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Absztrakt 
A Magyar Honvédség kiképzési rendezvényeinek környezetvédelme 
nem csak az adott gyakorlat szempontjából jelentős. Az oktatás és 
gyakorlás megfelelő alapot szolgáltat a katonai műveletek során a 
hatékony környezetvédelem megvalósításához, hozzájárulva ezzel a 
műveletek eredményességéhez. Az átfogó környezetvédelmi terve-
zés annak feltétele, hogy a parancsnok a kiképzési és környezeti 
szempontok kiegyensúlyozott figyelembevételével hozhassa meg 
döntéseit. A tervezési folyamat ezáltal biztosítja a megelőző környe-
zetvédelem lehető leghatékonyabb alkalmazását a kiképzési célok 
elsődlegességének fenntartása mellett. A gyakorlatok során általáno-
san jelentkező környezeti hatások többsége a logisztikai támogatás 
feladataihoz kapcsolódva jelenik meg, ezért itt különösen fontos sze-
repet kap a környezeti tudatosság növelése, a környezetvédelmi is-
meretek elsajátítása és alkalmazása, a környezet-hatékony technoló-
giák bevezetése. 

Kulcsszavak: kiképzés, környezetvédelem, logisztika, szabályzók, 
környezeti hatás 

Bevezetés 

„Vállaljuk, hogy … a Kárpát-medence természet adta és ember al-
kotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, 
ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használa-
tával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.”2 

                                            
1  Ábrahám Aranka őrnagy, e-mail: abraham.aranka@gmail.com 
2  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Nemzeti Hitvallás, Magyar Közlöny, 

2011. évi 43. szám, hatályos: 2016.07.01-től 
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A Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott Nemzeti Hitval-
lás kinyilvánítja Magyarország elkötelezettségét a környezetvédelem 
és a fenntarthatóság ügye mellett. Nem vagyunk ezzel egyedül Euró-
pában, hiszen a tagállamok törekvéseit tükröző európai uniós környe-
zetvédelmi szabályozás világviszonylatban a legszigorúbbak közé 
tartozik. Míg számos jogszabály tartalmaz bizonyos könnyítést a ka-
tonai tevékenységek és eszközök tekintetében, a magyarországi kör-
nyezetvédelem jogi keretét adó „1995. évi LIII. törvény a környezet 
védelmének általános szabályairól” nem tartalmaz kivételt a katonai 
tevékenységekre, területekre vonatkozóan. 

Békeidőben a kiképzési feladatok a katonai tevékenység meghatá-
rozó elemei. Gyakorlatok során alapvető követelmény, hogy a végre-
hajtott feladatok olyan mértékben növeljék a résztvevő erők kiképzett-
ségi szintjét, hogy az - a meghatározott műveleti képességszint el-
érése mellett - legalábbis elérje a gyakorlat költségei alapján elvárha-
tó mértéket.3 A számítógéppel támogatott törzsvezetési gyakorlatok, 
a számítógépes hadijátékok rendkívül sokoldalú szimulációt tesznek 
lehetővé, azonban a gyakorlati együttműködési képesség, valamint 
egyes váratlan, nem tervezett helyzetek kezelésének elsajátítása és 
fejlesztése továbbra is csak valós gyakorlatok során érhető el.  

A valós végrehajtású gyakorlatok és egyéb kiképzési rendezvé-
nyek környezetvédelmi szempontból különös figyelmet igényelnek, 
mind a tervezés, mind a végrehajtás fázisában. A kiképzési feladatok 
döntő részét képező dinamikus tevékenység, valamint a valós biztosí-
tás sajátosságai számottevő környezeti hatás megjelenését eredmé-
nyezik. A környezet védelme, valamint a környezetvédelmi tevékeny-
ség tervezhetősége érdekében ezeket messzemenően figyelembe 
kell venni. 

A környezetvédelem és a logisztika kapcsolata a felada-
tok tervezése és végrehajtása során 

A hatékony környezetvédelem megvalósításának elengedhetetlen 
feltétele a végrehajtás során leggyakrabban jelentkező kulcsfontos-
ságú tényezők ismerete. A legjellemzőbb, számottevő környezeti ha-

                                            
3  Bi-SC 075-003 – Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) 075-003, NATO 

Bi-SC, 2013, p. Q-1 
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tást generáló tényezőket4 áttekintve szembeötlő, hogy azok többsége 
elsősorban a logisztikai területek felelősségi körében jelenik meg. A 
környezetvédelem és a logisztika kapcsolata azonban a gyakorlatok 
végrehajtása során megfigyelhető nyilvánvaló kapcsolódási pontokon 
lényegesen túlnyúlik. A fenntartható fejlődésre való törekvés elen-
gedhetetlenné teszi, hogy figyelembe vegyük az alkalmazott szak-
anyagok, szaktechnikai eszközök teljes életciklusát, a közvetlen kör-
nyezeti hatáscsökkentési és kockázatkezelési megoldásokon túl 
számos kérdésben érvényesítsük a műveleti (funkcionális, társadal-
mi) és gazdasági célok mellett a környezetvédelmi megfontolásokat 
is. 

