációiból. A logisztikai rendszer értékeléséhez és az átalakulás irányai-
nak bemutatásához felhasználtam az e témában a védelmi felülvizsgálat 
során keletkezett anyagokat. 

1. FEJEZET  

A magyar katonai közlekedési szolgálat megalakulása  
és rövid története  

A gazdasági javak (legyenek azok akár fogyasztási, akár termelési 
javak) használati értékét jelentős mértékben meghatározza, hogy azok a 
felhasználásra tervezett helyen a megadott időben, a szükséges mennyi-
ségben és összetételben rendelkezésre állnak, vagy sem. Ez a megállapí-
tás fokozott mértékben kifejezésre jut a háborúban, amikor kiemelt jelen-
tősége van annak, hogy a kitűzött cél megvalósulásához szükséges 
eszközök, anyagok és felszerelések kellő időben azon a helyen legyenek, 
ahol a felhasználás szempontjából a legnagyobb szükség van rájuk. Ezt a 
célt szolgálja a közlekedés. A közlekedés döntő szerepet játszott a törté-
nelmi múlt háborúiban is, de különös jelentősége az első világháborúban 
domborodott ki a legjobban.  
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A vasút feltalálása az emberiség haladásának egyik legfontosabb 
határköve volt. Társadalomformáló szerepe hamar megmutatkozott a 
gazdasági (ipari, kereskedelmi stb.), valamint a kulturális élet, nemkülön-
ben a hadászat területén is. 

A századfordulón tömeghadseregekkel rendelkező európai nagyha-
talmak, így az Osztrák-Magyar Monarchia (OMM) hadvezetése is egy 
esetleges háborús felvonulási, majd a háború alatti utánpótlási és egyéb 
szállítások lebonyolítása szempontjából a vasútnak különösen nagy jelen-
tőséget tulajdonított.  

A vasúti hálózat katonai célokra történő igénybevételének tervezésé-
hez, a katonai vasúti szállítások irányítására lettek létrehozva a Monarc-
hia katonai vasúti szervei (hatóságai). Feladataik felölelték az összes te-
endőket, amelyek békében biztosították a katonaság részére szükséges 
szállításokat, előkészítették a háború esetére előre megtervezhető szállítá-
sokat és felkészültek az ezen túlmenő szállítási követelmények végrehaj-
tására is. 

Az első világháború befejezésének időszakában a Bécsből hazaren-
delt magyar közlekedési tisztek csoportjából 1918. november 01-jén Juli-
er Ferenc v.k.t. (vezérkari törzsbeli) alezredes vezetésével megalakult az 
önálló Magyar Központi Szállításvezetőség. A trianoni békeszerződés 
katonai rendelkezései Magyarország számára mindössze egy 35 000 fős, 
önkéntes alapon feltölthető hadsereg hadrendben tartását engedélyezték. 
A mozgósítás előkészítését, illetve a mozgósítás tervezésére és vezetésére 
alkalmas szervezet működését is megtiltották a győztes hatalmak. A bé-
kediktátum értelmében a közlekedési vállalatok szállítóeszközeit sem le-
hetett katonai célra igénybe venni. Magyarország a szigorú békefeltétele-
ket kijátszva már az 1920-as évek első felében rejtett fegyverkezésbe 
kezdett. A Magyar Királyi Honvédség szervezési rendszerében a szállí-
tó (közlekedési) szolgálat kiemelt szerepet kapott. 

A Magyar Királyi Honvédség megalakulásától a szervezet 1945-ös 
felbomlásáig a szállító (közlekedési) szolgálat két fő részre tagozódott: 

• Katonai vasúti hatóságok és alakulatok. 

• Vonatszolgálat. 

A katonai vasúti hatóságok és alakulatok feladata a vasúti szállítá-
sok előkészítése, megszervezése és irányítása volt. A vonatszolgálat szer-
vezetei (utánszállító oszlopok és gépkocsi oszlopok) a mozgósított kato-
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nai szervezetek parancsnokságainak alárendeltségébe tartoztak, felada-
tuk a hadműveleti területen az utánszállítás lebonyolítása volt.    

A két világháború közötti magyar katonai stratégia egy Csehszlová-
kia vagy Jugoszlávia elleni megelőző támadásra épült. Ebben a gyors 
mozgósítás, felvonulás és hadműveleti szétbontakozás kulcsszerepet ka-
pott. Így a katonai vasúti hatóságok és alakulatok szerepe felértékelődött, 
a gyors felvonulás volt az egyetlen eszköz, amellyel a szomszédos kisan-
tant országok nyomasztó katonai fölényét ellensúlyozni lehetett. Ezért az-
tán a katonai közlekedésben továbbra is a vasúti szállításé maradt a veze-
tő szerep. 

A közlekedési problémák és kérdések komolyan vételének köszön-
hetően a területgyarapítások időszakában a szállító (közlekedési) szolgá-
lat tulajdonképpen nagyobb fennakadások nélkül szervezte a katonai vas-
úti tömegforgalmat. Különösen az 1940-es év teljesítménye emelkedik ki, 
hiszen ebben az évben a román határ térségébe felvonult a teljes magyar 
haderő (több mint 500 000 katona), majd az év második felében a Magyar 
Királyi Honvédség átszervezésével kapcsolatos szállítások mellett a tö-
meges német katonai vasúti szállítások is komoly feladatot jelentettek. A 
közlekedési szolgálat fontosságát jelzi az a tény is, hogy a szolgálat az 
ország háborúba lépése előtt, már 1940 májusában áttért a háborús 
működési rendre. A Szovjetunió elleni hadba lépés után a hadműveleti 
területen a magyar szállítások irányítását a német katonai vasúti hatósá-
gok vették át. Az együttműködést magyar részről összekötő tisztek szer-
vezték, a magyar érdekek érvényesítését a hadászati helyzet és a gyér 
vasúti hálózat miatt nem lehetett biztosítani. Az ország hadszíntérré válá-
sa után a vasúti közlekedés „szükségszerű” feltételeit a sorozatos légitá-
madások ellenére sikerült biztosítani. Az ország vasúti közlekedése gya-
korlatilag a visszavonuló német csapatok rongálása és a szárazföldi 
harcok következtében bénult meg teljesen.   

1944. december 21-én Debrecenben megalakult az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés és a koalíciós alapon létrejött Ideiglenes Kormány de-
cember 28-án hadat üzent Németországnak. A szovjet katonai vezetés 
kérésére létrehozott 1. magyar vasútépítő hadosztály és a 3. vasútépítő 
dandár a 2. Ukrán Front utánpótlási vonalait állította helyre. Az 1945. 
január 20-án Moszkvában aláírt Fegyverszüneti Egyezményben Magya-
rország hivatalosan is elkötelezte magát a katonai vasútépítő szervezetek 
felállítására. A vasútépítő alakulatok 1945 nyarától kezdődően a közleke-
dési tárca tervei alapján vettek részt a magyarországi vasúthálózat helyre-
állításában 1945 októberéig, amikor átadták őket a műszaki hadosztály-
nak. A helyreállítási munkálatokra azért  volt szükség, mert az ország 
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közlekedési rendszerében súlyos károk keletkeztek, melyek a becsült 
összkárnak mintegy 17%-át tették ki. A magyar vasúti hálózat helyreállí-
tása a szovjet katonai érdekek szolgálata mellett az ország újjáépítésének 
is az előfeltételévé vált.   

Az ország katonai megszállása miatt a közlekedési szolgálat szerve-
zeti kialakítására a forgalom feltételeinek megteremtését követően nyílt 
lehetőség. 1945 őszén az alábbi szervezeteket alakították meg: 

• HM Műszaki és Szállítási Osztály, amely a szolgálat központi irá-
nyítási tagozatává vált. 

• Vasúti belépő és étkező állomások, állandó alkalmazásukra és 
működésükre a külföldről hazatérő magyar hadifoglyok belépteté-
se és ellátása miatt volt szükség. 

• A Vasútbiztosító őrzászlóalj, majd 1946-tól ezred rendszeresítése, 
illetve felállítása a háború utáni rossz közbiztonsági helyzet miatt 
vált szükségessé. Az alakulat feladata volt az őrzés-védelem ellá-
tása a rakodások és szállítások alatt, valamint a pálya és üzemi be-
rendezések védelme a szabotázs akcióktól. 

• A pályaudvar parancsnokságokat a kijelölt pályaudvarokon és 
vasúti csomópontokon felállított katonai vasúti hatóságok alkot-
ták. 

