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AZ MH KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT 
FELADATRENDSZERÉNEK ÁTALAKULÁSA  

A NATO TAGSÁG KÖVETKEZTÉBEN 

II. RÉSZ. 

Szarvas László1 

„ A tanulmány a 2004/évi  
pályázaton I. díjat nyert.” 

Szerkesztőség 

A tanulmány I. RÉSZ-ben a szerző történelmi áttekintést adott 
a Közlekedési szolgálat kialakulásáról, fejlődéséről, feladatainak 
változásairól, a Varsói Szerződéstől a NATO-ba történő belépésig. 
Vizsgálta a hazai logisztikai rendszer jelenlegi helyzetét és bemutat-
ta hatását a közlekedési szolgálat tevékenységére.  

AZ MH ÚJ FELADATAI ÉS AZOK HATÁSA  
A KÖZLEKEDÉSI SZAKTERÜLETRE 

Az új honvédelmi vezetés 2002-ben védelmi felülvizsgálatba kez-
dett, melynek célja az volt, hogy a nagymértékben átalakult nemzetkö-
zi helyzethez és a NATO Stratégiai Koncepciójához alkalmazkodva 
újrafogalmazza a Magyar Honvédség rendeltetését és feladatait, meg-
határozza a szükséges és fontosságuk szerint rangsorolt képességeket, 
valamint javaslatot tegyen a forrásoknak a képességekhez rendelésé-
re.  

A védelmi felülvizsgálat során az alábbi megállapításokat vették 
alapul: 

• A hazánkat érő fenyegetések és kihívások gyakorlatilag nem kü-
lönböznek a NATO és az Európai Unió (EU) egészére ható ve-
szélyforrásoktól: a hagyományos katonai eszközökkel végrehaj-
tott hazánk elleni agresszió esélye középtávon nagymértékben 
lecsökkent, azonban új típusú fenyegetések jelentek meg; 

                                                      
1 Szarvas László mk. ezredes, MH Közlekedési Szolgálat főnök. 
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• Az elmúlt években jelentősen megváltozott Magyarország 
geostratégiai helyzete, 7 újabb ország – köztük hazánk három 
szomszédja – kapott 2002-ben meghívást a NATO-ba és vált a 
Szövetség részévé 2004 áprilisában; 

• A Prágai Képességvállalások – melyekben Magyarország négy 
évre szólóan 30 MrdFt értékű fejlesztést és a védelmi költségve-
tés emelését vállalta – szabnak főirányt az MH jövőbeni fejlesz-
téseinek. 

A felülvizsgálat során kialakított javaslatok célja, hogy az új köve-
telményeknek maradéktalanul megfelelő katonai erő képes legyen, 
hogy a NATO keretei között megvédje Magyarország szuverenitását és 
területi integritását, továbbá érdemi hozzájárulást nyújtson a közös vé-
delemhez és a szövetségi műveletekhez.  

A védelmi felülvizsgálat elemzéseire támaszkodva a politika 14 fő 
feladatot, ún. ambíciószinteket határozott meg a honvédelmi tárca és 
azon belül a Magyar Honvédség számára: 

1. NATO V. cikkely szerinti műveletek 

1.1 Az ország katonai védelme. 

1.2 Más tagország megsegítése. 

1.3 Részvétel a Szövetség egésze elleni stratégiai támadás elhá-
rításában. 

2. Határbiztosítás 

3. Befogadó nemzeti támogatás 

4. Részvétel nemzetközi válságkezelésben. Békeműveletek 

4.1 Katonai megfigyelők 

4.2 Békefenntartás 

4.3 Békekikényszerítés 

5. Részvétel nemzetközi válságkezelésben. Egyéb nemzetközi 
műveletek 

6. Terrorizmus elleni harc 
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7. Két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok 

8. Nemzetközi szerződések ellenőrzése, fegyverzetellenőrzés 

9. Humanitárius segítségnyújtás 

10. Információszerzés,-feldolgozás,-védelem 

11. Polgári hatóságok támogatása 

11.1 Katasztrófavédelem feladataihoz való hozzájárulás 

11.2 Tűzszerészeti feladatok 

11.3 Kutatás-mentés 

11.4 A szükségállapot katonai feladatai 

12. Légtérellenőrzés 

13. Frekvenciagazdálkodás 

14. Protokolláris feladatok 

Igen fontos következtetés a közlekedési szakemberek részére, 
hogy ezek az új ambíciószintek bár csak kisebb részben tartalmaznak 
hazai területen végrehajtandó feladatokat, előtérbe kerültek a más tag-
ország megsegítésével (NATO V. cikkely szerinti), illetve a nemzet-
közi válságkezeléssel, humanitárius segítségnyújtással és a terro-
rizmus elleni harccal kapcsolatos katonai feladatok.  

A hazai feladatok végrehajtására elsősorban a kisebb fegyveres 
csoportok elleni határbiztosítási tevékenységgel, valamint a Befogadó 
Nemzeti Támogatással összefüggő katonalogisztikai tevékenységgel 
kapcsolatban kerül sor. A két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok 
bővülése során tovább növekedhet a kiképzés szerepe, a hazai és kül-
földi gyakorlatokon való részvétel még intenzívebbé válhat a többnem-
zetiségű alakulatokba való magyar felajánlások és a térség országainak 
NATO, illetve PfP taggá válása következtében. Ezek a feladatok tovább 
növelik a közlekedési támogatáson belül a mozgáskoordináló tevé-
kenység jelentőségét. A hazai vasúti rakodások segítése, a szállítmány-
kísérési tevékenység mellett a közúti menetek biztosítása, szabályozása 
is előtérbe kerül. Várható a határátlépések segítéséhez kapcsolódó szak-
tevékenység fokozatos visszaszorulása az európai belső határok kele-
tebbre húzódásával párhuzamosan. 
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A nem honi területen végrehajtandó alkalmazások gyakorisága 
várhatóan növekedni fog és az ezzel összefüggő mozgások megszerve-
zése az eddigieknél jóval összetettebb feladatot jelent a katonai közle-
kedési szervek részére. Bizonyosan növekedni fog a kitelepülés és az 
utánpótlás szállítási távolsága, így előtérbe kerülnek a korábban csak 
igen ritkán alkalmazott nagytávolságú (stratégiai) szállítási módszerek, 
a légi és tengeri szállítások megszervezésének és végrehajtásának az 
igénye. 

A Magyar Honvédség a korábbi évekből örökölt haderő felépítés-
nek és az akkori feladatrendszernek köszönhetően nem rendelkezik 
stratégiai, vagyis nagytávolságú légi szállítókapacitással, annak kiépíté-
sét a közelmúltig érvényes honvédelmi alapelvek sem indokolták. A 
Magyar Köztársaság gyakorlatilag nem törekszik tengeri szállítóeszkö-
zök birtoklására és alkalmazására. A követelmények és a hadsereg fe-
ladatrendszere a NATO-hoz történt csatlakozással és a Szövetségnek a 
kétpólusú világrendszer megszűnése miatt átalakult szerepével össze-
függésben azonban gyökeresen megváltoztak.  

Ez tükröződik a fent említett ambíciószintekben is, melyek közül 
több tartalmaz külföldön végrehajtandó katonai műveletet és meghatá-
rozottak (valószínűsíthetőek) a feladatot végrehajtó erő, annak nagysá-
ga, készenléti szintje és telepíthetőségi követelményei. A felajánlandó 
erők között vannak igen rövid készenléti idejű, akár teljes egészében 
légi szállítással telepítendő alegységek is, melyek felszerelése alapvető-
en könnyebb páncélos eszközökből, mozgékonyabb kerekes gépjármű-
vekből áll, készleteik szállítására pedig alapvetően a 20 lábas konténer 
van tervezve. Ilyen alegységek kerülhetnek gyors kitelepítésre más tag-
ország megsegítése során, a nemzetközi válságkezelésen belül pedig a 
békekikényszerítő vagy a terrorizmus elleni harc keretében folytatott 
műveletek esetén, de humanitárius segítség nyújtásakor is. Nagyobb, 
zászlóalj (esetleg dandár) méretű alakulat szállítására elsősorban a vas-
úti-tengeri szállítási mód van tervezve a telepíthetőség vizsgálatakor, 
akárcsak az MH specializációjának megfelelő alegység (pl. műszaki, 
katonai rendész) esetében a legtöbb művelet során. 

A vázolt követelmények alapján a szükséges erők alkalmazási kör-
zetbe történő telepítése érdekében a katonai és polgári közlekedési 
szakembereknek nagy jelentőséget kell tulajdonítaniuk a légi és tengeri 
szállítási módoknak, az ezek végrehajtásához történő felkészülésnek.  
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A NATO erők várható új alkalmazása és stratégiai  
szállítási elvei 

A NATO-hoz történő csatlakozásunkkal egy időben a Szövetség is 
megkezdte feladatrendszerének átalakítását, amely már az 1999. áprilisi 
washingtoni csúcson elhatározott Védelmi Képesség Kezdeményezé-
sekben (DCI) is tükröződött. E kezdeményezések egyik fő célja a ki-
sebb, ütőképesebb, gyors reagálóképességű, ezért alapvetően mobil – a 
világon bárhol bevethető – katonai képességek létrehozása.  

Előtérbe kerültek tehát az ún. „out of area”, vagyis a Szövetség 
tagországainak területén kívüli műveleti helyszínek, alapvetően békeki-
kényszerítő, békefenntartó jelleggel. Erre az új kihívásra reagálva a tag-
államok megkezdték katonai erőik mobilitásának növelését a DCI ún. 
DM 1-5 (Deployability and Mobility – Telepíthetőség és Mozgatható-
ság) követelményeinek figyelembevételével (a tagállamok kezdemé-
nyezik a katonai tengeri és légi szállítókapacitásaik növelését -DM3; 
megvizsgálják a több nemzet által birtokolt légi és tengeri szállítóesz-
közök beszerzésének vagy lízingjének megvalósíthatóságát, a NATO 
gyorsan telepíthető erői részére-DM5 ). 

A Védelmi Képesség Kezdeményezések közül a DM5 vizsgálatát 
végző NATO munkacsoport végső jelentése 10-12 db C-17 típusú repü-
lőgépnek megfelelő közös NATO légiszállító kapacitás beszerzését ja-
vasolta átmeneti megoldásként, amíg a DM3 követelménynek megfele-
lően a tagországok a szükséges mértékűre tudják növelni a saját 
repülőgép kapacitásukat. 

A munkacsoport jelentését elfogadva a NATO vezetése a 2002 no-
vemberi prágai csúcs előtt több levélben kereste meg a tagországokat – 
többek között - a közös nagytávolságú (légi és tengeri) szállítókapacitás 
megteremtéséhez való csatlakozás jelentőségére figyelmeztetve azokat. 

A Prágai Képességvállalások között is megjelent a nagytávolságú, 
túlméretes eszközök szállítására alkalmas légi szállítókapacitás megte-
remtésének igénye. 

A NATO Reagáló Erők kötelékébe felajánlott alakulatok szállítá-
sához épp a gyors reakcióidő miatt elengedhetetlenül szükséges egy 
minden körülmények között rendelkezésre álló – tehát elsősorban kato-
nai – légi szállítókapacitás. 
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A NATO stratégiai szállítási elvei (lásd 2. számú ábra!) szerint el-
sősorban a könnyebb kerekes harcjárművekkel felszerelt lövész és spe-
ciális alegységek, a hozzájuk tartozó vezetési rendszerek és limitált lo-
gisztikai képességek települnek légi szállítással, más tagország 
megsegítésével kapcsolatos vagy békekikényszerítő műveletek végre-
hajtása esetén. Ilyen esetekben a rendelkezésre álló kevés idő miatt van 
erre szükség. Békefenntartó műveletek esetén elsősorban a parancsnoki 
struktúra, a vezetésbiztosító erők és kisebb logisztikai elemek (előkészí-
tő részleg) kerülnek légi úton kiszállításra az alkalmazási területre. 
Szintén légi szállítással érkezik meg a fő erők személyi állománya az 
elhelyezési és ellátási feltételek megteremtése után. A technikai eszkö-
zök és a szükséges készletek az esetek túlnyomó többségében tengeri 
szállítással kerülnek kiszállításra az alkalmazási terület közelébe. A 
balkáni békefenntartási feladatok során ezen eszközök és készletek Eu-
rópán belüli szállítására széles körben alkalmazták és alkalmazzák a 
résztvevő nemzetek a vasúti szállítást is. 

Az MH várható alkalmazási területeinek  
földrajzi elhelyezkedése 

Az MH-t érintő békefenntartó tevékenység kiszélesedése már ha-
zánk PfP taggá válásakor előtérbe került. Magyarország és az MH te-
herbíró képességének megfelelően nagyobb létszámú, harcjárművekkel 
is felszerelt kontingensek 2003 nyaráig csak a hazánkhoz közel eső tér-
ségekbe kerültek kiküldésre.  