Környezetvédelem a Magyar Honvédségben és a 
NATO-ban 

A környezetvédelem, mint társadalmi mozgalom megjelenése 
Rachel Carson: Néma tavasz című könyvének 1962-es megjelenésé-
hez köthető. Magyarországon az 1970-es évek elejéig a katonai te-
vékenységek kapcsán – ahogyan az általánosan jellemző volt abban 
az időszakban – nem merült fel a környezetvédelmi tervezés szüksé-
gessége. A környezeti szemléletmód általános változása, valamint a 
változást jól tükröző jogszabályi háttér napjainkra elengedhetetlenné 
tette, hogy a feladatvégzésnek ezzel az aspektusával is foglalkoz-
zunk. Ma már a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség 
által végzett honvédelmi-környezetvédelmi tevékenység közismert és 
elismert. A „honvédelem” és a „környezetvédelem” egymást segítő, 
támogató védelmi feladattá vált, kifejezve a honvédelmi tárca elköte-
lezettségét a természetes és az épített környezet védelme mellett.5 

A „honvédelem” és a „környezetvédelem” egyensúlyának fenntar-
tása, a honvédségi használatú területek természeti értékei megőrzé-
sének tervezése, a HM környezetvédelmi programjának kialakítása 
megköveteli a honvédelmi és környezetvédelmi szempontok folyama-
tos szinkronizációját. Ez az egyik oka annak, hogy a HM és az MH, 
valamint a környezetvédelmi szaktárca közötti kapcsolatrendszer 

                                            
4  Ref. 2, pp. Q-(5-6) 
5  Ált/218 A Magyar Honvédség Környezetvédelmi Doktrínája, A Magyar Honvédség 

kiadványa, 2015 (260/2015. (HK 10.) HVKF szakutasítás a Környezetvédelmi Doktrína 
1. kiadás kiadásáról), p. IX 
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fenntartása, fejlesztése stratégiai célkitűzésként jelenik meg.6 Mind-
emellett a nemzeti követelmények összehangolása a nemzetközi, 
elsősorban az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: 
NATO) és Európai Unió (a továbbiakban: EU) által alkotott szabály-
zókkal, elvárásokkal alapvető feltétel a kiképzési feladatok magas 
szintű környezetvédelmének megvalósításához. 

A NATO megalakulását követően néhány évvel, már az 1960-as 
években felmerült a szervezeten belül az a gondolat, hogy a termé-
szetes és épített környezet megóvása a katonai tevékenységek káros 
hatásaitól hathatós környezetvédelmi intézkedések foganatosítását 
indokolja. Megfogalmazták, hogy a katonai tevékenységek által oko-
zott környezetszennyezés, illetve környezetkárosodás bizonytalansá-
got és feszültséget generál mind szociális, mind gazdasági vonatko-
zásban, míg a környezet tudatos megóvása elősegíti a stabilizációt, 
valamint a tartós biztonság megteremtését. Mindezekből kiindulva 
épült fel az az alapelv, miszerint a kiképzések és gyakorlatok káros 
környezeti hatásainak minimális szintre való csökkentése kiemelt je-
lentőségű a feladatok általános sikerességének megítélése szem-
pontjából. 7 

A NATO környezetvédelmi politikájának való megfelelés kötelező 
érvényű a NATO által vezetett katonai tevékenységekben résztvevő 
NATO és nem-NATO tagok számára egyaránt. A katonai erőknek 
mindent meg kell tenniük a környezetvédelmi alap- és irányelveknek 
való megfelelés érdekében.8 A megfelelést a parancsnoki és nemzeti 
felelősségek meghatározása, valamint a tevékenységek korai (meg-
előző) tervezése segíti elő. A környezetvédelmi szaktevékenységet – 
mind a tervezés, mind a végrehajtás fázisa tekintetében – kiterjedt 
dokumentum-rendszer segíti. 

Magyarország 1999-es NATO-csatlakozásától kezdve folyamatos 
a különböző szintű és tevékenységi területekre vonatkozó doktrínák, 
szabványok, útmutatók beépítése a magyar katonai szabályzókba. 
Bár a Magyar Honvédségen belül már az 1970-es években megjelen-
tek a környezetvédelmi törekvések9, a csatlakozást követően rendel-
                                            
6  122/2011. (XI. 25.) HM utasítás „a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia” ki-

adásáról, 7.1.3. pont 
7  Environmental Protection, NATO LibGuides at NATO Multimedia Library. 

http://www.natolibguides.info/Environment/home (Letöltve: 2016.10.10.) 
8  MC 469/1 NATO Military Principles and Policies for Environmental Protection (EP), 

NATO MC, 2011, pp. 2-3 
9  47/1978. (HK 23.) HM utasítás a Magyar Néphadsereg környezetvédelmi feladatairól 
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kezésre álló gyakorlati tapasztalatra építve kidolgozott és felülvizsgált 
szabályzók által nyújtott lehetőség, valamint az egyes szabványok 
akkreditációjából eredő kötelezettség jelentős változást hozott a sza-
bályzók terén, tartalmi és formai vonatkozásban egyaránt. 

Szabályzói környezet a Magyar Honvédségben és a 
NATO-ban 

A környezetvédelmi szabályozás célja a megfelelő minőségű kör-
nyezeti állapot fenntartása, a tartós változások megakadályozása, 
valamint a környezet megfelelő állapotának fenntartását biztosító 
normák betartatása. Nemzeti szinten a polgári környezetvédelmi sza-
bályzók kialakítása az Európai Unió környezetpolitikájával és irányel-
veivel, intézkedéseivel összhangban valósul meg. A Magyar Honvéd-
ségen belüli alkalmazás során a nemzeti szabályzók kiegészülnek a 
nemzetközi együttműködés során alkalmazott, a katonai tevékenység 
speciális környezetvédelmi szempontjait és követelményeit meghatá-
rozó NATO szabályzókkal. 

A magyarországi környezetvédelmet jelenleg alapvetően a környe-
zet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) szabályozza. „A célok között alapelvi igénnyel 
mondja ki a törvény a megelőzés elvét, a környezet terhelésének és 
szennyezésének csökkentését, a károsodott környezet helyreállítá-
sának szükségességét, az emberi egészség védelmét, a természeti 
erőforrásokkal való takarékos és környezetkímélő gazdálkodás köte-
lezettségét.”10 A jogszabály nem tartalmaz kitételt a Magyar Honvéd-
ség tevékenységére vonatkozóan. 