Ebben az időszakban komoly hadsereg fejlesztésre nem kerülhetett 
sor, mert az ország gazdasági és politikai helyzete ezt nem tette lehetővé 
és a háborút lezáró békeszerződést is csak 1947-ben írták alá. 1948, a 
Magyar Dolgozók Pártja hatalomátvétele után megkezdődött az intenzív 
hadseregfejlesztés időszaka és egyre inkább a szovjet hatás jutott érvény-
re az elméleti és technikai fejlesztésben. 1948-ban a Honvéd Vezérka-
ron (HVK) belül megalakult az Önálló Közlekedési Osztály. A területi 
katonai vasúti hatóságok ismételten a MÁV Igazgatóságok székhelyén 
kezdték meg a működésüket, Vasútvonal Parancsnokság elnevezéssel. 

1949 augusztus 1-én újabb átszervezés történt, a közlekedési szolgá-
lat vezető szerve a HM Anyagi Főcsoportfőnökség jogutódja, a Honvéd 
Hadtápszolgálat Főnökség alárendeltségébe került és annak 7. közleke-
dési osztályát alkotta.  

1951. május 1-vel a közlekedési szolgálat ismételten a Vezérkar alá-
rendeltségébe került, ezen a napon a területi szerveknél is változás állt be, 
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a vasútvonal parancsnokságok a Vasút-igazgatósági Katonai Szállítás-
vezetőség (VKSZV) elnevezést kapták. 

A vezető szervek átszervezése után 1951. május 02-án felállításra 
kerültek az alábbi katonai vasúti és gépkocsi-szállító szervezetek: 

• Gépesített lövészhadosztály közvetlen gépkocsi-szállító századok. 

• Hadtest, páncélos hadosztály szállítózászlóalj. 

• Hadsereg közvetlen üzemanyag szállítószázad. 

• Hadsereg gépkocsi-szállító zászlóalj. 

• Légierő gépkocsi-szállító zászlóalj.  

• Közúti hídépítő zászlóalj. 

• Forgalomirányító zászlóalj. 

• Közúti útépítő zászlóalj. 

• Vasúti dandárparancsnokság (alárendeltségében 1 vasúti pályahely-
reállító- és 1 hídépítő zászlóalj, 1 vízállomás helyreállító– és hír-
adás helyreállító század). 

• Kórházvonatok. 

• Vasúti- hajózási étkező állomások. 

• Hajózási Igazgatósági Szállításvezetőség, 

• A vasútállomás katonai parancsnokságok (VKP-k) a pályaudvar 
parancsnokságok helyett. 

A képzés rendszerében pozitív változást, hozott, hogy 1953-ban a 
Zalka Máté Híradó Tisztiiskolán beindult a közlekedési tisztek képzése. 

Az 1956-os magyarországi események következményei alapján a 
Magyar Néphadseregben (MN) végrehajtott nagyarányú létszámcsök-
kentés szükségessé tette a katonai közlekedési szolgálat átszervezését is. 
Az akkori HM vezetés úgy ítélte meg a katonai közlekedési szolgálat he-
lyét és szerepét, hogy az MNVK Önálló Katonai Közlekedési Osztályt, 
mint minisztériumi szervet mentesíteni kell a területi közlekedési szervek 
közvetlen irányítási feladatai alól és az osztály erejét a hadseregszintű, 
valamint a Varsói Szerződés tagországai közötti katonai szállítások terve-
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zésére és HM-KPM2 szintű közlekedésbiztosítási kérdésekre kell össz-
pontosítani. Ebből a vezérlő elvből kiindulva került megalakításra az 
MNVK Önálló Katonai Közlekedési Osztályvezető közvetlen aláren-
deltségében új szervezetként a MN Központi Katonai Szállításvezető-
ség (KKSZV), amely átvette az MNVK Önálló Katonai Közlekedési 
Osztálytól az MN 1-6. Vasút-igazgatósági Katonai Szállításvezetősé-
gek (VKSZV-k) közvetlen irányítását és tevékenységük ellenőrzését. 

Az MN Központi Katonai Szállításvezetőség feladatkörébe tarto-
zott: 

• Az MN csapatai, a haditechnikai anyagok és eszközök vasúti és 
vízi szállításainak tervezése, a végrehajtás megszervezése és elle-
nőrzése; 

• A szállítási tervfeladatok összeállítása és lebontása a területi vég-
rehajtó szervek (VKSZV-k) részére; 

• A meghatározott harckészültségi, mozgósítási és kiképzési felada-
tok végrehajtása; 

• A Magyar Népköztársaság közlekedési hálózata közlekedésmű-
szaki és forgalmi adatainak nyilvántartása, az MNVK Önálló Ka-
tonai Közlekedési Osztály által meghatározottak szerint, a katonai 
igények érvényesítése a polgári közlekedési szervek által tervezett 
közlekedési utak és létesítmények kivitelezésénél. 

1963. szeptember 01-vel az MNVK Önálló Katonai Közlekedési 
Osztály alárendelt szervezeteivel együtt az MN Hadtáp Főnökség 
(MNHF) alárendeltségébe került. Ez egyúttal új feladatok megjelenését 
is jelentette: a közlekedés fejlődése, a motorizáció gyorsulása következ-
tében a közlekedésbiztosításon belül meglévő vasút-centrikusságot fel 
kellett oldani. A vasúti szállítások és a vasutak műszaki és technikai biz-
tosítása mellett a katonai közlekedési szolgálatnak egyik fő erőkifejtését a 
gépkocsi szállítások szervezésének segítésére és a hadműveletek, illetve a 
különböző – hadsereg, front – hadtáptagozatok közúti biztosítása meg-
szervezésére kellett fordítania. 

Ebben az időszakban alakult ki fokozatosan a közlekedési ágak elő-
nyeit kihasználó komplex szállításszervezés és végrehajtás MN szintű 

                                                      
2 Közlekedés-és Postaügyi Minisztérium. 
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rendszere. A vasúti szállítás dominanciája továbbra is fennmaradt, de a 
rövid távolságú katonai szállítások közútra terelődtek, mivel ezen a tá-
von3a közúti szállítások „háztól-házig” gazdaságosabbnak bizonyultak. 
Az MN KKSZV évente 590-960 katonavonat tervezését és a rakodás, 
szállítás végrehajtásának irányítását végezte el.  

1973 egy újabb fontos dátum az akkori MN Közlekedési Szolgálat 
életében. Újabb átszervezésre került sor az alábbi célok érdekében: 

• Az MN és szövetséges csapatok szállításainak gazdaságosabb és 
hatékonyabb tervezése és szervezése; 

• A szárazföldi csapatok hadműveleti szintű közlekedési és szállítá-
si igényeinek kielégítéséhez szükséges kapacitások növelése; 

• A Közlekedési Szolgálat vasút-orientáltságának további oldása; 

• A végrehajtó szervezetek önállóságának növelése. 

Az MNHF Önálló Közlekedési és Szállítási Osztályból megalakult 
az MN Közlekedési Szolgálatfőnökség és alárendeltségében az MN 
KKSZV jelentős átalakításával 1973. május 1-én – a hadtáp ellátó köz-
pontok létrehozásával egyidőben – az MN Közlekedési Központ, majd 
még az év szeptemberében ez utóbbi szervezetet átnevezve az MN Kato-
nai Szállítási Főigazgatóság (MN KSZFI). 

Az átszervezés következtében a katonai közlekedési szervezetek 
számos új feladatot és a végrehajtáshoz nagyszámú alárendeltet vettek át 
más katonai szervezetektől. Az új feladatok az alábbiakban foglalhatóak 
össze: 

• Az MN vasúti, közúti, vízi és légi szállításainak tervezése, a vég-
rehajtás irányítása és ellenőrzése; 

• Az alárendelt és „M” felkészítésre utalt közlekedési szervek és 
csapatok irányítása, tevékenységük ellenőrzése és működési fel-
tételeik biztosítása; 

• A szállítmányok kísérésének, őrzés-védelmének megszervezése; 

                                                      
3 Az MNHF 07/1965 számú utasítása elrendelte a gazdaságtalan szállítások meg-
szüntetését. A katonai csapatszállítások 100 km, a lánctalpas járművek 30 km, 
anyagszállítások 50 km alatti távolságra vasúton nem kerülhettek végrehajtásra. 
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• MN szintű lánctalpas utak kialakításával és fenntartásával, vala-
mint a túlsúlyos katonai járművek részére útvonalengedély kia-
dással kapcsolatos ügyek bonyolítása; 

• A katonai közlekedési szakanyagok és szaktechnikai eszközök 
fejlesztése, a rendszeresítés előkészítése, beszerzése, tárolása, el-
osztása és javítása, valamint a készletek nyilvántartása; 

• A szállításokkal kapcsolatos anyagmozgatási és rakodás-gépe-
sítési feladatok végzése; 

• A katonai közlekedési számviteli feladatok végrehajtása. 