A kormányváltás után elhatározott védelmi felülvizsgálat egyik fő 
célja a NATO felé történő magyar vállalások új szintjének megállapítá-
sa és a vállalások teljesítésének biztosítása. Az átalakuló MH feladatai 
és az ahhoz szükséges erőforrások megállapítása érdekében ambíció-
szintek kerültek kidolgozásra. Az ambíciószintek közül több foglalko-
zik külföldön végrehajtott katonai tevékenységgel, amelyre már egyes 
esetekben a NATO új feladataihoz igazodva bárhol sor kerülhet a vi-
lágon. A felülvizsgálat nyomán megfogalmazódott az egyszerre kül-
földön tevékenykedő magyar erők nagysága. Ezen erők ki-és visszate-
lepüléséhez, valamint az alkalmazáshoz kapcsolódó utánszállítások 
végrehajtásához megfelelő nagyságú, nagytávolságú szállítókapacitás 
biztosítása szükséges. 

A tagországok megsegítésével kapcsolatos (V. cikkely szerinti) 
műveletek esetén a NATO bővítés folyamatát figyelembe véve megál-
lapítható, hogy kibővültek és egyszersmind messzebbre is kerültek ha-
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zánktól a Szövetség külső határai, ezáltal nőttek a lehetséges szállítási 
távolságok is. 

Az MH nemzetközi válságkezeléssel kapcsolatos NATO művele-
tekben való részvétele politikai döntés függvénye. Válsággócok bárhol 
kialakulhatnak a világon, azonban várható, hogy a hazánktól való távol-
ság növekedésével – és ezzel összefüggésben Magyarország politikai 
érdekeinek csökkenésével – arányosan csökken a bevetendő magyar ka-
tonák száma. Napjaink eseményeinek (Afganisztán, Irak) tapasztalata, 
hogy a magyar katonák válságkezelési feladatokra való kiküldésére ha-
zánktól mintegy 3-4 500 kilométeres távolságra is reális esély van.  

Az MH műveletei során várható szállítási igények és az 
igénybevételre tervezett szállítási alágazatok jellemzői 

A katonai szövetségen belül a személyi állomány és a hadfelsze-
relés, illetve a készletek mozgatására a következő szállítási módokat2 
alkalmazzák: 

• légi szállítási mód: 
 merevszárnyú; 
 forgószárnyú repülőeszközökkel. 

• felszíni szállítási mód: 
 közúti; 
 vasúti; 
 belvízi szállítás. 

• tengerfelszíni szállítási mód: 
 óceán- 
 partmenti hajózás. 

• csővezetékes szállítási mód. 

                                                      
2 2456 számú Egységes NATO Előírás (STANAG) 7.fejezet: NATO közleke-
dési kifejezések és meghatározások. 
Megjelent kétnyelvű formátumban az MH Közlekedési Szolgálatfőnökség ki-
adványaként 2004-ben. 
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Az Európai Unió (EU) és a hazai fogalomrendszer szállítási 
alágazatokat különböztet meg. A szállítási alágazatok a következők: 

• vasúti, 

• közúti, 

• légi, 

• vízi, 

• csővezetékes szállítási alágazat. 

Mivel jelentős eltérés a dolgok lényegét tekintve nincs a két fel-
osztás között, ezért én a hazai gyakorlatban megszokott utóbbi változa-
tot használom, az MH várható szállítási igényei és a felhasználásra ter-
vezett szállítási alágazatok vizsgálatakor. 

A megfelelő szállítási alágazat kiválasztása függ a földrajzi kör-
nyezettől és az igénybevételre tervezett közlekedési infrastruktúra lehe-
tőségeitől. A kiválasztásnál azonban a következő befolyásoló ténye-
zőkre is figyelemmel kell lenni: 

• A szállítási távolság és a meghatározott érkezési idő; 

• A szállítandó hadfelszerelés (hadianyagok és haditechnikai esz-
közök) fajtája, mennyisége; 

• A katonai művelet fajtája; 

• Különleges korlátozások; 

• Gazdaságosság és hatékonyság; 

• A rendelkezésre álló erőforrások; 

• Biztonsági követelmények. 

Az MH új feladatrendszerével összefüggésben külföldön végrehaj-
tásra kerülő műveletek szállítási igényei az említett befolyásoló ténye-
zők figyelembevételével igen tág keretek között változhatnak.  

Elsősorban a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok kereté-
ben végrehajtott kiképzésekkel kapcsolatos – pl. nemzetközi gyakorla-
tokon történő részvétel – és esetlegesen az európai tagországok meg-
segítése kapcsán, illetve az európai (balkáni) békefenntartó tevékeny-



 57 

ség érdekében végzett technikai eszköz szállításkor marad a vasúti szál-
lítás elsődlegessége. 

A vasúti szállítás jellemzői és az MH várható vasúti szállítási 
igényei 

A vasúti szállítás nagy mennyiségű, nagy tömegű hadfelszerelés és 
adott esetben személyi állomány, nagy távolságú szállításának, megfe-
lelően rugalmas és gazdaságos eszköze. A mozgékonysági kategóriák 
alapján a hadászati mozgékonyság fogalomkörébe sorolható, ugyanak-
kor a hadműveleti mozgékonyság feltételeinek is megfelel a műveleti 
területen belüli szállítások céljára. Az MH szinte összes hadfelszerelése 
és a veszélyes anyagok szállítására is alkalmas. Hátránya a vasúti pá-
lyák meghatározott vonalvezetése, valamint a rakszelvényen túlnyúló 
eszközök szállításának korlátozott lehetőségei. Az MH katonai szállítá-
sai hagyományosan – mint az az 1. fejezetből kiderült – szorosan kö-
tődnek a vasúti szállítási alágazathoz, ezáltal nagyon gyümölcsöző 
együttműködés alakult ki a katonai közlekedési szervek és a Magyar 
Államvasutak Rt. (MÁV Rt.) között. A vasút alkalmazása elsősorban a 
nagy volumenű hadfelszerelés szállításakor, 200-1500 kilométeres tá-
volságok között a legcélszerűbb, de van példa arra, hogy ez a szállítási 
alágazat kerül alkalmazásra akár 5000 km-es távolságra is. Az Afga-
nisztánba települt amerikai kontingens ellátása érdekében több alka-
lommal küldtek Németországból Tadzsikisztánba semleges áruval (tar-
tós élelmiszer és víz) megrakott konténerekből álló szerelvényeket, 
melyek eljutási ideje 25-30 nap között változott.  

A vasúti szállítás alkalmazása az MH minden olyan hazai (gya-
korlatok, átcsoportosítások stb.) vagy nemzetközi (NATO V. cikkely 
szerinti műveletekkel, a nemzetközi válságkezelésben való részvé-
tellel vagy a két- és többoldalú kapcsolatokkal kapcsolatos) feladata 
végrehajtásakor előtérbe kerül, amikor nagyobb tömegű hadfelszerelést, 
nagyobb távolságra szükséges eljuttatni. Sőt a vasút a korábbi feladatai-
tól eltérően új szerepet is kap a hadianyagok és eszközök tengeri kikö-
tőkbe történő eljuttatásának megszervezésekor, amikor a nagy szállítási 
távolság, a viszonylag nagy technikai eszköz- és készletszállítási igény 
miatt a vízi szállítás kerül előtérbe.  

A vízi szállítás jellemzői és az MH várható vízi szállítási igényei 

A vízi szállítási alágazat két részre, a tengeri és belvízi szállítások-
ra bontható. 
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A tengeri szállítás az összes, nagy mennyiségű, nagy tömegű, had-
felszerelés és veszélyes anyag nagy távolságú szállításának gazdaságos 
eszköze a hadászati mozgékonyság kategóriájában. Hátránya viszony-
lagos lassúsága, valamint nagy kikötői infrastruktúra igénye. Hazánk 
nem rendelkezik tengeri szállító kapacitással, mivel a MAHART gya-
korlatilag értékesítette tengerjáró hajóit. Tengeri szállítóeszközök bizto-
sítása csak a polgári szférából, nemzetközi relációban, elsősorban a 
NATO nemzetek polgári és katonai erőforrásából lehetséges. A tengeri 
szállítás a NATO nemzetek többségének olyan hagyományos szállítási 
módja, mint hazai viszonylatban a vasút igénybevétele. A NATO jelen-
legi 26 tagországából csak hazánk, Csehország, Szlovákia és Luxem-
burg nem rendelkezik tengeri kikötővel! A Szövetség által felvállalt sa-
ját területen kívüli műveletek esetén a nagy mennyiségű hadfelszerelés 
– gyakorlatilag a világon bármely lehetséges alkalmazási körzet köze-
lébe történő – szállításának egyetlen módja. Igénybevétele más alterna-
tív infrastruktúra (pl. vasút) hiányában rövidebb távon is, de 1500-2000 
kilométeres szállítási távolság felett mindenképpen indokolt. A más 
tagország megsegítése, a nemzetközi válságkezelésben való részvétel 
keretében felmerülő Európán kívüli szállítási igény (Törökországot le-
számítva) esetén az MH nagyobb kontingensének eszközei és készletei 
is bizonyosan tengeri szállítással fognak eljutni a műveleti terület köze-
lébe. 

A belvízi szállítás a tengeri szállításhoz hasonlóan szinte az összes 
hadfelszerelési cikk szállítására alkalmas. Széleskörű alkalmazását 
megnehezíti a belvízi szállítási útvonalak iránya, szűk igénybevételi le-
hetősége (egyes hadianyagok forgalmának korlátozása pl. a Dunán), va-
lamint a kikötői infrastruktúra igénye és lassúsága. A hadműveleti 
mozgékonyság egyik eszköze. A belvízi polgári áruszállítás hazánkban 
az összes áruforgalom csupán néhány százalékát teszi ki. Ebben közre-
játszik, hogy a gazdaságos szállítási távolság meghaladja ország vízi út-
jainak hosszát és a vízi utak zömében észak-déli iránya nem egyezik 
meg az áruforgalom többségében nyugat – keleti irányával. Katonai al-
kalmazása csak kivételes esetekben kerülhet előtérbe. Erre volt példa az 
SFOR-ban váltásra került amerikai erők technikai eszközeinek Magya-
rországról (Bajáról) Németországba történő visszaszállítása 1997-ben. 

A közúti szállítás jellemzői és az MH várható közúti szállítási igé-
nyei 

A közúti szállítási alágazat az integrált szállítási rendszer alapvető 
eleme, meglehetősen gyors, ugyanakkor költséges. A túlsúlyos és 
túlméretes – közúti közlekedésre kevéssé alkalmas – hadfelszerelés, va-
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lamint a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szigorú szabályok 
miatt, hatékonyan és gazdaságosan nem alkalmas a nagytömegű hadfel-
szerelés nagytávolságú átcsoportosítására. Összekötő kapcsolatot bizto-
sít a katonai szervezetek települési körlete és a ki - és berakó repülőte-
rek, tengeri és folyami kikötők, vasútállomások, valamint a logisztikai 
támogató rendszer többi eleme között. A közúti szállítás segítségével 
kapcsolhatók egymáshoz a kombinált szállítási technológiák elemei. 
Alapvetően a harcászati mozgékonyság eszköze.  

Napjainkban az MH katonai szervezeti nem rendelkeznek megfele-
lő teherbírású, üzembiztos működésű, gazdaságosan üzemeltethető 
közúti, összkerékhajtású és terepjáró teherszállító eszközökkel. A Gép-
jármű Beszerzési Program keretében csak 2004-től kezdődően jelennek 
meg fokozatosan az új közúti teherszállító eszközök az MH-ban, a tel-
jes váltásra még hosszú éveket kell várni. A korszerű gépjárművekkel 
szemben alapkövetelmény a többcélú felhasználás lehetősége, vagyis 
egy eszközzel több feladat végrehajtása. A többcélú eszközöknek egyik 
fajtája a cserevontatmányos nyerges járműszerelvények, amelyek 
esetében a vontatóhoz többféle pótkocsi kapcsolható. A másik fajta a 
csere felépítményes szállító gépjárművek családja, amelyeknél hidra-
ulikus szerkezet segítségével lehet a különböző anyagok szállítására al-
kalmas rakodó felületeket cserélni. 