A Honvédelmi Környezetvédelmi Stratégia a környezetvédelmi 
alapelvek és célok mellett meghatározza az alapvető honvédelmi-
környezetvédelmi feladatok körét. Kiemelt feladatként határozza meg 
a “Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése”, a 
“Környezet és egészség”, a “Hulladékgazdálkodás”, a “Biológiai sok-
féleség és tájvédelem”, valamint “Vizeink védelme és fenntartható 
használata” köré csoportosított célok megvalósítását.11 

                                            
10  T/196. számú törvényjavaslat a környezet védelméről (Előadó: Dr. Baja Ferenc), 

részletes indoklás az 1. §-hoz 
11  Ref. 5, 7. fejezet 
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A Környezetvédelmi Doktrína 1. kiadás célja a honvédelmi tárca 
azon törekvésének támogatása, hogy megteremtse a katonai tevé-
kenységekkel kapcsolatos környezetvédelem terén a lehető legjobb 
színvonal elérésének feltételeit. A feltételrendszer kialakítása során – 
a hazai és nemzetközi környezetvédelmi követelményeknek megfele-
lően – hangsúlyos szerepet kap a környezettudatos gondolkodás és 
cselekvés.12 

A doktrína a katonai tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi 
célokat és feladatokat a Nemzeti Környezetvédelmi Program Honvé-
delmi Alprogramjai, valamint a jogszabályi – a Kt. által meghatározott 
nemzeti, továbbá a NATO- és EU-tagságból adódó nemzetközi – kö-
vetelményeknek való megfelelés szándéka köré csoportosítja. Alap-
elvként jelenik meg, hogy a környezetvédelmi elveket és irányelveket 
integráltan, a kiképzési előírásokkal egyenlő mértékben, azokkal 
összhangban kell megvalósítani a mindennapi tevékenység, valamint 
a nemzeti és nemzetközi gyakorlatok során. 

A NATO környezetvédelmi szabályozása jól tükrözi a környezetvé-
delem irányában világszerte megnyilvánuló figyelmet. A katonai tevé-
kenységek környezetvédelmének belső szabályzása során – a nem-
zeti jogszabályi követelményeknek való megfelelésen túl – meg kell 
valósulnia a NATO többnemzetű jellegéből adódó speciális jogszabá-
lyi környezet harmonizációjának, a NATO környezetvédelmi alapelvek 
érvényesülésének. Amennyiben a NATO által vezetett műveletek so-
rán a műveleti és környezetvédelmi alapelvek, előírások ütköznek, a 
műveleti elvek kapnak prioritást. Bizonyos tényezők korlátozhatják a 
környezetvédelmi alapelvek alkalmazhatóságát, azonban a NATO 
által vezetett erőknek minden erőfeszítést meg kell tenniük, hogy a 
környezetvédelmi elvek, alapelvek érvényre jussanak, azok a művele-
ti feladatokba integráltan megjelenjenek. 

A NATO környezetvédelmének szabályozása alapvetően két do-
kumentumra épül fel. A NATO Katonai Bizottsága által elfogadott MC 
469/1 összefoglalja a szövetség környezetvédelmi politikáját és 
irányelveit, a STANAG13 7141 kiadvány pedig doktrínaként fejti ki a 
NATO környezetpolitikájában és a vonatkozó irányelvekben meghatá-
rozottakat. 

                                            
12  Ref. 4, p. IX 
13  NATO Standardization Agreement (fordításfüggően: NATO Egységes Védelmi 

Egyezmények /Szabványosítási Megállapodások) 
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Az MC 469/1 lefekteti a NATO környezetvédelmi alapjait. Célja, 
hogy a környezetvédelmi feladatokat – a műveleti célkitűzésekkel 
összehangoltan – kötelezően integrálja a NATO-vezette katonai tevé-
kenységek folyamatába. A kiadványban a Katonai Bizottság kinyilvá-
nítja azt az alapelvet, hogy a NATO mindenkor a műveletek támoga-
tása céljából végzi környezetvédelmi tevékenységét (NATO EP14). A 
megfogalmazott álláspont szerint a műveletek és kiképzések sikere 
részben azzal mérhető, hogy milyen hatékonysággal érvényesülnek a 
környezetvédelmi megfontolások a műveleti célok mellett.15 A kiad-
vány meghatározza a parancsnok, a Résztvevő Nemzetek, valamint 
a Befogadó Nemzet felelősségi körét és feladatait. A dokumentum 
alapján minden NATO műveletben résztvevő katonai szervezetnek 
törekednie kell arra, hogy megfeleljen a NATO környezetvédelmi 
irányelveinek, ezáltal demonstrálva, hogy a szövetség tiszteletben 
tartja a nemzetközi és nemzeti előírásokat és értékeket. Alapelvként 
fogalmazza meg, hogy minden esetben az adott földrajzi területre 
vonatkozó nemzeti szabályzót kell alkalmazni, amennyiben az szigo-
rúbb követelményeket támaszt, mint a NATO irányelvek által megha-
tározottak.  

A környezetvédelmi tárgyú STANAG-ek tartalmazzák az egyes té-
makörökhöz kapcsolódó folyamatokat, eljárásokat, az egységes ér-
telmezést segítő magyarázatokat. A környezetvédelmi tárgykörű ki-
adványok AJEPP16 besorolással jelennek meg. A NATO által vezetett 
hadműveletek és gyakorlatok környezetvédelmi előírásait tárgyaló 
STANAG 7141 kiadvány célja a NATO környezetvédelmi doktrínájá-
nak bevezetésével az együttműködési képesség fejlesztésének elő-
segítése.17 A bevezetett NATO szabvány megfogalmazza a környe-
zeti tervezés, valamint a környezeti kockázatok kezelésének fontos-
ságát a katonai célkitűzések prioritásának megtartása mellett. Ki-
emelten hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi szempontok műve-
leti tervezési folyamatba integrálásával a környezetkárosítás kocká-
zata minimalizálható.18 

                                            
14  Environmental Protection (Környezetvédelem) 
15  Ref. 7, p. 2 
16 Allied Joint Environmental Protection Publication (Szövetségi Összhaderőnemi 

Környezetvédelmi Kiadvány) 
17  STANAG 7141 Edition 6, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection 

during NATO-led Operations and Exercises, NATO, 2014, p. 1 
18  AJEPP-4 Edition A Version 1, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection 

during NATO-led Military Activities, NSA, 2014, p. 2 – 1 
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Eltérések, különbségek a környezetvédelem terén 

A Magyar Honvédség és a NATO a környezetvédelmi tevékenység 
tekintetében alapvetően analógnak tekinthető, bizonyos területeken 
azonban a megközelítés és a szabályzók jelentősen eltérnek. 