Megkezdődött az MN Közlekedési Szolgálatának a 80-as évek végé-
ig tartó nagyszabású mennyiségi és minőségi fejlődése.  

Bár a vasúti szállítások mennyisége nem csökkent, átszervezésre 
került a békében is működő területi vasúti végrehajtó szervezetek rend-
szere: a VKP-k száma radikálisan csökkent, ugyanakkor a VKSZV-k 
ből megalakuló MN 1.-6. Katonai Szállítási Igazgatóságok (KSZI) 
létszáma nőtt. Légikikötő Katonai Parancsnokság jött létre, majd 
1979-ben 1-1 gépkocsiszállító és szállítmánykísérő zászlóalj került az 
MN KSZFI alárendeltségébe, illetve felkészítésre 9 db gépkocsi-
szállító zászlóalj „M” törzs. 1983-ban újabb 14 katonai szervezet – 
„M” szállítózászlóaljak, Berakó illetve Átrakó Körzet Katonai Pa-
rancsnokságok, Repülőtéri, illetve Hajózási Katonai Szállításvezető-
ségek, Hadtáp Technikai Javító Üzemek és a Közlekedési Anyagrak-
tár (KÖAR) – került az MN KSZFI irányítása alá. Ugyancsak az MN 
KSZFI készítette fel a vasúti dandár és a közúti komendáns dandár 
„M” törzseit. 

Egy kézbe kerültek az MN szállításai, kialakításra kerülhetett egy 
korszerű szállítási rendszer, melynek célja a hatékonyság és a gazdasá-
gosság volt. A szállítási hitelek nagy része is a szállítást tervező és szer-
vező MN KSZFI–hez került, érdekeltté téve a szakembereket a gazdasá-
gosság növelésében. A kialakított szállítási rendszer ötvözte a vasúti és 
közúti szállítás előnyeit, lehetőséget teremtett a központi közlekedési 
szervezetek részére az egyik szállítási módról a másikra való átterelésre, 
korszerű szállítási módszerek (konténeres, kapcsolt szállítások és járatok) 
alkalmazására és az MN egészét átfogó diszpécserirányítás kialakításá-
ra. A gazdaságossági elemzések alapján a közlekedési szakemberek vá-
laszthattak a szállítási igény kielégítésekor az alakulatok saját vagy a 
központi szállító zászlóalj, valamint most már a civil szféra korszerű, 
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nagyteherbírású közúti szállítóeszközei, illetve a vasúti szállítás között. 
Egy kísérleti időszak után leszabályozásra kerültek az addig csak helyi 
szinten, különböző módon  rendezett helyőrségen kívüli és a  budapesti 
helyőrségi közúti szállítások4.  

A rendszer alkalmazásával évről-évre jelentős megtakarítások reali-
zálódtak MN szinten és 1985-re a korábbi 85%-ról 55 %-ra csökkent a 
vasúti szállítás aránya az MN KSZFI-hez érkezett szállítási igények tel-
jesítése során. Radikálisan nőtt a fejlesztésre fordítható költségvetés 
nagysága. Felgyorsult a közlekedési szakanyagok és szaktechnikai esz-
közök fejlesztése, beszerzése. Az MN Közlekedési Szolgálata a hetvenes 
évek végén már 800 db rakodógéppel, 2700 db anyagmozgató kisgéppel 
és eszközzel, valamint 120 000 db egységrakomány képző eszközzel ren-
delkezett. 1985-re az MN motoros emelővillás targonca, az elektromos 
szállító targonca, az önrakodó daru és a konténerszállító-rakodó szükség-
lete teljesen ki lett elégítve. A központi szállítózászlóaljnál több mint,   
20 db korszerű konténerszállító-rakodó gépkocsi működött ekkor. Az 
MN KÖAR létrejöttével (1983) megteremtődött a szakanyag-gazdálko-
dás készletgazdálkodási, tárolási, technikai kiszolgálási, javítási stb. felté-
tele is. 

Nagyszabású közlekedésműszaki beruházásokra is sor került ebben 
az időszakban. Honvédségi iparvágányok és rakodók épültek Hetény-
egyházán, Felcsúton, Keszthely mellett, Nagyatádon, Zalaegerszegen, 
Lentiben és Győrszentivánban. Bővítésre, felújításra kerültek az ipar-
vágányok Táborfalván, Budapesten a Zách utcában és Kalocsán. Szá-
mos helyőrségben kerültek kialakításra, bővítésre a szilárd burkolatú 
utak. 800 km-es hosszban kerültek kijelölésre lánctalpas utak és azokon 
évente 5-8 db közúti és vasúti szintbeni (vagy mint Gyulafirátóton eltérő 
szintű) kereszteződés-átjáró került kiépítésre.  

1987-től kezdődően az ország gazdasági helyzetéből, az MN támo-
gatásának csökkenéséből adódóan radikálisan redukálódtak a fejlesz-
tésre fordítható költségek. Csakúgy, mint az MN egészében az MN Köz-
lekedési Szolgálatánál is megindult a „karcsúsodás” folyamata. Fokoza-
tosan, de radikálisan csökkenni kezdtek a különböző „M” szervezetek. 
Megszűntek a békében is élő Vasútállomás Katonai Parancsnokságok, 
csökkentek a Katonai Szállítási Igazgatóságok létszámai. A béke aláren-
deltek – pl. a központi szállító és a szállítmánykísérő zászlóaljak – más 

                                                      
4 108/1982 és 109/1982 számú MNHF intézkedések. 
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katonai szervezetekbe olvadtak be jelentős kapacitáscsökkenés mellett. 
Megszűnt a közvetlen irányítás lehetősége s ennek, illetve a szállító esz-
közök pótlás nélküli amortizációja következtében fokozatosan növeked-
ni kezdett a polgári szféra térhódítása a szállítási igények kielégítése te-
rén.  

A ma divatos „outsourcing” szóval jellemzett folyamat, a különbö-
ző szolgáltatások külső, polgári szférába történő kiszervezése az MN 
Közlekedési Szolgálatnál a 80’-as évek végén kezdődött meg. Előbb el-
indult a közlekedési szaktechnikai eszközök szerződéses partnerek útján 
történő javítása, majd a 90’-es évek elején – a szállítózászlóalj leválása és 
kapacitás csökkenése után – a rendszeres budapesti szállítások végzésére 
előbb pályázatok, majd később közbeszerzések útján kiválasztott civil 
szervezetek kaptak megbízást. Az MH Közlekedési Szolgálat átszervezé-
se – miközben rendkívül fontos és nagy volumenű feladatokat oldott és 
old meg – tovább folytatódott és tart ma is. Az 1997-ben MH KSZFI-ből 
MH Katonai Közlekedési Központtá keresztelt és alárendelt szerveze-
teit időközben másoknak átadó vagy magába olvasztó alakulat 2004-ben 
teljesen felszámolta még meglévő „M” szervezeteit (szállító, közúti 
komendáns zászlóaljak, VKP-k), és fő funkcióját tekintve Nemzeti 
Mozgáskoordináló Központtá alakult át. 

A Közlekedési Szolgálat feladatrendszerének nagyon jelentős átala-
kulása az elmúlt 15 évben – a társadalmi változásokkal és a hadsereg egé-
szének átalakításával párhuzamosan és azzal szoros összefüggésben – 
ment végbe, ezért ezt az időszakot a katonai közlekedési szakember 
szemszögéből a végrehajtott nagyobb feladatokon keresztül külön, rész-
letesebben is elemzem.  