A közúti szállítás (mozgás) alkalmazása kisebb volumenű (néhány 
tonna hadfelszerelés vagy néhány gépjármű) igény felmerülésekor ha-
zai viszonylatban általában 0-300 km közötti távolság esetén célszerű. 
E feladatok körébe tartoznak például az ellátási szállítások, a gyakorla-
tokkal kapcsolatos mozgások és az alakulatok közötti átcsoportosítások. 
Ez a távolság a hazai közúthálózat (autópályák) és a katonai gépjármű-
vek fejlődésével néhány év múltán nőhet. Nemzetközi (elsősorban eu-
rópai) viszonylatban kisebb (40-50 db közúti gépjárműig) kontingensek 
4-500 kilométeres távolságig történő átcsoportosítása lehet célszerű 
közúton. Ez történhet más szomszédos tagország megsegítése vagy a 
két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok keretében végrehajtott 
nemzetközi gyakorlatokon történő részvétel céljából. 2002 őszén pél-
dául az Adventure Exchange nevű PfP gyakorlat kapcsán a magyar 
kontingens 12 db gépjárművel közel 500 kilométeres távolságban haj-
tott végre közúti menetet az ukrajnai gyakorlótérre és vissza.  

Megállapítható ugyanakkor, hogy az említettnél nagyobb kontin-
gensek, illetve szállítási távolságok esetén európai viszonylatban to-
vábbra is a vasúti szállítás alkalmazása marad a célszerű megoldás. Más 
földrészeken általában a vasúti hálózat fejlettsége, sűrűsége azonban 
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jóval elmarad az európaitól, ezért adott esetben hosszabb közúti mene-
tek végrehajtására is fel kell készülni a nemzetközi válságkezelési cél-
ra felajánlott magyar erőknek. 

A légi szállítás jellemzői és az MH várható légi szállítási igényei 

A légi szállítási alágazat a szállítási rendszer rugalmas, gyors ele-
me. Fajlagosan a legköltségesebb szállítási mód, amely különleges inf-
rastruktúrát igényel. A merevszárnyú légi szállító eszközök a személyi 
állomány, illetve a kiemelkedően fontos hadfelszerelések szállítására 
alkalmasak (a teherbírás függvényében) elsősorban a hadászati mozgé-
konysági kategóriában. Gyorsasága miatt sürgős esetekben utánszállítá-
si feladatokra is felhasználható. Veszélyes anyagok szállítása csak kor-
látozott mértékben, a biztonsági és rakodási rendszabályok szigorú 
betartása mellett lehetséges. 

A forgószárnyas szállító eszközök a felelősségi körzeten belüli 
személy és hadfelszerelés szállításokra alkalmasak, mint a harcászati 
mozgékonyság eszközei.  

A légi szállítás jelentősége a NATO és benne hazánk által felvál-
lalt új típusú műveletekben hallatlanul megnő, ezért ezzel egy kicsit 
részletesebben is foglalkozom. Az MH által hazánktól nagyobb távol-
ságra (5-600 km fölött) végrehajtandó katonai akciók esetén több olyan 
tevékenységet szükséges figyelembe venni, melyek légi szállítási igényt 
generálnak. 

Szemrevételezés 

A tervezett katonai erő összeállítása és annak az alkalmazási kör-
zetbe történő kitelepülése feltételeinek felderítése érdekében lehetőség 
szerint helyszíni szemrevételezést szükséges végrehajtani. Ekkor kerül 
sor többek között a várható alkalmazási és települési körzetek megte-
kintésére, a Befogadó Nemzeti Támogatás által biztosított fogadási le-
hetőségek felmérésére. Ezt nevezhetjük hadműveleti célú szemrevéte-
lezésnek. 

Elsősorban békefenntartó tevékenység esetén a kitelepülő alakulat 
ellátásának megszervezése, a helyi szolgáltatások és ellátási/beszerzési 
források felderítése érdekében kerülhet sor a logisztikai célú szemrevé-
telezésre. 
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A szemrevételezéseket egy szűkebb csoport hajtja végre a veszé-
lyeztetettség nagyságától függően terepjáró személygépkocsikkal vagy 
páncélozott szállító harcjárművekkel, esetleg helikopterekkel.  

Kitelepülés 

A hasonló nagyságú NATO tagországok tapasztalatai alapján 
komplett magyar alegységek teljes egészében légi úton történő kitele-
pülésére kevés esély van. Erre elsősorban más tagország megsegítése 
vagy békekikényszerítő illetve a terrorizmus elleni harccal össze-
függésben lévő műveletek esetén kerülhet sor. Szükség lehet erre a 
módszerre egyes extrém esetekben is, amikor a válsággóc megközelí-
tése más módon nem vagy csak nehézkesen lehetséges (lásd Afganisz-
tán) a földrajzi elhelyezkedés és/vagy a szükséges infrastruktúra (vasút, 
kikötők, közutak) állapota vagy hiánya miatt. A szállítási szükséglet 
pontos azonosítása igen nehéz feladat, hisz minden művelet másfajta 
képességeket kíván meg, ezért a telepítendő kontingens összetétele is a 
várható alkalmazási körülményekhez fog igazodni. 

Ugyan az ambíciószintek telepíthetőségi követelményei nem tar-
talmazzák, de számolni kell azzal is, hogy más tagország megsegítése 
esetén a felajánlandó alakulat személyi állományának döntő többsége 
légi úton követi a vasúton és/vagy tengeren helyszínre szállított techni-
kai eszközeit és készleteit. Ez a lehetőség a Szövetség bővülése miatt, a 
külső határok hazánktól távolabb kerülésével egyre valószínűbb. Dél-
Törökország, Észak-Norvégia vagy pl. Észtország esetén a szállítási tá-
volságok 1200-3000 km között vannak, ez felszíni szállítással 5-12 nap 
alatti eljutást jelent, amelytől a személyi állomány nagy részét – a    
NATO elveket követve – célszerű megkímélni.  

Harci repülő alegység felajánlása esetén a gépek átrepülésével, a 
kiszolgálásukhoz és fenntartásukhoz szükséges logisztikai és támogató 
elemek légi szállításával számolhatunk. Ennek nagysága változhat a 
célrepülőtér által biztosított szolgáltatásoktól. Általában V. cikkely sze-
rinti műveletek esetén a tagországok területén robusztus, nemzetközi 
válságkezelési feladatok végrehajtásakor szerényebb (pl. Koszovó, Af-
ganisztán) támogatással célszerű számolni, amelynél figyelembe kell 
venni az MH által használandó géptípus (GRIPEN) egyediségét a Szö-
vetségen belül.  

Harci helikopter alegység kiküldésekor teljes egészében légi szál-
lítással célszerű számvetni mind a gépek, mind a szükséges kiszolgáló 
és biztosító elemek vonatkozásában. A helikopterek szállítását csak a 
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közepes szállító repülőgép kategória felső szeglete, de még inkább a 
nagy teherbírású gépek biztosíthatják. Például az AN-124-es (Ruszlán) 
típusú repülőgéppel 4-4 db MI-24 vagy MI-8/17 típusú helikopter szál-
lítható.  

Az említett NATO elveket követve békefenntartó műveletek ese-
tén biztosan számolni lehet a parancsnoki struktúra és a vezetésbiztosító 
erők egy része, valamint kisebb logisztikai elemek légi úton történő ki-
településével. Ez a kontingens technikai eszközeinek, készleteinek és 
élő erőinek mintegy 5-10 %-át érintheti. Légi szállítással érkezhet meg 
a fő erők személyi állományának döntő többsége is a szükséges elhe-
lyezési és ellátási feltételek megteremtése után.  

Egyéb nemzetközi műveletek (pl. Irak) vagy a nemzetközi ter-
rorizmus elleni harc (pl. Afganisztán) esetén különleges műveleti 
alegység kerülhet felajánlásra elsősorban. Ez alapvetően könnyű fegy-
verzettel és technikai eszközökkel (BTR-80-ig) felszerelt, limitált veze-
tésbiztosító és logisztikai elemekkel kiegészített kisebb létszámú alegy-
ség.  

Humanitárius segítségnyújtás esetén csak kisebb csoportok kite-
lepülése valószínűsíthető, e feladatnál alapvetően a gyors anyagszállítá-
si szükséglet és esetleg víztisztító berendezések eljuttatása kerülhet elő-
térbe.  

Ellátás, utánszállítás 

A kitelepült kontingensek ellátása érdekében a megnövekedett 
hosszúságú utánpótlási vonalak miatt a légi szállítási mód fokozottabb 
igénybevételével kell számolni. A harc- illetve válságkezelési vagy 
humanitárius katasztrófával összefüggő tevékenységek alatt igen sok 
szituáció akadhat, amikor az utánszállítás csak a leggyorsabb módon, 
azaz légi úton valósulhat meg. Ilyenek lehetnek például: 

• a sürgős lőszerszállítások, 

• az egészségügyi kiürítés és hátraszállítás (MEDEVAC),  

• a katasztrófahelyzet megelőzése,  

• a postaküldemények szállítása, 

• a romlandó élelmiszerek utánszállítása, 
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• a sérült, meghibásodott kulcsfontosságú technikai eszközök ha-
zai javítóbázisra történő szállítása, 

• a VIP személyek és ellenőrző elöljárók látogatásai, 

• a rotációval (váltással) összefüggő személyszállítások, 

• az esetleges szabadságolásokkal összefüggő utazások, 

• egyéb ellátási anyagok utánszállítása más utánpótlási vonalak 
hiánya vagy elvágása, beszűkülése (pl. útblokád, kikötői terror-
cselekmény stb.) esetén, 

• egyéb az alkalmazás során felmerülő sürgős szállítási szükség-
let. 

Visszatelepülés 

A visszatelepüléshez kapcsolódó légi szállítási szükséglet eltérhet 
a kitelepülés által igényelt kapacitásoktól. Ekkor már feltételezhetően 
több idő és biztosított felszíni szállítási útvonalak állnak rendelkezésre 
a hazatelepülés megszervezése érdekében. Ezért elsősorban csak a sze-
mélyi állomány többsége és a különlegesen értékes, fontos technikai 
eszközök légi szállítási igénye merül fel. 

A csővezetékes szállítás jellemzői  

A csővezetékes szállítás elsősorban folyékony nyersanyagok és 
termékek nagytávolságú szállítására, illetve egyes országokban postai 
küldemények sűrűn lakott térségeken belüli eljuttatására szolgál. Kato-
nai célú alkalmazása csekély mértékű, tábori körülmények közötti haj-
tóanyag szállításra, rombolt csővezeték szakaszok áthidalására használ-
ható. 

Az intermodális technológiák jelentősége az MH várható szállítá-
si feladataiban 

Nem sorolható külön kategóriába, azonban mind a polgári szférá-
ban a nemzetközi kereskedelmi forgalom növekedése kapcsán, mind a 
kontinenseket átívelő katonai műveletek miatt rendkívül megnőtt az 
intermodális (kombinált szállítási) technológiák jelentősége. Ezek 
esetében a szállítási feladat végrehajtásában két, esetleg több szállítási 
alágazat vesz részt. A kombinált szállítási módok alkalmazásának célja 
az egyes szállítási alágazatok előnyeinek egyesítése a hátrányok kikü-
szöbölése mellett. A csatlakozási pontokon végre kell hajtani a rako-
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mányok átrakását, ami megköveteli az egységrakományok képzését és a 
megfelelő anyagmozgató és rakodógépek biztosítását. Alapvető fajtái a 
konténeres szállítás, valamint a közúti – vasúti (Ro-La3), tengeri – köz-
úti (Ro-Ro4) szállítási lehetőségek. A tengeri - vasúti, és tengeri - fo-
lyami technológiák alkalmazása nem gyakori, mivel speciális szállító 
hajót igényelnek. 

A NATO és így az MH a tagországok területén kívül végrehajtott 
feladatainak előtérbe kerülése miatt a nagytávolságú szállítások jelentő-
sége a felvonulás, az utánszállítás és a visszatelepülés kapcsán rendkí-
vüli módon megnőtt. Mivel a tagországok hadseregeinek túlnyomó 
többsége nem rendelkezik megfelelő nagyságú stratégiai (légi és tenge-
ri) szállítókapacitással, ezért a polgári fuvarpiacon rendelkezésre álló 
kapacitások felhasználása elkerülhetetlen. Ennek az igénybevételnek 
azonban több olyan tényezője van, amit a katonai tervezőknek figye-
lembe kell venniük: 

• A polgári kapacitás (különösen a légi szállításban) sem elegendő 
az egyszerre, kampányszerűen egy térségből (pl. Európából) egy 
és ugyanazon kirakóhelyekre felmerülő szállítási igény kielégíté-
sére; 

• A külön-külön, nem egyeztetett módon azonos típusú szállítóesz-
közökre vonatkozó tagországi igények azonnali, többszörös 
fuvarárrobbanást idéznek elő a piacon; 

• A nemzetközi kereskedelmi forgalomra épített, elsősorban öm-
lesztett és konténerizált áruk továbbítására való szállítóeszközök 
alkotják a piaci kínálat túlnyomó részét, így kevés a katonai szál-
lításokra leginkább alkalmas Ro-Ro hajó illetve a túlméretes ha-
ditechnikai eszközök és konténerek szállítására alkalmas nagy te-
herbírású repülőgép; 

• A kontinenseken átívelő nemzetközi kereskedelmi forgalom 
megtöbbszöröződése a polgári életben kikényszerítette az egysé-

                                                      
3 Német kifejezésből („gördülő országút”) származó rövidítés a közúti gépjár-
művek vasúti szállítására, magyarul a „kamionszállító szerelvény” kifejezést 
használjuk az ezt lehetővé tevő speciális vonatra. 
4 „Roll-on – Roll-off” rendszerű, vagyis a költséges és rendkívül időigényes 
daruzás elkerülése érdekében a közúti gépjárművek hajótérbe való begördülé-
sét és kirakáskor a kihajtását lehetővé tévő felépítésű hajó. 
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ges szabványok szerint épített egységrakomány képző eszközök 
(pl. konténerek) és a kezelésüket (rakodás, egymásra halmozás 
stb.) lehetővé tévő szerkezetek világméretű elterjedését, amely-
hez minden szállíttatónak – így a hadseregeknek is – igazodnia 
kell. 