Az egyik szembeötlő különbség a „környezet” NATO-ban alkalma-
zott jelentése, amely részben eltér a hazai értelmezéstől. Nemzeti 
vonatkozásban használt értelemben a környezet a környezeti elemek 
összessége, valamint azok rendszerei, folyamatai, szerkezete. Kör-
nyezeti elemek a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember 
által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek ösz-
szetevői.19 A törvény „tárgyi hatály szempontjából nem az «emberi 
környezetet» jelöli meg, hanem – az emberközpontú felfogás helyett 
– az élő szervezeteket helyezi a védelem középpontjába, amelyet a 
megelőzés elvének megfelelően a környezeti elemek biztosította élet-
feltételek védelmén keresztül óv meg”.20 

A NATO értelmezése szerint környezet az, amiben egy szervezet 
működik. Magába foglalja a levegőt, vizet, földet, természeti erőforrá-
sokat, a növény- és állatvilágot, az embereket, valamint a közöttük 
fennálló kapcsolatokat.21 A NATO “környezet”-nek az ember tehát 
markáns része, a környezetvédelem feladatrendszerében így az em-
ber védelme nem csak a környezet védelmén keresztül, hanem köz-
vetlenül is megjelenik.  

Eltérés jelentkezik a környezetvédelem jelentése terén is. Hazai ér-
telmezés szerint a környezetvédelem „olyan tevékenységek és intéz-
kedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésé-
nek, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk 
mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző 
állapot helyreállítása”.22 A NATO-ban alkalmazott értelmezés szerint 
a környezetvédelem a káros környezeti hatások megelőzése, illetve 
csökkentése.23 A leromlott környezeti állapot helyreállítása azonban 
már a műszaki feladatok körében jelenik meg.  További eltérés, hogy 
                                            
19 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Kt.) 

(Hatályos: 2016.01.05-től), 4. § 1. pont 
20  Ref. 9, részletes indoklás a 2-3. §-hoz 
21  AAP-06 Edition 2015, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and 

French), NSO 2015, p. 2-E-5 
22  Ref. 18, 4. § 32. pont  
23  Ref 20, p. 2-E-5 
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a NATO környezetvédelmi tevékenységi körét – a „környezet” értel-
mezéséből eredően – kettős cél határozza meg: a környezet katonai 
tevékenységek hatásaival szembeni védelme mellett jelen van az 
erők védelme is a környezet káros hatásaitól. 

A környezetvédelem értelmezésében jelentkező eltérésből adódó-
an a magyar jogi szabályozás – a NATO szabályzóktól eltérően – 
elkülönítetten kezeli az ember és a környezet védelmét. A környezet 
emberi tevékenységek káros hatásaival szembeni védelme a környe-
zetvédelmi, míg az ember környezeti hatásokkal szembeni védelme a 
munkavédelmi – munkabiztonsági és munkaegészségügyi – feladat-
körben és szabályozásban jelenik meg. 

A NATO környezetvédelmi szemléletében és értékelésében felfe-
dezhetők a meghatározó jogalkotási rendszerből eredő különbségek 
is. Míg a hazai jogi szabályozás jellemzően – a római jogra épülő 
kontinentális jogalkotás szellemében – részletes utasításokat és eljá-
rásokat fogalmaz meg, addig a NATO szabályzók – az angolszász 
jogrendszerre jellemzően – emberközpontú megközelítésben, de in-
kább csak iránymutatást adnak. 

Környezetvédelmi tervezés 

Egy komplex gyakorlat szerteágazó tervezést igényel, amelynek 
során – a feladat többi összetevőjéhez hasonlóan – a környezetvé-
delmi eljárásokat is a teljes katonai művelet figyelembe vételével kell 
kialakítani. A tervezés során átfogóan meg kell vizsgálni a gyakorlat 
hatását a környezetre, valamint a környezet hatását a gyakorlatra. 
Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a környezetvédelem a kör-
nyezet védelme és nem védelem a környezettől. 

A gyakorlatok környezetvédelmi tervezése során alapvetően az 
Ált/218 (Környezetvédelmi Doktrína 1. kiadás) doktrínában foglaltak 
az irányadók. A doktrínában megfogalmazott irányelvek alkalmazá-
sával a műveleti vagy kiképzési célok elérése mellett – a megelőzés 
elvét alkalmazva – csökkenthetőek a katonai tevékenységek káros 
környezeti hatásai, valamint tartósan fenntartható a katonai és kör-
nyezeti célok egyensúlya. 

Az 1. ábra a környezetvédelmi tervezés és az intézkedések jellem-
ző arányát ábrázolja a műveletek egyes fázisaiban. Hosszabb időtar-
tamú feladatok tekintetében megfigyelhető az a tendencia, hogy a 
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tervezés kezdeti túlsúlyát követően a feladat egy középső szakaszá-
ban a tervezés már kisebb jelentőségűvé válik, és a végrehajtás veszi 
át a vezető szerepet. A jellemzően rövid időtartamú gyakorlatok ese-
tén csaknem mindvégig megmarad a környezetvédelmi tervezés dön-
tő szerepe. 

 

1. ábra. A környezetvédelmi erőkifejtés és alkalmazás jellemző ará-
nya műveletek során 

(Forrás: AJEPP-2 Edition A Version 1, Environmental Protection Best Practices and 
Standards for Military Compounds in NATO Operations, NSO 2016, p. 1-3. 