2. FEJEZET 

Az MH Közlekedési Szolgálata feladatainak változása  
a Varsói Szerződéstől a NATO belépésig  

2.1 A katonai közlekedés szerepe a Varsó Szerződés idején  

A Varsói Szerződés idején a tagállamok fegyveres erőinek egy a 
Szovjet Hadsereg által megtervezett forgatókönyv alapján kiosztott sze-
repet kellett betölteni. A Magyar Néphadsereg feladata egy nagymélysé-
gű, észak-olasz irányba tervezett támadás biztosítása és a végrehajtásban 
való részvétel volt. Ennek megfelelően épült fel a hadsereg és azon belül 
a közlekedési szolgálat is. A harcoló magyar alakulatok előrevonásának, 
valamint a szovjet csapatok hazánk területén keresztül történő zökkenő-
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mentes átvonulásának érdekében vasútépítő-üzemeltető, közúti komen-
dáns, valamint szállító és szállítmánykísérő erőket foglalt magába az ak-
kori közlekedési szolgálat. A túlnyomó többségében „M” zászlóaljakra a 
Varsói Szerződés megszűnése (1990) után már nem volt szükség, így 
azok fel is lettek számolva. Elmaradtak a nagy mozgással járó nemzetkö-
zi gyakorlatok, melyből magyar alakulatok részvételével az utolsóra 
1989- januárjában került sor az akkori Csehszlovákiában. Erre a gyakor-
latra még 10 vonattal utaztak ki magyar alegységek, amely mozgás meg-
szervezése a katonai közlekedési szervek feladata volt együttműködve 
más hazai vállalatokkal és szervekkel, valamint külföldi társszervezeteik-
kel. 

A VSZ idején a különböző hadianyag szállítások szervezése és a ha-
zai területen történő áthaladásuk biztosítása is jelentős tevékenysége volt 
a katonai közlekedésnek, hisz pl. a vasúti szállítmányokat kölcsönösségi 
alapon szállítmánykísérőkkel őriztették az egyes tagországok. A szövet-
ségesi kötelékek megszűnése és az egyes országokban lezajló hadiipari 
válságok azonban ezt a forgalmat is csaknem teljes egészében megszűn-
tették. 

A VSZ megszűnése ezen túlmenően még egy kiemelkedő nagyságú 
és jelentőségű feladatot rótt a katonai közlekedési szolgálatra, az ideig-
lenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok kivonulásának szerve-
zését és a végrehajtás segítését, ellenőrzését. Ez a MÁV szakembereinek 
hathatós segítségével különösebb problémák és fennakadások nélkül meg 
is történt 1990. március 12. és 1991. június 16. között. 

Jellemző e korszak prioritásaira és a még meglévő kapacitásokra, 
hogy a kivonás csaknem teljes egészében vasúton valósult meg. A kivo-
nulás több, mint 100 000 személyt, közel 27 000 db haditechnikai eszközt 
és félmillió tonna felszerelést érintett. 

A vasúti szállítások előkészületei, a bevagonírozások összesen 92 
vasútállomáson történtek. Ezen belül a kifejezetten katonai szerelvé-
nyek berakodását 69 vasútállomáson, illetve iparvágányon végezték. 
Összesen 34 529 vasúti kocsit vettek igénybe, 24 002 konténert rakodtak 
be a szerelvényekbe. A 15 hónapig tartó szállítás során összesen 1197 
katonavonattal (637 csapat- és 560 anyagszállító vonattal) vitték el Ma-
gyarországról a Déli Hadseregcsoport valamennyi katonáját és a kato-
nai felszereléseket. A hozzátartozók és ingóságaik szállítására 133 sze-
mély- és 217 konténervonatot vettek igénybe. 
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2.2 A katonai közlekedés funkciói az átmeneti időszak során  

A rendszerváltozás, a VSZ megszűnése és a szovjet csapatok kivo-
nása után a civil kontroll érdekében polgári politikus által vezetett hon-
védelem kereste hosszú és rövidtávú céljait, szerepét. A „körkörös vé-
delmi”, majd a „területvédelmi” koncepciók mögött – valójában a kény-
szerítő gazdasági problémák miatt – végrehajtott haderőreformok újabb 
és újabb leépítéseket jelentettek. Ebben az időben (a 90-es évek elején) a 
rohamosan csökkenő kiképzési célú szállítások helyett a megszűnő vagy 
átdiszlokáló alakulatok technikai eszközeinek és anyagainak raktárakba 
vagy új helyőrségekbe való átcsoportosítása jelentette a fő feladatot a ka-
tonai közlekedési szolgálat számára. S bár egyre csökkenő mértékben, de 
az újabb és újabb haderő-átalakítások következtében ezek az úgynevezett 
„átszervezési szállítások” az évtized második felében is jelentős hánya-
dát tették ki a közlekedési szolgálat munkájának. 

A haderő fő funkciója ebben az időszakban hazánk területi integri-
tásának védelme volt, s ennek megfelelően szinte csak az országhatár-
okon belül tevékenykedett. A védelmi tervezés fő iránya a különböző 
hadműveleti forgatókönyvek előkészítése volt. Ezen belül a közlekedési 
tervezők legfontosabb feladata a hadműveletben résztvevő alakulatok 
gyors felvonulásának biztosítása – az „M” szállítási tervek előkészítése, a 
felvonulásra és utánszállításra kijelölt utak biztosításának megtervezése - 
volt. Ebben az időszakban nem került sor külföldi gyakorlatokra, a ha-
zai nagyobb mozgással járó kiképzések is lecsökkentek, azonban a ka-
tonai közlekedés előtt már újszerű feladatok is megjelentek. 1993 elején 
áthaladt az első NATO tagországból érkező (belga) katonavonat Magya-
rországon, amelynek személyi állománya és technikai eszközei ENSZ 
mandátum alapján békefenntartó feladatok végrehajtására utaztak Ju-
goszláviába, a Baranya háromszögbe. Az első vonat útjának túlbiztosítása 
(helikopteres kíséret, minden útátjárónál géppisztolyos rendőr, magyar 
szállítmánykísérés stb.) után az egyre nagyobb számban érkező békefenn-
tartók felvonulásának és az ellátásukkal összefüggő szállításoknak a biz-
tosítása és koordinációja egyre megszokottabb tevékenységévé vált az 
együttműködő katonai és polgári közlekedési szerveknek. 

E tevékenység mérföldköve volt 1995 decemberétől az IFOR, majd 
1996 végétől az SFOR szállítások koordinálása. Ekkor ismerkedhettek 
meg igazán testközelből a katonai és polgári közlekedési szakemberek a 
NATO tagországok közlekedési szervezeteinek módszereivel, okmányai-
val és eljárásaival. A szállítmányok fogadásának megszervezése, a rako-
dások segítése, a közúti menetek szervezése, a gyülekezési körletben (Ta-
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szár) összekovácsolt alakulatok hadműveleti területre történő előrevonása 
és végül a visszatelepülésük koordinálása egy új feladatkör megjelenését, 
a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) közlekedési szaktevékenységét 
jelentette. Később (1999-től) ez a tevékenység kiegészült a KFOR szállí-
tások koordinációjával is.  

Ezek a lelkiismeretes végrehajtás során begyűjtött értékes tapasztala-
tok, a mozgások koordinálása, az együttműködés, a nyelvismeret fontos-
ságának korai felismerése igen megemelte a közlekedési szakemberek 
presztízsét, hisz 1995-ben hazánk az elhatározott euro-atlanti integráció 
keretében aláírta a békepartnerségi szerződést (PfP) és ezzel a fő célja a 
NATO-ba, majd az Európai Unióba való belépés lett. Megrendezésre ke-
rültek az első békepartnerségi gyakorlatok hazánkban (Cooperative 
Light, Cooperative Lantern stb.), később magyar törzsek külföldi PfP 
gyakorlatokra történő utazására is egyre gyakrabban került sor. Ezek 
eleinte alapvetően törzsvezetési gyakorlatok voltak, így a hazai katonai 
közlekedési szakemberek a honi területen megrendezett gyakorlatok 
résztvevőinek valós biztosításában, illetve a magyar törzsek külföldi szál-
lításaihoz személyszállító eszközök biztosításában és a mozgások koordi-
nációjában hasznosíthatták a megszerzett tapasztalataikat és ismereteiket.  

Hazánk is bekapcsolódott a balkáni békefenntartó tevékenységbe 
1996 januárjában, amikor 6 vonattal és egy közúti menettel az IFOR 
Magyar Műszaki Kontingens (MMK) (mintegy 400 fő) kitelepült 
Okucaniba, Horvátország és Bosznia-Hercegovina határára. Az MMK és 
az 1995-ben kitelepült ciprusi és a Sinai-félszigeti kisebb kontingensek 
ellátása, utánszállításai is új típusú feladatokat jelentettek a katonai 
közlekedési szakemberek számára. 

1996-97-től kezdődően a magyar katonai és polgári közlekedési 
szervezetek képviselői is bekapcsolódhattak a NATO különböző közle-
kedési kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjainak tevékenységébe, így 
szerezve meg az elméleti ismereteket is a gyakorlati tapasztalatok után.  