A Magyar Honvédség jövőbeni szállításai során a kombinált szál-
lítási módszerek alkalmazásának további növekedésére lehet számíta-
ni. Különösen igaz lesz ez a kijelentés a nemzetközi feladatokban 
résztvevő magyar kontingensek kitelepülésére, ellátására és visszatele-
pülésére, amikor egy szállítási feladaton belül több szállítási alágazat 
kombinált és egyidejű alkalmazására is sor kerülhet.  

A kombinált szállítás, a NATO stratégiai szállítási elvei alkalma-
zásának és az e fejezetben vizsgált várható magyar katonai szállítási 
igényeknek legjobb példája az iraki kontingens kitelepítése és ellátása. 
Közlekedési szempontból azért is fölöttébb tanulságos az iraki szállítás, 
mert az MH történetében most először került viszonylag nagyobb 
alegység légi és tengeri úton kitelepítésre, nagy távolságra fekvő és 
extrém klimatikus viszonyokkal jellemzett, igen veszélyes alkalmazási 
körzetbe. 

A magyar kontingens iraki kitelepülésének és ellátásának köz-
lekedési tapasztalatai 

Hazánk az iraki konfliktusban a Szaddam Husszein uralkodó rend-
szerét megdöntő koalíció mellé állt. A politikai állásfoglalás alapján 
hazánk katonai erővel is részt vesz a hatalomátvételt követő konszoli-
dáció biztosításában, az ahhoz szükséges béke fenntartásában. 

Az iraki konfliktus rendezése nem NATO keretek között történik, 
a „Részvétel a nemzetközi válságkezelésben. Egyéb nemzetközi műve-
letek” kategóriába sorolható be az MH feladatrendszerében. Ennek el-
lenére a végrehajtásra sok tekintetben – különösen a közlekedési szak-
területen – a NATO elvek és eljárások alkalmazása volt jellemző. 

Volt mozgáskoordináció a kitelepülés során a Többnemzetiségű 
Hadosztályt alkotó nemzetek között, melyet a hadosztályt vezető Len-
gyelország katonai közlekedési szolgálata vállalt fel. Az ADAMS, mint 
tervezési eszköz a résztvevő országok köre miatt nem működhetett, de 
az adatok megküldése a lengyelek részére az ADAMS által is feldol-
gozható formátumban történt. 
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Volt Vezető Nemzet (USA) a stratégiai szállítások terén, amely 
felvállalta a koalíció tagországai által küldött kontingensek kitelepülé-
sének támogatását szállítóeszközzel, amerikai katonák által felügyelt 
kikötőkkel és repterekkel, RSOM szolgáltatások végzésével és finanszí-
rozásával. 

Követve lettek – magyar részről legalábbis – a NATO stratégiai 
szállítási elvei. 

A kitelepülés és az utánszállítás tapasztalataiból kiindulva a jövő 
közlekedési támogatási feladataira vonatkozóan számos következtetést 
lehet levonni: 

• A szállításszervezésre adott idő minden esetben rövid! 

Hiába kezdődött a tervezés már március végén, a végleges felsze-
relési jegyzék kialakulása, a kiszállítás módjára és végrehajtójára vo-
natkozó döntések késői meghozatala, a katonai közlekedési szervek 
munkáját, a végrehajtás megszervezésére adott időt hátrányosan befo-
lyásolták. Mindez hasonlóan történt az IFOR-ba, majd a KFOR-ba fel-
ajánlott magyar kontingensek kiszállításánál is és szintén erre kell fel-
készülni a jövő feladatainál. 

• A szükséges nagytávolságú szállítókapacitás rövid határidőn 
belüli rendelkezésre állása elengedhetetlen! 

A fentiekből és a NATO Reagáló Erőkbe felajánlott egyes magyar 
alegységek készenléti időiből következik, hogy egy rövid időn belül 
rendelkezésre álló stratégiai légi és tengeri szállítókapacitás biztosítása 
szükséges a hasonló szállítási feladatok követelmények szerinti végre-
hajtásához. Ennek megoldásai lehetnek: 

- rövidtávon kétoldalú, lehetőleg garantált rendelkezésre állási 
szerződések megkötése felkészült szállítmányozó vállalatok-
kal,  

- középtávon csatlakozás a NATO számos nemzete által közö-
sen, garantált rendelkezésre állással bérelendő légi és tengeri 
szállítókapacitást biztosító átmeneti szerződéséhez, 

- hosszabb távon – elsősorban a légi szállítókapacitás – tekinte-
tében, ahol az említett NATO átmeneti szerződés hatálya vár-
hatóan csak 5-7 év lesz, el kell gondolkodni a saját megfelelő 
– technikai eszközök, veszélyes anyagok szállítására is al-
kalmas – katonai légi szállítókapacitás kiépítésén is. 
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• A stratégiai szállítások időbeni megszervezéséhez az esetek 
többségében a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés szüksé-
ges! 

Sajnos a jelenleg hatályos törvény rendelkezései és eljárási határ-
idői nem tudják biztosítani azt a rugalmasságot, amely az ilyen szállítá-
sok megszervezése közben gyakorta felmerülő változásokat, illetve a 
döntések megszületése és a szükséges végrehajtási határidő közötti, 
igen rövid rendelkezésre álló idő intervallumot le tudná követni. 

• Tapasztalt szállítmányozó partner bevonása szükséges! 

Először szervezett az MH Közlekedési Szolgálata ilyen nagyság-
rendű, polgári szállítóeszközökkel végrehajtott légi és tengeri szállítást. 
Az e területeken alkalmazott eljárások, dokumentumok, fogások és 
szokások elsajátításához nagy segítséget nyújtott a bevont és a hasonló 
katonai szállításokban nagy tapasztalattal bíró dán szállítmányozó cég. 
Mind az előkészítés, mind – a be- és kirakásokat a helyszínen segítő 
szakembere útján- a végrehajtás során segített a vállalat elkerülni az 
ilyenkor szokásos buktatókat, átadva a dán békefenntartó erők iraki ki-
szállítása során begyűjtött hasznos tapasztalatokat is! 

• A technikai eszközök és anyagok nagytávolságú szállításra 
történő előkészítésére időben, minden telepíthető alakulatnak fel kell 
készülnie! 

A nemzetközi szállítások végrehajtásához nemzetközi szabvá-
nyokhoz igazodó – a polgári szféra által is kezelhető – egységrakomány 
képző és csomagoló eszközökre van szükség és különösen a veszélyes 
anyagok szállításához a megfelelő besorolások, csomagoló eszközök, 
biztonsági adatlapok előkészítését már előre el kell készíteni. 

• A be- és kirakások helyszíni előkészítése elengedhetetlen! 

Számos olyan előkészítő tevékenység van, amely a légi és tengeri 
be- és kirakások helyszínén oldható csak meg, a küldő fél (MH) első-
sorban közlekedési szakemberei által. Ilyenek például a reptéri, kikötői 
szolgáltatások (rakodás, személy- és teherszállítás stb.) megrendelése, a 
felmerülő problémákra való azonnali reagálás lehetősége, a légi- és 
tengeri rakodási tervek végső egyeztetése a személyzettel, a fuvarleve-
lek véglegesítése és átadása a fuvarozónak stb. Ezekre az új feladatokra 
fel kell készíteni a közlekedési szakembereket. 
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• A nagytávolságú szállítások szervezése jó angol nyelvtudás 
nélkül hiú ábránd! (De az orosz is hasznos…). 

Tudomásul kell venni, hogy a nemzetközi szállítmányozásban a 
közlekedési tisztek csak az angol nyelv magasszintű ismerete útján bol-
dogulhatnak. Itt nem papírokra, hanem igazi élő, hasznosítható, precíz 
nyelvtudásra van szükség és erre kell felkészíteni még több szállító 
szakembert a Közlekedési Szolgálaton belül. Az orosz nyelv ismerete is 
hasznos lehet ugyanakkor, hiszen a polgári légi és tengeri fuvarpiacon 
igen nagy kínálattal rendelkeznek a volt szovjet utódállamok vállalatai. 

A szövetséges műveletek közlekedési támogatása 

A honvédelem újrafogalmazott feladataiból, hazánk geostratégiai 
helyzetéből, a NATO elvárásaiból és az elfogadott haderő-fejlesztési 
javaslataiból következően az MH Közlekedési Szolgálatának kiemelt 
figyelmet szükséges fordítania a mozgáskoordináló tevékenység fej-
lesztésére a szövetséges műveletek támogatása érdekében. 

A honvédelmi feladatok között szerepel az ország katonai védel-
me, melyet a Magyar Honvédségnek és a vele együttműködő hazai 
szervezeteknek szövetségesi keretek között, a NATO V. cikkelye alap-
ján hazánk területére érkező haderőkkel együtt kell végrehajtani. Bár 
egy ilyen feladat szükségessége a jelenlegi biztonságpolitikai környe-
zetben kevéssé valószínű, de annak végrehajtására a felkészülést meg 
kell tenni. Ezért a Befogadó Nemzeti Támogatás katonalogisztikai fe-
ladatai közül a közlekedési szakterületnek fel kell készülni a beérkező 
szövetséges erők fogadására, hazai területen történő mozgásuk koordi-
nálására, a katonai forgalom szabályozására, valamint a szövetséges és 
nemzeti közlekedési szervezetekkel való együttműködésre.  

Hazánk földrajzi elhelyezkedése alapján Európa szívében, számos 
hagyományos kereskedelmi út találkozásánál fekszik. Egyetlen más or-
szágon sem halad át hazánknál több az európai megállapodások alapján 
elismert és fejlesztésre javasolt tranzitútvonal. 

A négy transz-európai (az EU megállapodás helyszíne után „hel-
sinki”-nek nevezett) közlekedési folyosó fejlesztése az ország tranzit 
szerepének erősítését segíti elő, mind a közút-vasút-vízi út vonatkozá-
sában.  
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A hazánkat átszelő négy transz-európai közlekedési folyosó: 

• A IV. számú, amely a Drezda/Nürnberg - Prága - Pozsony - Bu-
dapest - Arad- Bukarest - Szófia - Szaloniki - Isztambul közúti-
vasúti közlekedési tengelyt jelenti;  

• Az V. számú, amely a Trieszt/Koper - Fiume - Budapest - Kijev 
közúti-vasúti közlekedési tengelyt foglalja magában, leágazással 
Budapest - Mohács - Eszék - Belgrád irányába; 

• A X. számú, amely Budapest - Röszke - Belgrád - Skopje - Ti-
rana közúti és részben vasúti irányt jelenti;  

• Valamint a VII. számú, amely a Dunát, mint az európai vízi 
szállítás meghatározó jelentőségű közlekedési folyosóját alkot-
ja. 

Ugyanakkor a NATO bővítés utáni új térképére tekintve megálla-
pítható, hogy Magyarország a Szövetségen belüli „sziget” jellege meg-
szűnt és a tagországok közötti együttműködésben fontos összekötő sze-
repet kap a hazai Közlekedési Szolgálat mozgáskoordináló tevékeny-
sége. Igaz ez a következtetés az eddig is végzett balkáni NATO béke-
fenntartó műveletekre, de a Szövetség keleti bővülése kapcsán várha-
tóan tovább élénkülő két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok 
alapján lefolytatott kiképzésekre, gyakorlatokra szintúgy, melyek jelen-
tős katonai forgalmat idéznek elő hazánk területén. 