Fordította: a szerző) 

Gyakorlatok tervezése során a helyszín kiválasztása az első tevé-
kenységek egyike. A környezetvédelmi szempontok az erre vonatko-
zó döntést az esetek többségében nem befolyásolják, azonban a ki-
választott terület sajátosságai döntően meghatározzák a környezet-
védelmi tervezés fő törekvéseit és a környezetvédelmi kockázatme-
nedzsment során figyelembe vett szempontokat, valamint az alkal-
mazott kockázatcsökkentési módszereket, eljárásokat. 

A környezetvédelmi szaktevékenység és a környezettervezés fo-
lyamata a műveleti tervezéssel szinkronban, a műveletek üteméhez 
igazodva valósul meg. A tervezés kiinduló pontjaként fel kell mérni a 
vonatkozó szabályzók által állított korlátokat. Ennek érdekében össze 
kell gyűjteni mind a tevékenységre, mind az érintett területre vonatko-
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zó hazai és nemzetközi környezetvédelmi jogszabályokat és egyéb 
szabályzókat (előírások, irányelvek, útmutatók). A környezetvédelmi 
szabályzók számbavételét követően meg kell határozni a korlátozást 
jelentő dokumentumokat. 

A környezetvédelmi tervezés kulcseleme az előírások betartását 
biztosító környezeti hatásértékelési folyamat (EIA24), melynek első 
lépéseként be kell azonosítani a környezeti hatást eredményező ka-
tonai tevékenységeket. A következő feladat azon környezeti tényezők 
beazonosítása, amelyekre a vizsgált tevékenység hatással van, va-
lamint azok, amelyek hatással vannak a tevékenységre. A Kt. szerint 
a környezeti elemeket veszélyeztető tényezők alapvetően a „Veszé-
lyes anyagok és technológiák”, „Hulladékok”, „Zaj és rezgés”, vala-
mint a „Sugárzások” körébe sorolhatók. A beazonosított környezeti 
tényezőknek megfelelően részletesen meg kell határozni a katonai 
tevékenység várható, illetve lehetséges környezeti hatásait. 

A környezeti hatásokat beazonosításukat követően értékelni kell. A 
kockázatértékelés folyamata magába foglalja a vélhetően felmerülő 
kockázatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó hatások átfogó becslé-
sét.25 A kockázatok becslése előfordulásuk gyakorisága, valószínű-
sége, a hatások becslése pedig azok súlyosságára alapozva, az 
adott környezeti elem aktuális érzékenységének figyelembevételével 
történik.26 Az értékelés alapján kell felállítani a kockázatok fontossági 
sorrendjét, majd ennek megfelelően megjelölni az ezen hatások 
csökkentésére alkalmazandó intézkedéseket.27 

A fennálló kockázatok értékelése és a csökkentésüket célzó intéz-
kedések jellemzően nem a kockázatok teljes megszüntetésére törek-
szenek, hanem a teljes kockázatkezelési folyamatot követően fenn-
maradó kockázat elfogadható, illetve annál alacsonyabb szintre csök-
kentésére.28, 29 

                                            
24  EIA: Environmental Impact Assessment (Környezeti Hatásértékelés) 
25  MIL-STD-882E katonai szabvány: Standard Practice for System Safety, USA 

DoD, 2012, Appendix A 4.4.3. pont 
26  Green Leaves III, Guidelines for Environmental Risk Assessment and Manage-

ment, Cranfield University, Bedfordshire, UK, 2011, p. 29 
27  AJEPP-3 Environmental Management System in NATO Operations, NATO NSA, 

2011, p. 3-3 
28  A Munkavédelmi Felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatérté-

kelés végrehajtásához (Munkaügyi Közlöny 2006/ 4. szám.), p. 4 
29  Ref. 25, p. 7 
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5X4 KATEGÓRIÁS KOCKÁZATI MÁTRIX 
1. táblázat 

Veszély súlyos-

sága 

A veszély előfordulásának valószínűsége 

Rendszeres Valószínű Eseti Ritka Valószínűtlen 

Katasztrofális 
Nagyon 

magas 

Nagyon 

magas 
Magas Magas Közepes 

Kritikus 
Nagyon 

magas 
Magas Magas Közepes Alacsony 

Kevéssé jelen-

tős 
Magas Közepes Közepes Alacsony Alacsony 

Elhanyagolható Közepes Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Kockázat becslése 

(Forrás: Ref. 26, p. 3-3, Fordította: A szerző) 

A logisztikai feladatok tervezése és végrehajtása során 
jelentkező főbb környezeti (környezetre gyakorolt) ha-
tások 

A legtöbb katonai művelet egymástól jól elválasztható, időtartam-
ban, a tevékenység jellegében, intenzitásában és összetettségében 
eltérő szakaszokra tagolható. Környezetvédelmi szempontból a kap-
csolódó logisztikai tevékenységek egyik fő jellemzője, hogy hatásuk 
előre tervezhető, a káros hatások korlátozhatók az eljárások körülte-
kintő kiválasztásával és alkalmazásával, a technológiák előírás sze-
rinti üzemeltetésével. 

A logisztikai tevékenységek eredményeképp megjelenő környezeti 
hatások döntően a levegő, a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj kör-
nyezeti állapotára irányulnak. A talaj és a vizek gyakori szennyezője 
lehet a fekete és szürke szennyvíz30, a nem megfelelő módon kezelt 
szennyvíz, vízi átkelési műveletek, építkezések, elcsöpögések, elfo-

                                            
30  Fekete szennyvíz: emberi anyagcsere végtermékét tartalmazó szennyvíz, szür-

ke szennyvíz: mosó- és öblítővíz 
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lyások (üzemanyagok, veszélyes anyagok), tűzoltási gyakorlatok. A 
levegő legfőbb szennyezői a kipufogó gázok, égés során keletkező 
anyagok, pirotechnikai és füstképző anyagok, valamint egyéb veszé-
lyes anyagok felhasználásával járó tevékenységek. Figyelembe kell 
venni az alkalmazott vegyszerek (tisztító, fertőtlenítő és egyéb vegy-
szerek, rovarölők, rágcsálóirtók stb.) használatával járó hatásokat is. 
Bizonyos esetekben a megjelenő zajhatásokkal, illetve ezek csökken-
tésével is foglalkoznunk kell. 