Közben a békefenntartással kapcsolatos szállítások mellett 1997-től 
újabb fajta nemzetközi szállítási és együttműködési feladatok merültek 
fel. Ekkortól kezdődően érkeztek hazánkba a hazai gyakorló és lőterek té-
rítéses igénybevételére különböző nemzetiségű (holland, olasz, szlovén) 
alakulatok, melyek mozgásai a BNT keretében kerültek koordinálásra. 
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2.3 A katonai közlekedés feladatai a NATO tagság kezdetén  

1999- márciusában, napokkal a NATO csatlakozás előtt került sor az 
első olyan külföldi gyakorlatra („Adventure Exchange 99”- Észak-
Olaszország), amelyen – 10 évvel a csehszlovákiai „Barátság 89” után - 
nemcsak törzs, hanem harcjárművekkel és egyéb technikai eszközökkel 
felszerelt magyar alegység vett részt. Hosszú idő után hazánk, mint Kül-
dő nemzet ismét szembe került a tranzitengedélyek megszerzésének prob-
lémájával, illetve a viszonylag nagy távolságú szállítás megtervezésének 
feladataival.  

Az itt megszerzett tapasztalatokat hasznosíthatták a katonai 
közlekedési és más szakemberek még azon a nyáron júniusban, mi-
kor 5 vonattal kitelepült Koszovóba, Pristinába az SFOR MMK-hez 
hasonló nagyságú (közel 400 fős) magyar békefenntartó alegység, a 
KFOR Őr- és Biztosító Zászlóalj. 

Közben sor került az első olyan alegység kitelepülésére is, melynek 
felszerelését és személyi állományát teljes egészében légi úton volt szük-
séges az alkalmazási területre juttatni. Az AFOR Magyar Orvos Csoport 
albániai kitelepülése, a belga haderőtől térítés ellenében kapott 2 darab 
C - 130 - as, illetve a MALÉV RT.- n keresztül bérelt 3 darab IL - 76 - 
os repülőgéppel került végrehajtásra. 

Aztán hamarosan – 2000 májusában- megrendezésre került az első 
Magyarországon tartott NATO gyakorlat („Ardent Ground 2000”), ami-
kor 10 nemzet mintegy 2500 katonája és technikai eszközeik érkeztek 
vasúton, közúton és légi úton hazánkba. Ennek az összetett mozgásnak a 
megtervezését, koordinációját már zömében a NATO elvek, eljárások és 
okmányok segítségével végezték az MH Közlekedési Szolgálat szakem-
berei, együttműködve a Küldő nemzetek és a hazai partnerek képviselő-
ivel.  

Az ezt követő években rendszeressé, egyszersmind megszokottá 
vált, hogy magyar katonák mennek gyakorlatozni külföldre, illetve évente 
több alkalommal is külföldi alakulatok érkeznek hazánkba ugyanilyen 
célból. Habár sok feladat végrehajtása ma már rutinszerűen történik, 
azonban mindegyik szállítás vagy fogadás megtervezése során találkoz-
nak a katonai közlekedési tisztek újszerű eljárásokkal, technikai eszkö-
zökkel, együttműködő partnerekkel, így mindig új tapasztalatokra és is-
meretekre tehetnek szert. 
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NATO tagságunk kezdete óta az évi rendszerességgel megrendezés-
re kerülő szövetséges közlekedési rendszergyakorlatokon (MOVEX) ke-
rülnek gyakoroltatásra a résztvevő tagországokból a Szövetséges Felvo-
nulási és Mozgatási Rendszer (ADAMS) kezelői és az alakulatok 
külföldi telepítését tervező állomány. Ezek a gyakorlások lehetővé teszik 
mások tervezési lehetőségeinek, praktikus megoldásaiknak a megismeré-
sét, azonban miközben a NATO előtt álló lehetséges műveletek közleke-
dési feladatai tervezése folyik a hazai közlekedési szakemberek gyakran 
szembesülnek az együttműködés korlátaival is.  

2003- nyarán egy olyan, a Magyar Honvédség eddigi történetében 
unikális feladatra – az MH Szállítózászlóalj az összes szállítási 
alágazatot igénybevevő iraki telepítésére – került sor, melynek tervezése, 
szervezése és végrehajtása során a katonai közlekedési szakemberek 
élesben vizsgáztak a NATO mozgatási és szállítási elveinek és gyakorla-
tának kérdéseiből.  

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a Magyar Honvédség 
Közlekedési Szolgálata feladatrendszere alapvető átalakuláson ment 
keresztül az elmúlt 15 évben. A Varsói Szerződés idején a hazai és szö-
vetséges alakulatok mozgásainak és szállítási szükségleteiknek a biztosí-
tásán volt a hangsúly. A VSZ megszűnése és a szovjet csapatok kivonása 
után közvetlenül a hazai területen megvívandó védelmi hadműveletre va-
ló felkészülés és az egymást követő haderő átalakítások generálta 
diszlokációval összefüggő szállítási feladatok domináltak. A balkáni vál-
ságok következtében megkezdődő békefenntartói tevékenységgel össze-
függő szállítások előtérbe helyezték a hazánk területén belüli mozgásko-
ordinációt. Majd hazánk euro-atlanti integrációjának előrehaladásával, a 
Magyar Honvédség bekapcsolódásával a békefenntartói tevékenységbe 
egyre intenzívebbé vált a külföldi tranzit és fogadó országok illetékes 
közlekedési szerveivel való együttműködés. A NATO tagság első éveiben 
a szövetséges elvek és eljárások alapján Európán belül végrehajtott 
alapvetően felszíni (vasúti és közúti) mozgások és szállítások megszerve-
zése volt a katonai és az együttműködő polgári szervek legösszetettebb 
feladata. 2003-ban azonban már egy a klasszikus NATO elvek alapján, 
több szállítási mód alkalmazásával végrehajtott nagytávolságú – konti-
nenseken átívelő – szállítási feladatot is meg kellett az MH Közlekedési 
Szolgálatának oldania. 
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3. FEJEZET 

A NATO közlekedési alapelvei és doktrínája 

Mint a NATO-ba immáron öt éve belépett ország hadseregének 
szakszolgálata, az MH Közlekedési Szolgálat megváltozott feladatrend-
szere elemzésekor fontos részletesen kitérni azokra az elvekre és eljárá-
sokra, amelyek a legnagyobb hatással vannak a Szolgálat tevékenysé-
gének és szervezeti felépítésének változásaira.  

A NATO, mint szövetségi rendszer és katonai-politikai szervezet fo-
lyamatosan vizsgálja felül célkitűzéseit, működését, a kitűzött célok 
megvalósításának módjait. A világban lezajló társadalmi és politikai vál-
tozások újabb és újabb kihívások elé állítják a Szövetséget. Ezek az új ki-
hívások és felelősségi körök tükröződnek az 1999. évi washingtoni NA-
TO Csúcsértekezlet után kiadott, Szövetségi Stratégiai Koncepcióban5, 
amelyre épülve az alacsonyabb szintű direktívák és a végrehajtás irányel-
veit tartalmazó dokumentumok is megújításra kerültek. 

Az elfogadott új Stratégiai Koncepció a biztonság alapját jelentő 
politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti, valamint katonai dimenzi-
ók alapján megnevezi az ezekre az értékekre veszélyt jelentő forrásokat. 
Ezek az alábbi biztonsági kihívásokban és kockázatokban tükröződnek: 

• A Szövetséget fenyegető nagyméretű hagyományos agresszió va-
lószínűsége rendkívül csekély, azonban a kialakulásának a lehető-
sége hosszú távon továbbra is fennáll; 

• A Szövetségen kívüli nukleáris erők létezése; 

• Az ABV fegyverek és hordozó eszközeik elterjedése; 

• A fegyvergyártási technológia globális elterjedése, a korszerű 
fegyverek és eljárások illetéktelen kezekbe kerülése; 

• Az új típusú kihívások, mint a terrorizmus, a szabotázs, a szerve-
zett bűnözés, a kulcsfontosságú erőforrások forgalmának akadá-
lyozása, ellenőrizhetetlen menekülthullámok kialakulása stb.; 

• A biztonsági veszélyforrások kihívásai kapcsán a NATO katonai 
és politikai szervezetei olyan átalakuláson mennek át, amelynek 

                                                      
5 Elfogadva az Észak-atlanti Tanács 1999 április 23.-24-i ülésén. 
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célja, hogy képessé tegyék a szervezetet a felsorolt veszélyforrá-
sok megnyugtató kezelésére.  