A korábbi NATO haderő-fejlesztési javaslatok (Force Proposals), 
majd azok elfogadását követően az MH haderő-fejlesztési célkitűzései 
(Force Goals) a hazánk területét érintő szövetséges katonai mozgások 
koordinálása érdekében előírták a Nemzeti Mozgáskoordináló Köz-
pont szükség szerinti felállítását és a Szövetséges Felvonulási és Moz-
gatási Rendszer (ADAMS) hazai végpontjának kiépítését és működte-
tését. Hazánk ugyan a Védelmi Tervezési Kérdőívek (DPQ) kitöltésével 
és szóbeli pontosítással számot adott az említett vállalások helyzetéről 
és a feladatokra tervezett költségvetési eszközök felhasználásáról, 
azonban ezeken, a feladatokon belül még számos tennivaló maradt az 
együttműködési képesség javítása terén: 

• A NATO automatizált vezetési rendszerekhez való kapcsolódás 
kiszélesítése; 

• A Szövetséges Felvonulási és Mozgatási Rendszer – ADAMS 
szélesebb körben történő alkalmazása;  
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• Országos Katonai Közlekedési Elemző Rendszer (OKKER) fej-
lesztése és a Közlekedési Szolgálat egészét átfogó működtetése, 
ezzel a mozgáskoordináló tevékenység és az ADAMS működé-
sének támogatása; 

•  NATO dokumentumok fogadására alkalmas ügyvitel megte-
remtése a Nemzeti Mozgáskoordináló Központ szervezeténél; 

• Elsősorban az angol nyelvismeret további fejlesztése; 

• A katonai mozgások és szállítások átláthatóságának növelése 
(információáramlás biztosítása az NMK részére az összes kato-
nai mozgásról és szállításról, korszerű eszközkövető rendszerek 
alkalmazásának továbbfejlesztése, a szövetséges közlekedési je-
lentések széleskörű alkalmazása stb.) 

Az újabb NATO haderő-fejlesztési javaslatok a közlekedési szak-
területen és a mozgáskoordináláson belül is már a többnemzetiségű lo-
gisztikai tevékenységek irányába mutatnak. A NATO által alkalmazott 
többnemzetiségű logisztika azt jelenti, hogy a saját ellátási felelősség és 
nemzeti támogatás elve mellett egy adott művelet logisztikai támogatá-
sát többnemzetiségű logisztikai törzs és alegység, egység tervezi, szer-
vezi, hajtja végre. Az adott művelet logisztikai támogatási rendszeréhez 
szükséges logisztikai erők – eszközök mennyiségéről, fajtájáról a mű-
veletet irányító NATO parancsnok dönt egyszemélyi felelősségben. Ez 
a követelmény azt feltételezi, hogy a Magyar Honvédség NATO köte-
lékbe felajánlott erői és az erők műveletét támogató logisztikai szerve-
zetek vezető állománya képes többnemzetiségű törzsekben való mun-
kavégzésre. Képes együttműködni, kommunikálni más nemzetek lo-
gisztikai szakállományával és ismeri a szövetségi munkafolyamatokat, 
döntési mechanizmusokat. 

A közlekedési szakterületre vonatkoztatva ezt a követelményt az 
együttműködési képesség növelésén túlmenően képesnek kell lenni fel-
készült, az angol nyelvet magas fokon használni tudó, a szövetséges 
közlekedési eljárások terén kiművelt és tapasztalatokkal is rendelkező 
szakembereket biztosítani a NATO közlekedési struktúra bármely szint-
jére és szinte bármely elemébe. 

Ezen kívül az elfogadott fejlesztési javaslatnak megfelelően fel 
kell állítani és készíteni két mozgáskoordináló csoportot a szövetséges 
műveletek során a többnemzetiségű logisztikai alegységek soraiban tör-
ténő tevékenységre. A mozgáskoordináló csoportok elsősorban a szö-



 71 

vetséges haderő felvonulása és az alkalmazása során végrehajtott moz-
gások segítése, irányítása érdekében tevékenykednek. Fő feladatuk a 
felvonulás során a csapatok fogadása, gyülekeztetése és az alkalmazási 
területre történő előrevonása és integrálása (RSOI) alatt a rakodások, 
szervezett mozgások segítése, nyilvántartása és jelentése az elöljáró 
NATO parancsnok irányába, valamint a tőle kapott parancsok érvénye-
sítése a közlekedési tevékenységek végrehajtása alatt. Az alkalmazás 
során fő tevékenységük a hadműveleti, esetleg harcászati átcsoportosí-
tások koordinálása, a katonai közúti forgalom szervezése, az ellátási 
szállítások biztosítása, a parancsnoki elgondolás érvényesítése a közle-
kedési szakterületen belül. 

Az önkéntes haderőre való áttérés és a logisztikai fejlesztési 
tervek hatása a közlekedési támogatás feladataira 

Az önkéntes haderőre való áttérés az MH-ban, az új típusú „expe-
díciós” feladatok, a csapatok telepíthetőségének és mozgékonyságának 
növelésére vonatkozó követelmény külön-külön és egyszerre is indo-
kolják a korszerű közlekedési szakanyagok és szaktechnikai eszközök-
kel való ellátottság arányainak jelentős növelését, valamint további mo-
dern technológiák rendszeresítését mind a szállítás és a rakodás, mind a 
raktározás területén. 

Az említett tényezők, továbbá a csökkenő hadsereglétszám, a ha-
tékonyság és gazdaságosság iránti fokozódó igény és a számos területen 
halaszthatatlan modernizálás olyan logisztikai fejlesztési elképzeléseket 
hoztak a felszínre, melyek közül több megvalósításában is jelentős sze-
repet fognak játszani a katonai és a velük együttműködő polgári közle-
kedési szakemberek: 

A katonai szervezetek mozgékonysági képességeinek növelése 

A katonai alakulatok mobilitása növelésének számos útja lehetsé-
ges. A harcászati-hadműveleti mozgékonyságot lehet növelni korszerű 
terepjáró és közúti összkerék-meghajtással rendelkező katonai gépjár-
művek beszerzésével, ahogy ez a Gépjárműfejlesztési Programban tör-
ténik. Mind a harcászati-hadműveleti, mind a hadászati mozgékonyság 
növelhető a készletek mobilizálhatóságának növelésével. Ennek mód-
szerei elsősorban a korszerű rakodásgépesítési rendszerek és a nemzet-
közi szabványoknak megfelelő egységrakomány képző eszközök elter-
jesztése a logisztikai támogatás minden szintjén. A gazdaságosság és 
hatékonyság növelése irányába mutat az egységes gépjármű felépít-



 72 

ményrendszer kialakítása az újonnan rendszeresített gépjárműalvázak-
hoz. A hadászati mozgékonyság növelését segíti elő a külföldi alkalma-
zásra tervezett alakulatok eszközeinek felkészítése a légi és tengeri 
szállítás követelményeire. A hadászati mobilitást támogatja a nagytá-
volságú szállító kapacitás biztosítása a külföldi műveletek szükségletei-
re és a világ bármely pontján alkalmazható mozgáskoordináló képesség 
megteremtése. A közlekedési szakembereknek rengeteg tennivalója van 
az említett feladatok végrehajtása érdekében ezért erre külön, részlete-
sebben is célszerű kitérni. 

Korszerű rakodásgépesítési rendszerek elterjesztése a logiszti-
kai támogatás minden szintjén 

Az önkéntes haderőre való áttéréssel és az alakulatok telepíthető-
ségi és mozgékonysági követelményeinek növekedése kapcsán még fo-
kozottabban merül fel az igény a korszerű rakodásgépesítési módszerek 
és berendezések elterjesztésére. Az MH Közlekedési Szolgálatfőnökség 
több alkalommal szervezett bemutatót azokból a modern technológiák-
ból, amelyekkel kiváltható az élőerő, csökkenthető az átrakodásra fordí-
tandó erőforrások nagysága és a szállítási, rakodási időszükséglet.  

A szállítások során az egyik legnagyobb költségnövelő és a leg-
időigényesebb művelet az anyagi eszközök rakodása. Ezt felismerve 
mind a nemzetgazdaságban, mind a hadseregben élesen jelentkezik az 
említett paramétereknek a lehető legalacsonyabb szintre történő csök-
kentése. 

A költségek és a rakodási idő csökkentésének lehetséges módszere 
az anyagok és eszközök olyan csomagolása, amely lehetővé teszi a gé-
pesített mozgatásukat, valamint olyan járművek kialakítása, melyek 
nem csak a szállítási, hanem a rakodási igények kielégítésére is alkal-
masak.  

A Magyar Honvédségben a szállítások és rakodások során az élő 
munkaerő igénybevételének lehetősége jelentősen lecsökkent. A sor-
katonai szolgálat békeidőben történő szüneteltetésével az MH-ban a ki-
sebb létszámú szerződéses katonaállomány már nem vagy csak igen 
korlátozott módon vehető igénybe rakodási feladatokra. Minden kato-
nának konkrét feladata van, nagy részük technikához kötött, így az 
ilyen jellegű igénybevételük zavart okozhat a katonai szervezet rendel-
tetéséből adódó feladatok eredményes végrehajtásában. Megjelentek a 
nagyméretű és súlyú rakományok, melyek mozgatása kézi erővel nem 
lehetséges. A korábbi gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve az élő 
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munkaerővel, szállítóeszközről szállítóeszközre történő rakodás telje-
sítménye, ládázott anyagok vonatkozásában: 1 tonna/óra. Ez a teljesít-
mény az alkalmazási idő növekedésével fordított arányban, nagymér-
tékben csökken. Az élő munkaerő alkalmazásával szemben, az 
előzőekben vizsgált rakodási körülmények között egy önrakodó daruval 
felszerelt tehergépkocsi rakodási kapacitása 10 tonna/óra. Ez a teljesít-
mény az alkalmazási idő növelése során sem csökken számottevően. 

A hatékonyság fokozása irányába mutat az olyan igény is, hogy a 
gépjármű vezetője egyszemélyben legyen képes a rakodó-berendezés 
kezelésére is, ne kelljen kiegészítő rakodóerőt (kötöző, kézi rakodó 
stb.) biztosítani. Ennek a követelménynek megfelelően a 80-as években 
egyre elterjedtebbé vált az önrakodó daruval ellátott gépjármű, valamint 
a nagyobb rakodási egység (5 és 20 tonnás konténer) mozgatására al-
kalmas konténerrakodó- szállító gépjármű. 

Napjainkban a rakodási idő további csökkentése érdekében igény 
jelentkezik olyan eszköz alkalmazására, amely néhány perc alatt nagy 
mennyiségű anyag mozgatását teszi lehetővé és a lehetőségek függvé-
nyében továbbcsökkenti a szállítás és annak járulékos költségeit.  

Így került előtérbe a cserélő rakodó berendezéssel5 ellátott gépjár-
mű alkalmazása. A cserélő rakodó berendezéssel felszerelt gépjármű 
(3. számú ábra) előnyei: 

• A gépjármű több fajta anyag szállítására alkalmas (konténer, 
síkplató, ömlesztett áruk, különböző felépítmények, folyékony 
anyagok, stb.); 

• Az előkészített rakományok rakodási időigénye jelentősen le-
csökken (például megrakott 20 lábas konténer rakodására 2-3 
perc szükséges); 

• A gépjármű rakodás közbeni felesleges állásideje szinte a mi-
nimálisra csökkenthető (míg a szállító felépítmény megrakásra 
kerül a gépjármű más szállítási feladatot láthat el). 

                                                      
5 A cserélhető rakfelület felvételére, lerakására és szállítására való, a gépjár-
műre szerelt berendezés. Cserélhető rakfelület: Cserélő-rakodó berendezéssel 
ellátott gépjárművel gyorsan letelepíthető és gépjárműre emelhető teherhordó 
rakfelület, amely a felhasználási céltól függően lehet sík rakfelület, zárt fel-
építmény, folyadékszállító felépítmény stb. 
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Az MH Közlekedési Szolgálat elkészítette elgondolását a szállító 
gépjárművek egy részének cserélő rakodó berendezéssel (hidraulikus 
horgos emelővel) történő felszerelésére. 

A honvédelmi tárca Gépjármű Beszerzési Programjával összhang-
ban a beszerzésre tervezett gépjárművek két kategóriában kerülhetnek 
cserélő rakodó berendezéssel ellátásra: 

• Közúti kategóriában; 

• Terepjáró kategóriában. 

Az MH-ban a terepjáró tehergépkocsik közül a legalsó kategória, 
amelyre cserélő rakodó berendezést célszerű felszerelni a RÁBA H-18 
tehergépjármű, a másik kategória pedig a MAN-32. Más terepjáró al-
vázra cserélő rakodó berendezés nem kerül felszerelésre.  

A közúti kategóriában a cserélő rakodó berendezés csak a 04-es 
(7-9 tonnás tgk.), valamint a 05-ös (10-18 tonnás tgk.) járműosztályba 
tartozó eszközökre kerülne felszerelésre. A közúti tehergépkocsik alap-
vetően a központi tagozatok alapjárművei, néhány darab a csapatok el-
látásában is megjelenik a béke közúti szállítások végrehajtása érdeké-
ben. 