A veszélyes anyagok és vegyszerek alkalmazása, valamint a ve-
szélyes hulladékok kezelése jelentős környezeti hatás megjelenésé-
nek lehetőségét hordozza. Meg kell vizsgálni a használatra kerülő 
veszélyes anyagok körére és mennyiségére, valamint a kibocsátott 
szennyezőanyagra vonatkozóan az esetleges csökkentési lehetősé-
geket. Az alkalmazásra kerülő veszélyes anyagok tekintetében meg 
kell vizsgálni az esetlegesen a környezetbe kerülő anyagok lehetsé-
ges hatásait. A keletkező hulladékok kapcsán fel kell mérni az 
újrahasználat, újrahasznosítás lehetőségeit, a kezelés és tárolás al-
ternatív megoldásait. Kiemelt figyelmet kell fordítani az elkerülhetet-
lenül keletkező hulladékok gyűjtésével, tárolásával és szállításával 
együtt járó hatásokra.31 

Számottevő környezeti hatást generálnak az infrastrukturális és 
műszaki támogatás feladatai a táborok megépítése, üzemeltetése, 
bontása, valamint az eredeti állapot visszaállítása során megjelenő 
tényezők révén. Környezeti hatás vonatkozásában további jelentős 
terület az energiafelhasználás, ahol azonban a valós szükségletek 
behatárolásával, az energiahatékonyság növelésével a realizálódó 
hatások jelentősen csökkenthetők. 

A gyakorlótereken folytatott katonai tevékenységek által okozott 
környezetszennyezés leggyakrabban olajak és egyéb veszélyes 
anyagok csöpögéséből, szivárgásából, elfolyásából, az alkalmazott 
berendezések, eszközök nem megfelelő működéséből, valamint a 
berendezéseket, eszközöket működtetők részéről a meghatározott 
rendszabályok be nem tartásából származik.32 Bár az üzemanyagok 
környezetterhelő, illetve károsító hatása jelentős lehet, a megfelelő, 
körültekintő alkalmazás minimalizálja ennek a kockázatát. 

                                            
31  Ref. 4, p. 6.2.8.1. pont 
32  Ref. 2, p. Q-6 
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Alkalmazott megoldások 

A Kt. az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás vonatko-
zásában a környezetterhelés és igénybevétel csökkentését, a kör-
nyezetszennyezés megelőzését, valamint a környezetkárosítás kizá-
rását határozza meg célként, melyeket a környezethasználat során 
az elővigyázatosság elvét alkalmazva, a keletkező hulladékok meny-
nyiségének és veszélyességének csökkentésével, az anyagok újra-
felhasználásával és visszaforgatásával kell megvalósítani. A megelő-
zés érdekében az adott tevékenységre vonatkozó leghatékonyabb 
megoldást, külön jogszabályban meghatározott tevékenységek ese-
tén pedig az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. A környezet-
terhelés csökkentését szükség esetén korlátozó vagy tiltó rendelke-
zések biztosíthatják. 

Talán az egyik legjelentősebb eredmény a gyakorlóterek termé-
szetvédelme során valósult meg. A környezetvédelem és a termé-
szetvédelem egymást kiegészítő, egymással összehangolandó tevé-
kenység. A környezetvédelem az ember által okozott káros környeze-
ti hatások minimalizálására, elkerülésére törekszik a természetes és 
a mesterséges környezet vonatkozásában, végső soron az ember 
érdekében. A természetvédelem a természeti rendszerek megóvásá-
ra, gyarapítására irányul az élő és élettelen természeti értékek meg-
óvása érdekében.33 

Jelenleg Magyarországon a NATURA 200034 területeinek 16 szá-
zaléka tartozik a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá, ezért a 
tárca felelőssége különösen nagy e területek kezelésében és a kör-
nyezetvédelmi előírások szerinti üzemeltetésében.35 Többek közt a 
katonai használatú területeken fennmaradó, másutt nem, vagy csak 
kisebb arányban jelenlévő természeti értékek jelenléte indokolja, 
hogy nemzetközi szinten is tudatos törekvésként jelent meg a katonai 

                                            
33 “A” Tételű modul - Környezetvédelem, Szaktudás Kiadó Ház ZRt., 2008, 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetvedelem/adato
k.html (Letöltve: 2016.10.10.), p. 79 

34  natura.2000.hu: A Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, 
amely a közösségi jelentőségű természetes élőhely-típusok, közösségi jelentő-
ségű állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség 
megóvását, és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, 
illetve helyreállításához. 

35  Demeter Ferenc: Környezetvédelmi projekt a nullponton, 2009-02-07, 
http://www.honvedelem.hu/cikk/13833?m=1 (Letöltve: 2016.10.10.) 
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területhasználat és a biológiai sokféleség közötti kapcsolat további 
javítása.36 

A számos hazai és nemzetközi gyakorlat színhelyéül szolgáló vár-
palotai gyakorló- és lőtér is kijelölt NATURA 2000 terület, ahol 2008-
2014 között Life+ projekt zajlott. A program során a katonai terület-
használat és a természetvédelmi előírások összehangolása kapott fő 
szerepet. Az élőhelyek helyreállítása és megóvása érdekében a köz-
lekedési útvonalak szükségességének felülvizsgálata, használatuk 
állandó vagy időszakos korlátozásával a járműforgalom-csökkentés 
lehetőségeinek vizsgálata voltak a célkitűzések középpontjában.  