Az új Stratégiai Koncepció útmutatást ad a Szövetségnek feladatai 
elvégzésére, kifejezi a NATO hosszútávú céljait, jellegét és alapvető biz-
tonsági feladatait, megállapítja az új biztonsági környezet fő jellemzőit, 
kijelöli a biztonság átfogó megközelítésének elemeit, valamint irányelve-
ket ad a Szövetség fegyveres erőinek átalakításához. Ez utóbbi, az alap- 
és irányelvek megújulása nem kerülte el a logisztikai, és azon belül a 
közlekedési szakterületet sem. A Washingtoni Csúcson elfogadott Vé-
delmi Képességek Kezdeményezések (Defence Capability Initiatives-
DCI) öt fejlesztendő területet jelölt meg, ezek: 

• A telepíthetőség és mozgathatóság;  

• A fenntarthatóság és a NATO katonai műveletek logisztikája;  

• A hatékony fegyverzet és felszerelések; 

• A csapatok és az infrastruktúra túlélő képessége; 

• A vezetés-irányítási és információs rendszerek. 

A Védelmi Képességek Kezdeményezések ráirányították a Nemze-
tek figyelmét arra, hogy a Szövetség jövőbeli logisztikájában a nagyobb 
rugalmasságú, gyorsabb reagálásra, valamint a többnemzetiségű had-
erők mobilitására helyeződik a hangsúly. Mindez a szorosan értelmezett 
szövetségi földrajzi határokon kívül is felvállalt katonai műveletek dekla-
rálásával, kiemelt jelentőséget kölcsönöz az azonnali logisztikai támoga-
tási képességekhez kapcsolódó szállítások szervezésének és lebonyolítá-
sának. 

A Védelmi Képességek Kezdeményezések végrehajtása során a 
Szövetségen belül megerősödött az a nézet, miszerint az új kezdeménye-
zésnek kevesebb, reális és végrehajtható képességek kifejlesztésére kell 
koncentrálnia. Ez az új program a Prágai Képességvállalások (Prague 
Capabilities Commitment-PCC), melyet a 2002 novemberi Prágai Csú-
cson fogadtak el a tagországok. A PCC keretében az állam- és kor-
mányfők kötelezettséget vállaltak arra, hogy négy (a DCI-ban szintén 
kiemelt) területen fejlesztik haderejüket: 

• Vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris támadás elleni védelem; 

• Vezetési-irányítási, kommunikációs és információs fölény biztosí-
tása;  
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• A telepített erők interoperabilitásának és harci hatékonyságának 
biztosítása; 

• A csapatok gyors telepíthetősége és működőképességük fenntartá-
sa. 

A prágai csúcsértekezleten döntés született egy rugalmas, telepíthető 
és interoperábilis, összhaderőnemi magas készenlétű reagáló erő, az NRF 
(NATO Response Force) létrehozásáról, amely az Észak-atlanti Ta-
nács (North-Atlantic Council-NAC) döntése alapján bárhova a világon 
telepíthető. Az NRF a NATO műveletek teljes körében képes önállóan 
vagy egy nagyobb kötelék részeként feladatot végrehajtani. 

A NATO Stratégiai Koncepciója, a megfogalmazott új célkitűzések 
és az újfajta képességek iránti igény, valamint a NATO által vezetett vál-
ságkezelő műveletek tapasztalatainak feldolgozása nyomán került alapve-
tő megújításra a NATO logisztikai dokumentumai közül az MC 336/1 
jelzésű „A NATO mozgatási és szállítási koncepciója” nevű kiadvány. 
Az új – az MC 336/26 jelet viselő – dokumentumban több alapvető válto-
zás van az előző kiadványhoz képest. A NATO közlekedési (mozgatási és 
szállítási) alap- és irányelvei a válságkezelő műveletek tapasztalatai alap-
ján átdolgozásra kerültek. Először szerepel utalás a Fogadás, Gyülekez-
tetés és Előrevonás (Reception, Staging and Onward Movement-RSOM, 
ma már a csapatok integrációjával kiegészülve-RSOI) feladataira vonat-
kozóan. Ezen túlmenően a korábbi változatból több rész a Szövetséges 
Összhaderőnemi Mozgatási és Szállítási Doktrínába7 (AJP 4.4) került 
bedolgozásra. 

Ez az a két alapvető NATO dokumentum, amely a megváltozott 
NATO feladatok lebontását a közlekedési szakterületre vonatkozóan a 
következő koncepciót és doktrínális irányelveket, támogatási feladatokat 
tartalmazza. 

                                                      
6 Megjelent kétnyelvű formátumban az MH Közlekedési Szolgálatfőnökség ki-
adványaként 2004-ben. 
7 Megjelent kétnyelvű formátumban az MH Közlekedési Szolgálatfőnökség ki-
adványaként 2003-ban. 
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3.1 A NATO mozgatási és szállítási koncepciója 

„A NATO mozgatási és szállítási koncepciója” (MC 336/2) című 
dokumentum: 

• Meghatározza a műveletek közlekedési (mozgatási és szállítási) 
támogatását befolyásoló tényezőket;  

• Elemzi a katonai és polgári mozgatási és szállítási erőforrásokat; 

• Ismerteti a NATO mozgatási és szállítási alapelveit; 

• Meghatározza a NATO közlekedési (mozgatási és szállítási) 
irányelveit; 

• Ismerteti a NATO különböző közlekedési szervezeteinek és a 
Nemzetek feladatait és felelősségeit. 

3.2 A Szövetséges Összhaderőnemi Mozgatási és Szállítási Dok-
trína (AJP 4.4) 

A Szövetséges Összhaderőnemi Mozgatási és Szállítási Doktrína az 
alap- és irányelvek ismertetésén túlmenően részletesebb útmutatást ad a 
NATO és nemzeti közlekedési szervezetek tagjainak a Szövetségi felada-
tok közlekedési támogatásának megszervezéséről.  

A doktrína részletesen ismerteti a NATO közlekedési szervezeteit és 
feladatrendszerüket, valamint leírja, hogy a nemzeti közlekedési rendsze-
rek milyen funkciókkal és szervezetekkel kell, hogy rendelkezzenek az 
együttműködés zavartalansága, az interoperabilitás érdekében. 

A NATO feladatok – itt elsősorban az V. cikkely szerinti segítség-
nyújtás vagy a válságkezelés egy tagország területét érintő mozgásaira 
kell gondolni – az adott ország részéről egy Nemzeti Mozgáskoordináló 
Központ felállítását teszik szükségessé.   

3.2.1 A Nemzeti Mozgáskoordináló Központ (NMK) 

A Nemzeti Mozgáskoordináló Központ rendeltetése, hogy jóvá-
hagyja, összehangolja és irányítsa a légi, tengeri, valamint szárazföldi fel-
színi közlekedést a Befogadó Nemzet területén belül, támogatva a     
NATO hadműveleteket annak érdekében, hogy biztosítsa valamennyi 
közlekedési feladat végrehajtását a Küldő Nemzetek elvárásainak, vala-
mint a NATO Parancsnokok hadműveleti követelményeinek megfelelően. 
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A Nemzeti Mozgáskoordináló Központ, valamint a kisegítő mozgás-
irányító (Movement Control–MC) és forgalomszabályozó (Traffic 
Control–TC) alegységek szervezetének és a kapcsolódó anyagi-technikai 
biztosításának kialakítása a Befogadó Nemzet megítélésén múlik, bár 
magába kell, hogy foglalja a megkövetelt összeköttetéseket azokkal a 
szervezetekkel, amelyek a légi és tengeri útvonalak ellenőrzéséért felelő-
sek. Az NMK szükség szerint összekötőt kell, hogy biztosítson a Szövet-
séges Mozgáskoordináló Központba.  

3.2.2 A közlekedési tervezés fő alkotórészei és folyamata 

A Szövetséges Összhaderőnemi Mozgatási és Szállítási Doktrína 
leírja a NATO hadműveleti tervezéshez szorosan kapcsolódó közlekedési 
(felvonulás) tervezés főbb alkotórészeit és folyamatát. 