Végeredményben a tervek megvalósulása esetén a korábban rend-
szeresített önrakodó darus, hátsó emelőfalas és konténerszállító-rakodó 
berendezések mellett a korszerű hidraulikus horgos emelővel ellátott 
csere-felépítményes rendszerek elterjesztésével nagymértékű szállító-
eszköz és élőerő megtakarítás érhető el, valamint a szövetségesi elvárá-
soknak megfelelően mobilabbá, mozgékonyabbá tehetőek a katonai 
szervezetek. 

Egységes felépítményrendszer kialakítása a gépjárműtender 
döntései alapján rendszeresítésre kerülő gépjárműalvázakhoz 

Előttünk áll a feladat, hogy a gépjárműtender alapján beérkező al-
vázakra a logisztikai szakágak elkészítsék a szakfelépítményeket. En-
nek során egységes méretekkel rendelkező, azonos módon – akár más 
szövetséges hadseregek vagy a civil szféra eszközeivel is – mozgatható, 
rakodható felépítmények fejlesztése szükséges.  
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Ennek érdekében a Közlekedési Szolgálatnak a logisztikai vezetés 
által jóváhagyott fejlesztési terve az alábbi főbb kitételeket fogalmaz-
za meg: 

A felépítmények alkalmazásuk szempontjából az alábbi kategóri-
ákra oszthatóak: 

a) Anyagok és technikai eszközök tárolására, mozgatására és szál-
lítására kialakított felépítmények (síkplató, alacsony oldalfalú plató 
ponyvával vagy ponyva nélkül, 10 lábas és 20 lábas szabvány konténer, 
stb.); 

b) Személyi állomány munkavégzését, pihentetését és ellátását, a 
katonai szervezetek vezetését, technikai eszközök üzemeltetését biztosí-
tó és kiszolgáló felépítmények. 

A felépítményeket mozgatás és szállítás szempontjából az alábbi 
csoportokra oszthatóak: 

a) A hordozó jármű alvázára szerelt felépítmények (a felépítmé-
nyek fel- és leszerelése erre kialakított technológia alapján lehetséges); 

b) A hordozó járműalvázra mozgathatóan felhelyezett felépítmé-
nyek (a mozgatásra speciálisan kialakított, a hordozó járműre szerelt 
rakodó-berendezések segítségével rövid idő alatt a felépítmény le-, il-
letve vissza helyezhető). 

A hordozó jármű alvázára szerelt felépítmények méreteit (széles-
ség, hosszúság és bruttó tömeg) mindenkor a hordozó jármű paraméte-
rei kell, hogy meghatározzák. A felépítmény magasságának meghatáro-
zásánál (a hordozó jármű magasságával együtt számított bruttó ma-
gasságot figyelembe véve) a mindenkor érvényben lévő közlekedésren-
dészeti szabályok vonatkozó előírásait, valamint a forma kialakításánál 
a vasúti szállítás rakszelvény méreteit kell figyelembe venni. 

Az MH-ban a hordozó járműalvázra mozgathatóan felhelyezett 
felépítmények meg kell, hogy feleljenek a nemzetközi és a magyar 
szabványokban, valamint a vonatkozó Egységes NATO Előírásokban 
szereplő követelményeknek. Az alapvető felépítmény méret a 20 lábas 
ISO szabvány konténer méret, kiegészítő méret – ott, ahol az alváz pa-
raméterei a másik felépítmény alkalmazását nem teszik lehetővé – a 15 
lábas (nem szabvány) konténer méret. Figyelembe véve az MH költ-
ségvetési lehetőségeit, törekedni kell a már meglévő és a hordozó jár-
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műről leszerelt, de még felújítással használható KF-2 felépítmények to-
vábbi alkalmazására. 

A hordozó járműalvázra mozgathatóan felhelyezett felépítmények 
fel és lerakásának, valamint szállításának alapvető eszköze az MH-ban 
a hidraulikus horgos emelővel felszerelt gépjármű, kiegészítő eszköze 
a konténer rakodó-szállító gépjármű. 

A hadászati szállíthatóság (rakodhatóság, halmozhatóság stb.) ér-
dekében a felépítményeket úgy kell kialakítani, hogy a felépítmény be-
foglaló méretén belül (vázszerkezeten belül) legyen minden elhelyezve 
(légkondicionáló, levegőszűrő berendezés, aggregátor, létra, stb.). 

A hordozó járműalvázra mozgathatóan felhelyezett felépítménye-
ket kell alapvetően alkalmazni: 

• Az MH béketeremtő és fenntartó missziókban tevékenykedő ka-
tonai szervezeteinél; 

• A hadműveleti és hadászati szintű logisztikai szervezeteknél; 

• A több mint egy harcnapot egy helyre telepítetten működő fel-
építményeknél. 

A hordozó jármű alvázára szerelt felépítményeket kell alkalmaz-
ni: 

• Az egy harcnap alatt többször áttelepítésre kerülő felépítmények 
esetén; 

• Ha a felépítmény önálló (alváztól független) működtetése nem 
lehetséges (pl. üzemanyagtöltő gépjármű, hűtő gépjármű, tűzol-
tó gépjármű, speciális repülőgép kiszolgáló gépjármű, stb.); 

• Minden olyan felépítmény, amelyet a I. és II. járműosztályba 
tartozó terepjáró gépjárművekre (legfeljebb 4 tonna rakomány-
tömeg szállítására alkalmas), valamint a 01 és 03 járműosztály-
ba tartozó közúti járművekre (legfeljebb 6 tonna rakománytö-
meg szállítására alkalmas) szerelnek fel. 

A felépítményeket úgy kell kialakítani, hogy szállíthatók legyenek 
közúti, vasúti szállítóeszközök rakfelületén, vízi szállítóeszközök rakfe-
lületén és szállítóterében, valamint a légi szállítóeszközök szállítóteré-
ben és korlátozott ideig függesztett helyzetben. 
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A szállítások során biztosítani kell a felépítmények biztonságos 
mozgatását és rögzítését a szállítóeszközök rakfelületén, illetve szállító-
terében. Ennek érdekében a felépítményeket el kell látni: 

• A hosszirányú alvázszerkezetbe épített, az alvázszerkezet meg-
gyengítése nélkül, a vonatkozó előírásoknak megfelelően kiala-
kított villazsebekkel; 

• Az alsó és felső sarkoknál beépített ISO csatlakozó sarkokkal; 

• A nem szabvány 15 lábas felépítményt még az előző két pont-
ban meghatározottakon túl, a felépítmény hosszirányú alsó és 
felső vázszerkezetébe szerelt (a felépítmény középpontjától a 10 
lábas felépítmény méreteit két egyenlő részre elosztva) 4 darab 
ISO sarokkal; 

• A nem szabvány 15 lábas felépítményt a fentieken túl alkalmas-
sá kell tenni a hidraulikus horgos emelővel történő mozgatásra, 
a mozgatáshoz szükséges kapcsolódási szemet a felépítmény be-
foglaló méretén belül a vonatkozó szabványban előírt módon és 
helyen ki kell alakítani. 

Minden felépítményben (a hordozó járműalvázra mozgathatóan 
felhelyezett felépítményekben, valamint a hordozó jármű alvázára sze-
relt felépítményekben) ki kell alakítani a berendezési tárgyak, tartozé-
kok, felszerelések, rakományok biztonságos rögzítésének feltételeit. 

A nemzetközi szabványoknak megfelelő egységrakomány képző 
eszközök használatának további növelése 

A napjainkban már igen költségérzékeny és nagytávolságú szállí-
tásokra felkészülő hadsereg igénye fokozódik a polgári szféra és más 
nemzetek hadseregei szállítóeszközeinek, valamint a különböző szállí-
tási alágazatok egy szállítási folyamaton belüli (kombinált) igénybevé-
tele iránt. Adva van a feladat, hogy olyan egységrakományokat legyen 
képes képezni a MH, amelyek jól kezelhetőek (kompatibilisak) mind a 
nemzetközi fuvarpiac, mind más szövetséges hadseregek bármely szál-
lítási alágazatába tartozó szállítóeszközével és rakodó berendezésével.  
Ez elsősorban a külföldön alkalmazásra kerülő alakulatok, a szállítása-
ikkal foglalkozó Közlekedési Szolgálat, illetve ezen alegységek Nem-
zeti Támogatásával megbízott katonai szervezetek számára kiemelkedő 
fontosságú feladat. 
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A világkereskedelemben mára kialakultak azok a szabványok, 
amelyek az egységes szállítótartályokra és a kezelésükre, szállításukra 
szolgáló rakodó és szállítóeszközökre vonatkoznak. Ezekhez érdemes 
tehát alkalmazkodni egy olyan hadseregnek is, amely alkalmazása so-
rán a közúti, vasúti, vízi és légi szállítási alágazat polgári szereplőinek 
segítségére fokozottan számít a világon mindenütt. 

A nemzetközi szállítások szereplői elsősorban a 20 és 40 lábas 
konténerek6 kezelésére készültek fel, a NATO választása a 20 lábas 
konténerre esett, mint a Szövetségen belüli egységes kezelési egység. 
Ezt az egységrakomány képző eszközt szükséges tehát minél nagyobb 
arányban felhasználni a MH-en belül is, hisz mind itthon, mind kül-
földön saját és szövetséges katonai, illetve polgári eszközökkel kezelhe-
tő és szállítható. 

Az iraki kiszállítás bebizonyította, hogy a nem szabvány konténe-
rek rakodása, rögzítése problémát és késedelmet jelenthet a polgári esz-
közök igénybevételekor. Az előkészítő részleg konténereinek repülő-
gépbe rakodásakor gondot okozott pl. a nem szabvány mosdókonténer 
emelése és rögzítése. A fő erők készleteinek koperi behajózásakor az 52 
db szabványkonténer vasúti szerelvényről történő hajóba rakására 1 óra 
45 perc elég volt, de a 11(!) db nem szabvány konténer átrakásához kö-
zel 4 órára volt szükség!  

A szállítókonténereknek feltétlenül rendelkezniük kell a tengeri 
szállításra való alkalmasságukat bizonyító érvényes CSC jóváhagyás-
sal7, a munka- és technikai berendezéseket tartalmazó konténereket pe-
dig a szabványos szállítótartályoknak megfelelő méretekkel és megfo-
gási lehetőségekkel, akár a halmozhatóságot is lehetővé tévő szerkezeti 
kialakítással szükséges megépíteni. Ez utóbbi konténereknél szállítási 

                                                      
6 Olyan szállítótartály, amely: 

a) Állandó jellemzői és megfelelő szilárdsága révén ismételt felhasználás-
ra alkalmas; 

b) Különleges kialakítása folytán lehetővé teszi az árúk egy vagy több fajta 
szállítási móddal történő továbbítását az árúk közbenső átrakása nélkül; 

c) Olyan részekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik gyors átrakását, 
különösen az egyik szállítóeszközről a másikra történő átrakása során; 

d) Úgy van kialakítva, hogy egyszerűen megrakható és kiüríthető legyen; 
e) 1 köbméter (35,3 köbláb), vagy ennél nagyobb belső térfogatú. 

7 CSC (International Convention for Safe Containers) - a konténerek szerkeze-
ti kialakítását szabályozó Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény. 
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helyzetben feltétlenül a befoglaló méreteken belül kell elhelyezni min-
den a technikai berendezésekhez szükséges tartozékot (antenna, szellő-
zőcsonk, hűtőborda, létra stb.). 

A külföldi alkalmazásra tervezett alakulatok felkészítése a légi 
és tengeri szállítás követelményeire 

A hadászati mozgékonyság növelése a külföldi alkalmazásra fel-
ajánlott alakulatok sokrétű felkészítését teszi szükségessé. Ezek között 
van a stratégiai szállítóeszközök igénybevételére történő felkészülés is. 
A felkészítés vonatkozik mind a készletekre, mind a szállítandó techni-
kai eszközökre. 

A készletek vonatkozásában a szabványos egységrakomány képzé-
sen túlmenően különös gondot kell fordítani a különböző – legfőképpen 
a veszélyes – anyagok nemzetközileg előírt csomagolási, jelölési, keze-
lési szabályainak betartására. A polgári szállítóeszközök igénybevétele-
kor a különféle polgári nemzetközi veszélyes anyagszállítási előírások-
hoz szükséges igazodni minden szállítási alágazatnál. Ebben fog remé-
nyeink szerint hamarosan segítséget nyújtani a csapatoknak az MH 
Közlekedési Szolgálatfőnökségen előkészítés alatt lévő „Veszélyes 
anyagszállítási utasítás”.  