Az üzemanyag-ellátás és -felhasználás a logisztikai tevékenységek 
közül felmerülő környezeti kockázatok jelentős hányadának a forrá-
sai, ezért a szakágon belül megvalósuló környezetvédelmi törekvések 
számottevő mértékben hozzájárulnak a környezet-megóvási célok 
eléréséhez. A környezeti elemek védelmét szolgálja a korábban al-
kalmazott veszélyes anyagok helyettesítése kevésbé veszélyes, eset-
leg biológiailag lebomló anyagokkal. Üzemanyagok vonatkozásában 
jellemző példa a vízi eszközöknél alkalmazható biológiailag lebomló 
zsír beszerzése és alkalmazása. A keletkező veszélyes hulladék 
csökkentése érdekében pedig beszerzésre kerültek azok a kenő-
anyagok, amelyek hosszabb csereperiódusa arányaiban csökkentette 
a keletkező és kezelendő hulladék mennyiségét. 

A környezeti hatások csökkentését célozza az elasztikus hajtó-
anyag-tartályok telepítési eljárásának módosítása. Míg korábban a 
földtani közeg felső rétegének eltávolításával kialakított medencében 
került elhelyezésre az esetleges talajszennyezést megakadályozó 
védőréteg, majd maga a tartály, ma már – bár még korlátozott meny-
nyiségben – rendelkezésre áll a föld felszínén telepíthető kármentő 
medence. Az eljárás módosításával a talaj állapotát negatívan befo-
lyásoló környezeti hatások minimalizálása valósult meg. 

Jelentős előrelépést eredményezett a környezetszennyezés koc-
kázatának csökkentésére, az esetlegesen bekövetkező szennyezés 
következményeinek felszámolására alkalmazott hatékony, modern 
abszorbensek beszerzése. Az évtizedekkel ezelőtt a kicsöpögött, ki-

                                            
36  Defence and the Environment: Effective Scientific Communication, NATO Sci-

ence Series: IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 39, szerk. Mahutova, 
Katarina – John J. Barich III – Ronald A. Kreizenbeck, Kluwer Academic Pub-
lishers, Dordrecht (Hollandia), 2004, p. 19 
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ömlött, szivárgó szennyezők felfogására alkalmazott homok helyett 
mára elérhetők és széles körben alkalmazottak a szelektív, nagy ka-
pacitású felszívó anyagok. 

A környezetvédelem iránti elkötelezettséget mutatja az üzema-
nyagszállító és a személyi állomány „ADR-képességének” fenntartá-
sára irányuló törekvés. A vonatkozó rendelet37 kivonja hatálya alól a 
Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők tulajdonában lévő 
vagy felelősségi körébe tartozó közúti járművel végzett szállításokat, 
a szakági szabályzó alapján azonban az üzemanyagtöltő gépkocsi-
vezető kötelessége, hogy ismerje a veszélyes anyagok közúti szállí-
tására vonatkozó speciális rendszabályokat (ADR), továbbá az eset-
leges HAVARIA helyzetben alkalmazandó szabályokat, eljárásokat.38 
A szabályzat alapján a jogszabály biztosította mentesség a gépjár-
művezetőkre, hőerőgép-kezelőkre nem vonatkozik.39 A megfelelés 
érdekében a gépjárművezetők és a szállítási feladatokban érintettek 
– lehetőség szerint – központi ADR tanfolyamon sajátítják el a szük-
séges ismereteket. 

Optimalizálásra váró területek 

Az alkalmazott környezetvédelem hatékonyság-növelésének szük-
ségességét, valamint lehetőségeit szinte minden tevékenységi terüle-
ten időről-időre ismételten meg kell vizsgálni. A jogszabályi környezet 
változása, a polgári vagy katonai szférában megjelenő technikai-
technológiai fejlesztések, valamint az oktatás-tudatformálás eredmé-
nyeképp fejlődő környezettudatosság új és új lehetőségeket tesz 
megvalósíthatóvá, bizonyos esetekben elkerülhetetlenné. 

A kiemelt feladatok egyike a kiképzési rendezvényekhez kapcsoló-
dó környezetvédelmi feladatrendszer és eljárásrend gyakorlati alkal-
mazásának elmélyítése és továbbfejlesztése. A megvalósítás érde-
kében szükséges a gyakorlattervezési folyamatban a szövetségi sza-
bályzók felhasználásával erősíteni a környezetvédelmi előírások tel-
jesülését. Ezen cél eléréséhez minden érintett szakterület (felderítő, 
                                            
37  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

(ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) 
NFM rendelet, hatályos 2016.01.01-től, 1. § (2) bekezdés 

38  Htp/1 Hadtáp szabályzat az üzemanyag szakterület részére, Magyar Honvéd-
ség, 2015, 2.2.8.3 pont 

39  Ref. 37, 6.1.1.8 pont 
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kiképzés, hadművelet, logisztika) aktív közreműködése szükséges, 
ami viszont elengedhetetlenné teszi az érintettek környezetvédelmi 
ismereteinek bővítését. 

Az adott tevékenységi területre vonatkozó jogszabályok terjedelme 
és nyelvezete jellemzően nehezíti annak teljes körű feldolgozását és 
alkalmazását, ami különösen fontossá teszi a vonatkozó jogszabály-
ok, a bennük foglalt előírások, korlátozások, változások megjeleníté-
sét a kiképzések, gyakorlatok magyar nyelvű tervezési és végrehajtá-
si dokumentációiban. Számos környezetvédelmi tárgyú akkreditált 
dokumentum angol nyelven kerül bevezetésre, az alkalmazó szemé-
lyi állomány angol nyelvismerete pedig eltérő, jellemzően csak a ma-
gasabb állománykategóriáknál jelenik meg az ilyen jellegű dokumen-
tumok feldolgozásához szükséges nyelvi tudásszint. Az alapvető 
gyakorlati környezetvédelmi ismeretek magyar nyelvű összefoglalása 
– pl. egy áttekinthető terjedelmű, rendszeresen frissített elektronikus 
kézikönyvben – hatékonyan javítaná mind a parancsnokok, mind a 
végrehajtó állomány környezetvédelmi tevékenységét. 