A közlekedési tervezés a Hadműveleti Tervezési Folyamat 
(Operational Planning Process – OPP) szerves része. A NATO hadmű-
veletek támogatására szóló felvonulási/mozgatási tervek kidolgozása, a 
hadműveletekre vonatkozó elgondolásban lefektetett hadműveleti köve-
telmények teljesítéséhez szükséges haderőt alkotó valamennyi képesség 
(alakulat) meghatározása után kezdődik. A tervezés legfőbb célja, hogy 
előkészítse ezeknek a haderőknek a hadműveleti területre történő beérke-
zését, a NATO Parancsnokok által meghatározott fontossági sorrendnek 
és időrendnek megfelelően. A felvonulás tervezés végterméke a Szövet-
séges Mozgáskoordináló Központtal egyeztetett és konfliktusmentes – 
az alakulatok érkezését térben és időben sorba rendező, vagyis az ütközé-
seket feloldó – Többnemzetiségű Részletes Felvonulási Terv lesz, 
amely találkozik a NATO Parancsnokok által meghatározott hadműveleti 
követelményekkel.  

A nemzeti közlekedési tervező törzsek az egységes elgondolás, ter-
vezési metódus és formai követelmények érdekében a saját nemzeti terve-
iket az egységes Szövetséges Felvonulási és Mozgatási Rendszerben 
(ADAMS) készítik el és küldik meg a Szövetséges Mozgáskoordináló 
Központ részére az egyeztetés és konfliktusmentesítés elvégzésére.  

Ez hát az a külső feltételrendszer, amely a Magyar Honvédséget és 
azon belül a közlekedési szakterületet fogadta a NATO-ba való belépés-
kor. Ehhez a rendszerhez, az abban való működéshez kellett és kell is 
még igazítani az MH Közlekedési Szolgálatának felépítését és működé-
sét, valamint sok tekintetben még a szakemberek gondolkodását is. 
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A másik – belső – feltételrendszer, melyhez a Szolgálat funkcióit és 
feladatait adaptálni szükséges, az a Magyar Honvédség és azon belül is a 
logisztikai rendszer átalakulása.  

4. FEJEZET 

A hazai logisztikai rendszer új felépítése, feladatai és jelenlegi 
helyzetének rövid értékelése 

1997-ben többfelé vált az addig „egységes” anyagi-technikai - mai 
szóval logisztikai - biztosítás. Kivált és önálló lett az egészségügy és az 
elhelyezés, a megmaradó szervezetekből megalakult a HVK Logisztikai 
Főcsoportfőnökség, valamint az MH Logisztikai Főigazgatóság. Bár a 
rendező elv az volt, hogy váljon külön a biztosítás tervezése és a valós 
tevékenység irányítása, végrehajtása, mégis szakmai bizonytalanságot 
szült a döntés. Megalakult egy vezérkari szerv korlátozott funkciókkal és 
egy szervezet MH szintű főnökségekkel, felsőszintű gazdálkodói jogkör-
rel, de korlátozott hatáskörrel. Ezt az anomáliát nem oldotta fel a 2000-
ben végrehajtott átalakítás – a HVK Logisztikai Csoportfőnökség (J-4), 
az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság 
(MH ÖLTP) és a HM Gazdasági Tervező Hivatal (HM GTH) létreho-
zása – sem. Ennek az átalakításnak a fő célja a termelői és fogyasztói lo-
gisztikai funkciók végleges szétválasztása volt, a végrehajtás következté-
ben azonban a logisztikai vezetés még bonyolultabbá vált.  

Ennek a helyzetnek a feloldására született meg 2003 nyarán a dön-
tés a több NATO országban már bevált ún. „kétsapkás” logisztikai felső 
vezetési rendszer megteremtésére. Ez röviden azt jelentette, hogy a ve-
zérkari szintű funkciók és a valós logisztikai biztosítás felső szintű irányí-
tása újra egy kézbe, az MH ÖLTP parancsnokához került. A logisztikai 
biztosítás szakmai vezetése terén fennálló jog- és hatásköri útvesztőt 
szüntette meg a kormány 2009/2004. (I. 22.) számú, a Magyar Honvéd-
ség irányításának és felsőszintű vezetésének rendjéről szóló határozata, 
megteremtve a logisztikai biztosítás világos és egyértelmű jogi és szerve-
zeti hátterét. Az említett kormányhatározat szerint az MH Összhad-
erőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság felsőszintű vezető-
szerv. Parancsnoka, valamint az ÖLTP felsőszintű gazdálkodást irányító 
szervezeteinek vezetői (az MH különböző szolgálati ágainak főnökei) – 
a feladatkörükbe utalt kérdésekben – az MH szakmai felettesei vagy elöl-
járói, ez irányú feladataikat a szakirányítás keretében végzik. 
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4.1 Az MH fogyasztói logisztikai rendszerének működési rendje 

A magyar haderő logisztikai működési feltételeivel és alaprendelte-
tésével kapcsolatos feladatainak tervezése, szervezése és végrehajtása a 
HM és az MH szervezeti elemeiként, a termelői és fogyasztói logisztikai 
funkciókat megtestesítő szervezetek feladata.  

A termelői logisztikai rendszer működési funkcióit a HM főosztá-
lyai, háttérintézményei és Rt.-i végzik. 

Az MH fogyasztói logisztika szervezeti elemei irányító, koordináló 
és parancsnoki döntés előkészítő vezető szervekből (MH ÖLTP, G/A/S-4 
blokkok) és a logisztikai támogatási feladatokat végrehajtó központi lo-
gisztikai szervezetekből (ellátó központok) és logisztikai szakcsapatokból 
(logisztikai ezred, logisztikai és támogató zászlóalj, logisztikai zászlóalj,  
logisztikai és támogató század) tevődnek össze. 

A termelői és fogyasztói logisztika szervezeti elemeit az 1. számú 
ábra szemlélteti. Az ábrából kitűnik, hogy a katonai blokk hadműveleti 
követelményei alapján meghatározott szükségletek kielégítésének terme-
lői logisztikai feladatait a közigazgatási blokk logisztikai szereplői hajt-
ják végre.  

A katonai blokk feladata kettős, hiszen egyrészről katonai követel-
ményeket határoz meg a vezérkari blokkal együttműködve, másrészről 
pedig mint a fogyasztói logisztika képviselője végzi az ezzel kapcsolatos 
feladatokat.   

Az MH ÖLTP a HM védelemgazdasági helyettes államtitkár szak-
mai felügyelete alatt, a Honvéd Vezérkar főnökétől kapott parancsok 
alapján tevékenykedik és vezeti az MH logisztikai támogatási feladatait, 
illetve mint a katonai logisztika csúcsán lévő szervezet, korszerűsítési 
javaslatokat dolgoz ki az MH egészére vonatkozóan. 

A katonai logisztikai szervezetek egy vertikálisan hierarchikus 
struktúrát alkotnak. A logisztikai szervezetek a katonai vezetési szin-
teknek megfelelően hadászati (központi), hadműveleti és harcászati  szin-
tű logisztikai szervezetekből állnak, melyek rendeltetését, tevékenységét, 
szervezeti felépítését, a támogatott katonai műveletek térbeli és időbeni 
méretei, a logisztikai szükségletek és feladatok nagysága határozza meg.  

Hadászati szinten a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logiszti-
kai és Támogató Parancsnokság (J-4), hadműveleti és harcászati szin-
ten logisztikai főnökségek (G, S-4) működnek. Az adott vezetési szinte-
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ken a harci kiszolgálói támogató szervezetek részeként logisztikai vég-
rehajtó (al)egységek működnek 

A logisztikai főnökségek, törzsek a katonai vezetési hierarchia min-
den szintjén működnek. A különböző szinteken a logisztikai főnökségek, 
törzsek alaprendeltetése a helyzetüknek megfelelően eltérő nagyságrendű 
katonai szervezetek és az általuk végrehajtott műveletek logisztikai tá-
mogatásának megtervezése, vezetése és irányítása. A logisztikai támoga-
tási szakfeladatok lebontása, a végrehajtókhoz történő lejuttatása szolgá-
lati és szakmai alárendeltségi viszonyban történik.  

4.2 A magyar honvédség fogyasztói logisztikai rendszerének ál-
talános helyzetértékelése 

Az elmúlt évtizedben – főképp a NATO csatlakozás előtt és után, az 
integrációt megcélozva – a haderőreformok keretén belül több kezde-
ményezés is indult a logisztikai vezetési struktúra reformjára. Az átala-
kítás azért volt szükséges, hogy a tömeghadseregek irányítási és vezetési 
feladataira létrehozott rugalmatlan és merev vezetési felépítést felváltsa 
egy korszerű, a biztonságpolitikai helyzet változása esetén gyors, rugal-
mas reagálásra, valamint az Európában bekövetkezett politikai és társa-
dalmi változásokból adódó új kihívásokat kezelni képes logisztikai veze-
tési struktúra. 