A technikai eszközök felkészítésénél a tengeri és légi szállítás sajá-
tosságaira kell figyelemmel lenni. Elsősorban is mivel ezekben a szállí-
tóeszközökben a jól megszokott vasúti szállítással ellentétben, a hajó 
vagy repülőgép személyzete rögzíti a technikai eszközöket, azokon jól 
láthatóan meg kell jelölni a biztonságos rögzítési pontokat. Ez, mint azt 
a szlovéniai behajózás is bizonyította nagyban lecsökkenti a rakodási 
időszükségletet, segít elkerülni a félreértéseket és a rossz rögzítésből 
adódó problémákat, sérüléseket. A technikai eszközökben elhelyezett 
anyagok és felszerelések rögzítésénél figyelembe kell venni, hogy míg 
a vasúti szállításnál elsősorban a vonat haladásával párhuzamos erőha-
tásokra kell felkészülni, addig főképpen a tengeri szállításnál – a hajó 
imbolygása miatt - az oldalirányú erőhatások is nagyon erősek. 

A légi szállításnál a nehéz, páncélozott eszközök lengéscsillapítá-
sát kiiktató szerkezeteket kell alkalmazni a repülőgép fel- és leszállása-
kor fellépő extrém gyorsulások okozta belengés és ezáltal a repülőgép 
súlypontjának az elmozdulása elkerülése érdekében. A helyes súly-
pontnak a rakodásnál történő biztosítása érdekében minden technikai 
eszközről pontos bruttó (málhával együtt értendő) tömegadatnak kell 
rendelkezésre állnia a külső méretek mellett. 
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Nagytávolságú szállító kapacitás biztosítása a külföldi művele-
tek szükségleteire 

Az MH új, külföldön végrehajtandó feladatai szükség esetén ren-
delkezésre álló stratégiai légi és tengeri szállító kapacitás biztosítását 
indokolják. Erre hívnak fel a Szövetség haderő-fejlesztési ajánlásai és a 
Prágai Képességvállalások is. 

A tengeri szállítás terén a várható mozgások nagysága semmikép-
pen sem indokolja saját eszközök beszerzését. A megoldás többirányú 
lehet, kétoldalú szerződések megkötése és a NATO közösen bérelt ten-
geri szállítókapacitást biztosító egyezményéhez történő csatlakozás 
vagy még inkább ezek kombinációja.  

A kétoldalú szerződések megkötése elsősorban arra felkészült, 
megfelelő kapacitással rendelkező polgári szállítmányozó cégekkel le-
hetséges, mert egyetlen NATO tagország sem rendelkezik az új felada-
tok generálta szükségletet kielégítő szállítóflottával. Ezért a NATO 
haderő-fejlesztési követelményeiben meghatározott stratégiai légi és 
tengeri szállító kapacitás biztosítására vonatkozóan, 2003. májusában 
nem garantált készenléti megállapodás került aláírásra az MH KSZF-
ség és egy dán szállítmányozó világcég között, melyet a Szolgálat az 
iraki misszió kapcsán a valós viszonyok között rendkívül operatívan és 
költséghatékonyan tudott aktivizálni, ahogy arról korábban e fejezetben 
már volt szó. 

A NATO közösen bérelt tengeri szállítókapacitást biztosító egyez-
ményéhez történő csatlakozás hazánk számára előnyös, mert viszonylag 
kis rendelkezésre állási díj fejében garantált hajókapacitáshoz jutha-
tunk. Ez az egyezmény alapján igen jelentős megtakarítást realizált a 
MH az iraki MH Szállítózászlóalj technikai eszközeinek és készleteinek 
hazaszállításakor. 

Jelenleg tehát az MH részére szükséges tengeri szállítókapacitás 
biztosítására az említett megoldások kombinációja tűnik a legjobb 
megoldásnak. 

A légi szállítókapacitás vonatkozásában a szükségletet tekintve 
alapvetően más a helyzet. Ahogy azt az 5.4.4 pontban részletesen kifej-
tettem, amennyiben a védelmi felülvizsgálat után deklarált maximum 
1000 fős külföldön alkalmazott alegységek telepítésére sor kerül és el-
látásuk az irakitól eltérően nemzeti felelősség lesz, nagyon nagy meny-
nyiségű rendszeres és váratlan légi szállítási igény fog felmerülni. En-
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nek biztosítása már sokkal nehezebb probléma és fontos fejlesztési kér-
déseket vet fel. 

Az elemzés során bemutatott igények egy részét lehet csak lefedni 
polgári szállítmányozókkal kötött rendelkezésre állási szerződésekkel. 
Sem a kétoldalú alapon kötött megállapodások, sem a NATO közös 
kezdeményezése nem nyújt megoldást a kitelepülés és utánszállítás, 
vagy humanitárius segítségnyújtás során váratlanul felmerülő sürgős és 
rendkívüli fontosságú szállítási igényekre. Mivel a polgári légi szállítási 
piac kapacitása a katonai szállításokra alkalmas repülőgépek kategóriá-
jában rendkívül szűk és általában a volt szovjet tagországok korosodó, 
feleslegessé vált kapacitásaiból tevődik össze, ezért hosszabb távon 
minden szállítási igény kielégítésében erre a flottára alapozni felelőt-
lenség lenne. Nem véletlen, hogy a NATO Felsőszintű Stratégiai Légi 
Szállítási Munkacsoport által az európai szövetségesek túlméretes ha-
dászati légi szállítókapacitásának – AN-124-es óriásgépek garantált 
rendelkezésre állásának lekötésével történő – biztosítására vonatkozó, 
még kidolgozás alatt lévő egyezménye is csak átmeneti, 5-7 éves idő-
szakra szól. Addig, amíg a részes országok többsége meg nem teremti 
saját katonai légi szállító kapacitását. 

A hazánkhoz hasonló nagyságú vagy hozzánk hasonló helyzetben 
lévő NATO és PfP tagországok is dolgoznak a hadászati légi szállító-
képességeik megteremtésén vagy növelésén. Lengyelország 2000-ben 
határozta el CASA (CN-235) típusú spanyol szállító repülőgépek véte-
lét, Csehország 3 db AN 70-es repülőgép megvételét tervezte az orosz 
államadósság terhére, ez azonban meghiúsult. Románia 1997-től kezd-
ve vásárolt használt, C-130 típusú gépeket, melyekkel NATO körökben 
nagy elismerést aratva önállóan szállította ki Afganisztánba az ottani 
békefenntartó műveletbe felajánlott zászlóalját. Ausztria szintén 3 db 
használt C-130-st vásárolt 2002-ben, megteremtve így korábban nem 
létező légi szállítókapacitását. Dánia 6 db korszerű kibővített kapacitású 
C-130J típusú repülőgépet vesz a korábbi változatú Hercules-ei helyett. 
Szintén ugyanebből a típusból rendelt 6 db-ot Portugália. A katonai 
szállító-repülőgépek európai piacán a legnagyobb üzletet az AIRBUS 
cég kötötte 7 nyugat-európai NATO tagállammal 180 db A400M típu-
sú, speciálisan az előzetesen megadott katonai követelményekre kifej-
lesztett – jelenleg még csak tervezőasztalon létező – gép szállítására. E 
gépek tömeges beérkezéséig (várhatóan 2010 után) szükséges a NATO 
prágai csúcsán elhatározott, fentebb említett 15 tag- és partnerország ál-
tal bérelendő közös légi szállítókapacitás. 
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A várható feladatok nagysága és természete, az MH meglévő ka-
tonai légi szállítókapacitásának korlátai és jól körülhatárolható kiörege-
dése, más NATO tagországok példája mind azt indokolják, hogy komo-
lyan meg kell vizsgálni a saját stratégiai légi szállító képesség közép- 
vagy hosszútávon történő megteremtésének lehetséges változatait. 

Az MH új feladatainak megfelelő szállító, mozgáskoordináló 
és nemzeti támogató képesség megteremtése  

A szövetségi tagság, a hazánk biztonságpolitikájában bekövetke-
zett változások és az ezekkel együtt járó új típusú feladatok megkövete-
lik a 90-es években leépített képességek és kapacitások egy részének 
más alapokon történő újbóli megteremtését. 

A mind központi, mind haderőnemi szinten felszámolt szállító, 
mozgásokat biztosító és koordináló képességek más formában és más 
funkcióval újjáélednek a védelmi felülvizsgálat nyomán. 

A megerősítő logisztikai támogatás szintjén Nemzeti Mozgáskoor-
dináló Központ jön létre, amely az MH Katonai Közlekedési Központ 
(MH KKK) öt közlekedési végrehajtó szervezeti elemére – nemzeti 
mozgásirányító, nemzetközi szállításszervező, közlekedés-műszaki és 
szállításirányító központok, valamint a mozgatást tervező részleg 
(ADAMS) – épülve, és azok állományának bázisán, szükség esetén - az 
Aktiválási Intézkedésben meghatározottak szerint – alakul meg, s 
melyből adott esetben kikülöníthető egy bárhol bevethető mozgáskoor-
dináló csoport. 

Az MH NMK feladata a szövetségi rendszerben és két-, vagy 
többoldalú szerződések alapján a NATO parancsnokságokkal, szerveze-
tekkel és az adott műveletben részt vevő egyéb nemzetek mozgatást 
koordináló szervezeteivel együttműködve, a NATO alapszerződés V. és 
nem V. cikkely szerinti műveletek, valamint gyakorlatok végrehajtására 
kitelepülő nemzeti, illetve a honi területre települő, vagy azon áthaladó 
többnemzetiségű erők mozgásának koordinálása. A feladat érdekében 
működteti a Szövetséges Felvonulási és Települési Rendszert 
(ADAMS), valamint az Országos Katonai Közlekedési Elemző Rend-
szert (OKKER).  

A hadműveleti szintű megerősítő logisztikai támogatást a haderő-
nemi szinten szervezett logisztikai ezred hajtja végre. A Szárazföldi Pa-
rancsnokság állományába szervezett logisztikai ezred feladata elsősor-
ban a szárazföldi haderő honi és honi területen kívüli alkalmazásának, 
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valamint a szövetséges csapatok mozgásaihoz és ellátásához kapcsoló-
dó, a Befogadó Nemzeti Támogatás egyes katonalogisztikai feladatai-
nak végrehajtása.  

A kialakítás során követelmény volt a: 

• Nemzeti Támogató Zászlóalj megszervezése; 

• Szállítózászlóalj a szárazföldi erők érdekében; 

• Közlekedés koordináló alegység megalakítása; 

• Javítószázad a szárazföldi technika javítására. 

A fenti képességek ugyan egyéb szempontok figyelembevételével 
a szárazföldi haderőnemnél kerülnek megalakításra, azonban többségük 
a központi feladatok végrehajtásában is közre kell, hogy működjön. Az 
MH ÖLTP csak igen korlátozott kapacitású szállító, mozgásokat bizto-
sító és koordináló szervezeti elemekkel rendelkezik, ezért az egész MH 
és a szövetségesek mozgásainak, szállításainak biztosításában meghatá-
rozó szerepe kell, hogy legyen a logisztikai ezred szállító, rakodó, for-
galomszabályozó, szállítmánykísérő és mozgáskoordináló alegységei-
nek. 

Mindezen feladatok megszervezése, végrehajtása és a nemzeti tá-
mogatás szállítási tevékenysége kapcsán a logisztikai ezred és az MH 
Közlekedési Szolgálat megerősítő logisztikai (MH ÖLTP) szintű szer-
vezeteinek szoros együttműködése szükséges a megfelelő logisztikai 
támogatás elérése érdekében. 

A Központi Logisztikai Bázis kiépítése  

A Magyar Honvédség fogyasztói logisztikájának jelentős problé-
mája, hogy a hadsereg hadászati szintű anyagi készletei kezelésére, tá-
rolására szolgáló objektumok a korábbi készletképzési és széttelepítési 
elvekhez igazodva az ország teljes területén decentralizáltan találhatóak 
meg. További gond, hogy ezeknek a raktáraknak a többsége az 50-es 
évek színvonalának felel meg, ott korszerű raktározási és anyagátvételi 
(kiadási) rendszer kialakítása rendkívül gazdaságtalan lenne. Több rak-
tár készlete ugyanakkor többségében inkurrens anyagokból áll, amely 
probléma megoldásra vár. 

Az említett problémák feloldása érdekében tervek készültek egy 
modern, minden igényt kielégítő, komplex raktározási, komissiózási 
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rendszer kialakítására, melynek központi eleme egy Központi Logisz-
tikai Bázis (KLB), amely a harcanyag és üzemanyag készletek kivéte-
lével valamennyi anyagi készletfajta tárolására, raktározására képes. A 
KLB megvalósítása 2007-re tervezett.  