A felmerülő energiaigények vonatkozásában már régóta jelen van 
az alternatív lehetőségek keresése és gyakorlati alkalmazhatóságá-
nak tesztelése. A NATO Smart Energy Team (SENT) jeles képviselő-
je ennek a törekvésnek. Egyelőre, bár számos látványos és értékes 
eredménnyel büszkélkedhetnek, a széleskörű alkalmazás hatékony-
sági vagy éppen gazdasági okokra visszavezethetően nem valósult 
meg. A technikai/technológiai fejlődés nyomon követése azonban 
alapvető fontosságú, hiszen egy, a fenntarthatóság (társada-
lom/feladat-gazdaság-környezet) követelményrendszerének megfele-
lő megoldás jelentősen növelné nem csak a környezeti hatékonysá-
got, de a műveletek biztonságát is. 

Az anyagáramok optimalizálása kapcsán kiemelkedő szerepű a 
víz-anyagáram átgondolása és hatékonyabbá tétele, azaz a bevitt 
vízmennyiség csökkentése és minél nagyobb arányú recirkulációja. 
Az optimalizálás történhet a felhasználás csökkentésével, a felhasz-
nált víz visszaforgatásával, eddig fel nem használt víz (pl. csapadék) 
bevonásával, illetve e lehetőségek kombinálásával. Megfelelő mérté-
kű recirkuláció mellett a felhasznált mennyiségek csökkentése csak 
másodlagos törekvésként jelenne meg. Gyakorlatok során nem jel-
lemző az ivóvíz vagy egyáltalán a víz hiánya, azonban műveletek 
során nem ismeretlen ez a tényező, ami mindenképp indokolja olyan 
felhasználói rendszer kialakításának igényét, ahol a bevitt vízmennyi-
ség lényegesen jobb hatékonysággal használható fel. 
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Célszerű megvizsgálni a mobil, néhány száz fős kapacitású kom-
pakt szennyvíztisztítók alkalmazási lehetőségeit. A megvalósítható 
tisztítási kapacitás ismeretében határozhatjuk meg a víz-anyagáram 
beavatkozási irányait, a jelentkező vízfelhasználási igények, a legje-
lentősebb vízfelhasználást eredményező tevékenységek egymásra 
építhetőségét, valamint a keletkező anyagáramok nagyságát. Megfe-
lelő szennyvíztisztítás nem csak a felhasználható víz mennyiségét 
csökkentené, de minimalizálná a kezelendő szennyvíz mennyiségét 
is. 

A keletkező hulladékok kezelése minden esetben jelentős költség-
vonzattal jár. Egy mobil, energia- vagy anyag-kinyerésre alkalmas 
hulladék-feldolgozó vagy -megsemmisítő beszerzését és alkalmazá-
sát a magas beszerzési költség mellett ma még a jogszabályi háttér 
is akadályozza. Figyelembe véve azonban, hogy az energiaszükség-
letek biztosítása és az emberi tevékenységek nyomán keletkező hul-
ladékok hatalmas mennyisége a civil szférában is kulcskérdés, reális 
esélye van annak, hogy a közeli jövőben már a gyakorlatok „eszköz-
tárának” eleme legyen egy vagy több BAT40-kompatibilis hulladékke-
zelő konténer. 

Értékes lehetőséget hordoz az élelmiszer-hulladékok hasznosítása 
is. Bár ma még leginkább a megsemmisítésre láthatunk példákat, az 
energiakinyerés, esetleg talaj-tápanyag előállítás a műveletek során 
számos esetben lehet hatékony kiegészítője a katonai tevékenysé-
geknek. 

Összegzés 

A fenti kiragadott példák is jól tükrözik, hogy a környezetvédelem 
milyen szerteágazó területen jelenik meg, ma már tudatos törekvés-
ként, jogszabályok és stratégiák által állított követelményként. A kör-
nyezetvédelem hatékonyságának növelését célzó fejlesztések során 
azonban mindvégig szem előtt kell tartanunk a fenntartható fejlődés 
katonai feladatokra értelmezett hármas követelményét: 

 az alkalmazott megoldás támogassa a műveleti követel-
mények teljesülését; 

                                            
40  Best Available Technology/Techniques (Elérhető Legjobb Eljárás/Technika) 
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 a környezet, mint rendszer védelmét hatékonyan biztosít-
sa; 

 gazdasági szempontból kifizetődő vagy legalább elfogad-
ható legyen. 

A fenti követelményrendszernek való megfelelés számos feladatot 
és új irányt jelöl ki. A műveleti követelmények támogatása többek kö-
zött szükségessé teszi mobil, jelentős korlátozás nélkül szállítható és 
telepíthető, kis létszámmal üzemeltethető eszközök alkalmazását. A 
környezet hatékony védelme mindenkor a BAT megoldások és az 
IPPC41 irányelvek figyelembevételével, azok katonai feladatokhoz 
igazított alkalmazásával valósítható meg. A gazdaságosság megkö-
veteli nemzetközi együttműködéssel és finanszírozással megvalósuló 
projektek tervezését, hiszen a környezet szempontjából leghatéko-
nyabb beruházások jelentős költségvonzattal járnak. Esetleges egy-
nemzetű megvalósításnál és alkalmazásnál az alacsony kihasznált-
ság sem támogatja a fejlesztéseket. 

A fenntartható fejlődés ilyen irányú megvalósítása a záloga, hogy a 
katonai feladatokat is az Alaptörvényben megfogalmazott Hitvallás-
nak megfelelően hajtsuk végre, hogy felelősséggel megóvjuk a jelen 
és a következő nemzedékek életfeltételeit. 
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