A reformok következtében a Magyar Honvédség logisztikai támo-
gató rendszerének felépítése, koncepciója, irányítási rendszere, szerve-
zeti keretei folyamatosan változtak. Ezek a szervezeti változások a mű-
ködést, ellátást, kiszolgálást biztosító szervezeteket is érintették – szer-
vezeti elemei szűkültek – ellenben lényeges javulást a rendszer működé-
sében nem okoztak. Viszont a folyamatos átszervezések, létszámleépíté-
sek, a logisztikai támogatás minden szintjén és területén meglévő prob-
lémák, a szakállomány jelentős részének kiáramlását eredményezték. 

A NATO integrációs feladatok végrehajtásának szintén jelentős gát-
ló tényezője volt a Magyar Honvédség fenntartása és működése érdeké-
ben biztosított költségvetési előirányzatok reálértékének folyamatos 
csökkenése, valamint a meghatározott követelmények és a rendelkezésre 
álló erőforrások diszharmóniája. 

A szűkös költségvetési források hatására elmaradtak azok a tervezett 
fejlesztések, amelyek az elavult technikai eszközök lecserélésére, a szük-
séges közép – és ipari nagyjavítások végrehajtására kellett volna, hogy 
irányuljanak. Ez a folyamat azt eredményezte, hogy a szövetséges műve-
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letekbe felajánlott katonai szervezetek haditechnikai eszközeinek előírt 
szintű hadrafoghatóságát a követelményeknek megfelelően nem képes 
biztosítani a honvédség logisztikai támogató rendszere.  

A beszerzésre került eszközök - például a légvédelmi rakétakomp-
lexumok (MISTRÁL), a BTR-80 (80/A) páncélozott szállító harcjármű-
vek, a T-72 harckocsik rendszeresítése és szervezetbe állítása a techni-
kai eszköz ellátottságban csak minimális javulást eredményeztek. A 
repülőeszközök hadrafoghatósága kritikus. 

A NATO integráció szempontjából a legnagyobb gondot az informa-
tikai eszközpark és infrastruktúra fejletlensége, a híradóeszközök elavult-
sága, a repülésirányító, navigációs és fénytechnikai eszközök elhasznált-
sága és interoperabilitási problémái, valamint a gépjárműpark leromlott 
állapota jelenti. 

A harc- és egyéb fogyóanyagok jelentős részének üzemideje, szava-
tossága lejárt, vagy a közeljövőben jár le. Számos területen nagyfokú 
anyag- és eszközhiánnyal állunk szemben, melyek felszámolása - pótlás-
sal, üzemidő hosszabbítással - kiemelt fontosságú.      

Gondként jelentkezett, hogy az átszervezések következtében létrejött 
új haderő és logisztikai struktúra mellett a minősített időszaki, valamint 
béke ellátási rendszer alapját biztosító normák rendszere minimális mó-
dosulással valósult meg. 

A logisztikai támogató képesség egyik meghatározó eleme a kész-
letképzés megmaradt a több évtizede használatos, a végbement változá-
sokat nem követő számvetési módszereknél. 

A Magyar Honvédség anyagellátási osztályba sorolási rendszere 
nem kompatíbilis a NATO államokban alkalmazott rendszerrel.   

Mindezek következtében a logisztikai képességek úgy csapat, mint 
központi szinten jelentősen csökkentek és szervezetük napjainkban már 
nem felelnek meg az elvárásoknak, nem biztosítják a szövetségesi rend-
szerből hazánkra háruló feladatok maradéktalan végrehajtását. 

A NATO csatlakozásunkat követően nem kellő intenzitással indultak 
be azok a harmonizációs folyamatok, amelyek a NATO szövetséges lo-
gisztikai támogatási alapelvekkel, eljárásokkal és elvárásokkal összefüg-
genek. 
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Jellemző a kialakult helyzetre, hogy a folyamatos szervezeti változá-
sokat, jog és hatáskör, valamint feladatrendszer módosításokat csak jelen-
tős késéssel követik a különböző szintű utasítások, szabályozók, illetve a 
megjelenő szabályozók alapján módosítani szükséges a röviddel koráb-
ban kiadott szakmai dokumentumokat (pl. a 2002-ben kiadott Összhad-
erőnemi Logisztikai Doktrínát). 

Mivel az MH jelenlegi felhasználói logisztikai rendszere illetve an-
nak szervezeti elemei teljes mértékben még nem képesek a honvédelmi 
vezetés és a NATO elvárásainak teljesítésére, ezért a haderőreform kere-
tén belül – a Magyar Köztársaság Kormányának 2236/2003 (X.1.) 
számú határozata és a Magyar Köztársaság Országgyűlésének  14/2004 
(III. 24) számú a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányai-
ról szóló Országgyűlési határozata alapján, az MH ÖLTP szakmai felü-
gyelete alatt átalakításra kerül a logisztikai támogató rendszer, illetve az 
annak elemeit alkotó logisztikai szervezetek. A reorganizálás a követke-
ző rendező elvek alapján indul: 

• Mivel a kialakítandó, modulrendszerű, katonai szervezetekkel 
szemben követelmény a telepíthetőség és a nagy mozgékonyság, a 
logisztikai szervezetek magukba kell, hogy foglalják a katonai lo-
gisztika valamennyi funkcionális elemét. 

• Szintjének megfelelően, az adott logisztikai szervezetnek képes-
nek kell lennie mind a polgári, mind más nemzeti vagy többnem-
zetiségű logisztikai erőforrások felhasználására és azok elemeivel 
való együttműködésre. 

• A logisztikai támogatás rendszere tegye lehetővé a szövetségesi 
kötelékben megvalósuló katonai műveletek hazai és külhoni tá-
mogatását. 

• Folyamatosan fejleszteni kell az erők telepíthetőségével, ellátásá-
val és fenntartásával kapcsolatos képességeket. 

• A nemzetgazdaságban fellelhető anyagféleségeknél, szolgáltatá-
soknál a lehetőségek függvényében a nemzetgazdaságra történő 
támaszkodást kell előtérbe helyezni. 

• Az anyagi készletek kialakításánál, lépcsőzésénél a NATO-nál al-
kalmazott szövetséges készletképzési elveket szükséges alkal-
mazni. 
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• A logisztikai támogatás alapja a kéttagozatú központ – csapat ellá-
tási rendszer, amely szükség esetén biztosítani képes a nemzeti 
támogató elem felállítását és alkalmazását is. A többszintű logisz-
tikai támogatást egységes rendszerben kell megvalósítani. 

• A magasabb szintű haderőképesség létrehozásának egyik kiemelt 
összetevője a honvédség technikai fejlesztése. Körültekintő be-
szerzések végrehajtásával biztosítani kell a NATO Prágai Képes-
ségvállalásokban foglaltak maradéktalan végrehajtását, a NATO 
Reagáló Erőkbe felajánlott alakulatok mindenoldalú felkészítését, 
előírt felszerelését. 

• A logisztikai szervezetek feltöltöttsége és készenléte azonos kell, 
hogy legyen a biztosítandó harcoló alegységek feltöltöttségével, 
készenlétével. 

• A fogyasztói logisztika rendszerében az anyagokat a NATO 
anyagellátási osztályainak megfelelően szükséges besorolni. 

• A korszerűsített logisztikai rendszer valósítsa meg a HM és az 
MH minden szintjének és elemének logisztikai támogatását. 

Ez az a logisztikai támogatási rendszer, melynek szerves része – 
működésének integrálója – a katonai közlekedés. A vázolt állapot és a 
fejlődés irányai – a NATO által felvállalt új funkciók mellett - nagyban 
meghatározzák az MH Közlekedési Szolgálat feladatrendszerének válto-
zását is. 
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1980. A Honvédelmi Minisztérium Magyar Néphadsereg Közle-
kedési Szolgálatfőnökség kiadványa. Budapest, 1988. 
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13. Nyitrai István őrnagy: Az ország területén kívüli békeműveletek-
ben résztvevő katonai szervezetek közlekedési támogatásának 
szakfeladatai ZMNE Diplomamunka 2002. 

14. Eszenyi Imre százados: A katonai szállítások feltételrendszerének 
vizsgálata, kiemelten a polgári logisztikai szolgáltató központok 
alkalmazására ZMNE PhD értekezés 1999. 

15. Fleischhacker Ferenc őrnagy: A béketámogató műveletekben 
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A tanulmány II. RÉSZ-e a folyóirat 2005/2. számában jelenik meg. 
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A katonai termelői és fogyasztói logisztikai rendszer 
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