A Közlekedési Szolgálat a KLB működése kapcsán meg kell, hogy 
oldja a kéttagozatos (központ-csapat) ellátási rendszeren belül a készle-
tek disztribúcióját (elosztását) az ellátandó és igénylő katonai szerveze-
tek felé. Ennek megvalósítására a gazdaságosság és a hatékonyság, il-
letve a biztonsági szempontok figyelembevételével meg kell találni a 
központi tagozat (támogató ezred), a szárazföldi haderő logisztikai ez-
rede és a polgári szállítmányozók igénybevétele közötti egyensúlyt a 
kiszállításban. A készletmozgás mértékétől függően korszerű módsze-
rek (kapcsolt szállítások, járatok, konténeres kiszállítások stb.) alkal-
mazásával szükséges megalapozni az anyagelosztási rendszer gazdasá-
gos működését. 

A közlekedési támogatás szervezeti elemei és funkciói  

A tanulmány előző fejezeteiben ismertetésre kerültek a régebbi és 
közelebbi múlt közlekedési feladatai, valamint azok a tényezők, ame-
lyek kihatással vannak a feladatrendszer átalakulására. Általánosságban 
elemzésre kerültek a várható új feladatok is. Nem lenne teljes azonban 
a dolgozat, ha nem kerülne megfogalmazásra az MH közlekedési támo-
gatását a különböző szinteken végrehajtó szervezeti elemeinek konkrét, 
az új kihívások hatásait is tükröző  feladatrendszere. 

Ehhez először is meg kell fogalmazni, hogy mit is értünk közleke-
dési támogatás alatt egy önkéntességen alapuló, szövetséges katonai 
rendszeren belül tevékenykedő, mind képességeiben, mind feladatrend-
szerében megújuló haderőn belül. 

A közlekedési támogatás a katonai szervezetek béke-, válság- 
vagy háborús időszaki tevékenysége logisztikai támogatásának része, 
amelyet a katonai és polgári közlekedési szervek a katonai közlekedési 
szükségletek kielégítéséért és a közlekedési folyamatok megszakítás-
mentes fenntartása érdekében hazai vagy külföldi területen egységes 
elgondolás és terv alapján végeznek. 

A közlekedési támogatás magába foglalja a katonai célú igény-
bevételre tervezett közlekedési hálózat előkészítésével és fenntar-
tásával kapcsolatos feladatokat; a katonai mozgások és szállítások 
tervezését, szervezését, a végrehajtás irányítását, szabályozását; a szál-
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lító, rakodó, forgalomszabályzó, szállítmánykísérő erők és eszközök 
felkészítését, alkalmazásuk megtervezését; valamint a közlekedési 
szakanyag- és szaktechnikai eszközbiztosítást. 

A közlekedési támogatás feladatai a katonai és polgári közlekedési 
szervezetek együttes tevékenységével, egymást kiegészítve valósulnak 
meg. A katonai közlekedési szervezetek a nemzetgazdaság közlekedési 
alágazataival egységes rendszert alkotnak. A rendszerrel kapcsolatos 
követelményeket az MH szükségletei, valamint a nemzetközi kötele-
zettségekből származó igények határozzák meg. 

A közlekedési támogatás alapelveihez soroljuk: a koordinációt, 
a szállítási alágazatok komplex alkalmazását, a szállítóeszközök centra-
lizált felhasználását, az együttműködést, a közös felelősséget, a haté-
konyságot, a gazdaságosságot, a rugalmasságot, a szállítási kompatibili-
tást, a hadműveleti elsőbbséget, az egyszerűséget, az időbeni rendelke-
zésre állást, az eszközök és eljárások szabványosítását, a szállítási fo-
lyamatok átláthatóságát, valamint a közlekedési hálózat működőképes-
ségének fenntartását. 

A közlekedési támogatás folyamatai magukba foglalják: 

• A katonai mozgások és szállítások tervezését, szervezését és 
végrehajtását; 

• A közlekedési-műszaki tevékenységet;  

• A közlekedési szakalegységek (szakállomány) felkészítését és 
alkalmazását;  

• A közlekedési szakanyag-gazdálkodási feladatok végzését, 

• A szakági költségvetési gazdálkodási feladatokat. 

A tanulmányban részletesen ismertetésre kerültek a fogyasztói 
(felhasználói) logisztikai rendszerben működő különböző szintű logisz-
tikai szervezeti elemeknek a közlekedési támogatási folyamatokban 
végzett feladatai és kapcsolatrendszere, valamint a felsőszintű (HM) lo-
gisztikai felügyeleti szerv vonatkozó tevékenysége. E cikk terjedelmi 
korlátai nem teszik lehetővé az említett – inkább kifejezetten közleke-
dési szakembereknek szóló - rész bővebb taglalását.  
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Befejezés 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az elmúlt 15 év során a 
katonai közlekedési szervek és a velük együttműködő polgári szakem-
berek számos nagy volumenű feladatot oldottak meg, olyanokat is, me-
lyek teljesen újszerűek, korábban nem gyakoroltak voltak. A társadalmi 
és politikai változások hatásai átalakították a közlekedési feladatrend-
szert, kisebb képességekkel kellett és kell rendkívül összetett problé-
mákat megoldani.  

A békefenntartási tevékenységbe történő aktív magyar katonai be-
kapcsolódással megnőttek azok a szállítási távolságok, melyeket át kell 
hidalni a békefenntartók ki- és visszatelepülése, valamint ellátása során.  

Az Európán belüli katonai konfliktusok megoldása kiemelte ha-
zánk tranzitország jellegét és ez alkalmat adott a közlekedési szakembe-
reknek a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatainak megismerésére és 
gyakorlati végrehajtására. 

A NATO-hoz történő csatlakozásunk és a Szövetség átalakuló fe-
ladatrendszere újabb, a korábban megszokottaktól merőben eltérő kihí-
vást intézett a katonai és polgári közlekedés szereplői felé. A kisebb, de 
mozgékonyabb, a világon bárhol bevethető erőknek az alkalmazási te-
rületre történő gyors eljuttatási igénye számos olyan fejlesztést kell, 
hogy megindítson a Szövetség tagországaiban, melyek korábban elkép-
zelhetetlenek voltak vagy feleslegesnek tűntek.  

A szövetséges műveletekben való részvétel igénye, a minél telje-
sebb körű szabványosítás és a követelményeknek való megfelelés, va-
lamint az önkéntes haderőre történő áttérés hazánkban is számos olyan 
fejlesztést indokol, melynek megvalósításában komoly szerepe kell, 
hogy legyen a katonai és polgári közlekedési szakembereknek. 

A megváltozott biztonságpolitikai környezetben, a NATO tag-
jaként új típusú kihívásokkal szembenéző Magyar Honvédség 
egyik fontos szakszolgálataként az MH Közlekedési Szolgálatának 
a dolgozatomban ismertetett követelményeknek és képességi elvá-
rásoknak való megfelelés érdekében a jövőben a következő négy fő 
területre kell koncentrálnia az erőkifejtést és a rendelkezésre álló 
forrásokat: 
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1. A hazai ellátási és kiképzési rendszerhez kapcsolódó szállítások 
szervezése   

Ez a hagyományos közlekedési tevékenység továbbra is elsőrendű 
fontosságú marad. A Közlekedési Szolgálat a megújításra kerülő szállí-
tási rendszeren keresztül hajtja végre a katonai szervezetek szállítási 
igényeinek kielégítését. Fokozottan támaszkodik ennek során a Gép-
jármű Beszerzési Program keretében beérkező új, korszerű szállítóesz-
közökre, de elsősorban hazai területen a gazdaságosság és a hatékony-
ság szem előtt tartásával a polgári szféra nagyteljesítményű eszközeit is 
alkalmazza.   

2. A külföldi műveletekben résztvevő magyar alakulatok felvonu-
lásának, utánszállításainak, az alkalmazás alatti közlekedési tevé-
kenységek és a visszatelepülés szakfeladatainak szervezése 

Ez egy merőben új feladat a Közlekedési Szolgálat számára a ha-
talmas szállítási távolságokat, a korábban nem alkalmazott tengeri és 
légi szállítási módok előtérbe kerülését, a sokrétű nemzetközi együtt-
működés szükségességét figyelembe véve. A Szolgálatnak képesnek 
kell lennie az ilyen típusú szállítási feladatok – adott esetben rendkívül 
rövid idő alatt történő – megszervezésére, a végrehajtás helyszínen tör-
ténő irányítására, a polgári és katonai hatóságokkal, társszervezetekkel 
történő együttműködésre mind a szállítások tervezése, mind azok vég-
rehajtása során. Az erre való felkészülés nem egyszerű feladat, de a 
gyakorlatok, végrehajtott műveletek tapasztalatainak feldolgozásával 
megteremthetők a kiképzés feltételei. További erőfeszítéseket kell tenni 
az MH alakulatai részére a nagytávolságú szállítási kapacitások biztosí-
tása érdekében. 

3. A BNT és a többnemzetiségű logisztikai tevékenység keretében 
végzett mozgáskoordináló képesség fejlesztése 

Hazánk központi fekvése, a területünket érintő fejlesztésre kijelölt 
európai útvonalak nagy száma, a délszláv békefenntartó tevékenység 
folytatása NATO vagy EU keretek között, illetve a környező országok 
többségének NATO vagy békepartnerségi tagsága fokozott igényt tá-
masztanak az MH Közlekedési Szolgálata elé a hazánkat érintő katonai 
mozgások koordinálása területén. Ez a tevékenység már begyakorolttá 
vált az ENSZ, majd a NATO szerepvállalása nyomán a délszláv válság 
kezelésében. Ennek ellenére még rengeteg tennivaló van a Nemzeti 
Mozgáskoordináló Központ képességeinek fejlesztésében, elsősorban a 



 88 

kommunikációs képesség javítása terén mind a nyelvismeret, mind az 
információs technológia vonatkozásában. 

A Szövetségnek felajánlott képességek között szereplő mozgásko-
ordináló csoportok felállítása, kiképzése, a megfelelő telepíthetőségi és 
együttműködési képességek biztosítása és fenntartása egy hallatlanul 
nagy és teljesen szokatlan feladat a közlekedési szakemberek számára. 
Olyan feladatra kell felkészíteni a kiválasztott állományt, melyet az MH 
Közlekedési Szolgálatának szakemberei sem gyakorolhattak egy-egy 
kivételes esetet leszámítva, hiszen eddig vajmi kevés felvonulásnál áll-
tak magyar közlekedésiek nem csak a berakásnál, hanem az alkalmazá-
si terület közelében lévő, adott esetben tengeri vagy légi kikötőben vég-
rehajtott kirakásnál is ott, hogy megszervezzék a katonai felszerelés, 
illetve a személyi állomány fogadását és rendezett elvonulását az al-
kalmazási területre. 

4. Az MH alakulatai telepíthetősége, mozgékonyságának fokozá-
sa érdekében végzett szakanyag és szaktechnikai eszköz fejlesztések 
végrehajtása 

A NATO nagyon nagy súlyt fektet a területvédelemre berendezke-
dett csapatok átalakítására a világon bárhol, rövid idő alatt telepíthető, 
mozgékony alakulatokká. A MH felajánlott erőit is ennek megfelelően 
kell fejleszteni, s ebben nagy szerepe kell, hogy legyen a korszerű, a 
munkaerő- és időszükségletet csökkentő rakodó-berendezéseknek, egy-
ségrakomány-képző eszközöknek, adott esetben a más NATO tagál-
lamok vagy a polgári szféra eszközeivel is egységes módon mozgatható 
járműfelépítményeknek. 

Tanulmányomban a közelmúlt katonai közlekedési eseményeinek, 
a vonatkozó NATO dokumentumoknak, a várható követelményeknek 
és feladatoknak a bemutatásával össze kívántam foglalni azt a folyama-
tot, amely egy rendszerváltáson átesett ország alaposan megváltozott 
funkciójú és képességű hadserege közlekedési szakszolgálatának meg-
újulását tette szükségessé. A régebbi és közelebbi múlt feldolgozása 
mellett az átalakulást előidéző és megkövetelő tényezők értékelése után 
kísérletet tettem a Közlekedési Szolgálat új típusú feladatrendszerének 
felvázolására, az új kihívásoknak való megfelelés érdekében szükséges 
fejlesztéseknek és azoknak a területeknek a bemutatására, melyekre a 
megújuló szakterületnek a legnagyobb hangsúlyt kell fektetnie. 

Remélem, hogy a munkám hozzájárul annak a fontos következte-
tésnek a tudatosításához, hogy a Magyar Honvédség megváltozott fe-
ladatrendszerének egyik nagyon fontos tényezője a Közlekedési Szol-
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gálat, tevékenysége kritikus jelentőséggel bír a hazai és külföldi al-
kalmazások során, hiszen „Semmi sem történik, amíg valami meg 
nem mozdul!” 
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A NATO stratégiai szállítási elvei 

 

1. számú ábra 
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Cserélő rakodó berendezéssel ellátott gépjármű alkalmazása síkplató mozgatására 

2. számú ábra 
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Cserélő rakodó berendezéssel felszerelt gépjármű alkalmazása 20 lábas konténer mozgatására 

3. számú ábra 
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