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AuszÍrig naglsdgút, hadseregéÍ lekintve hazdnkkql
azonos nag)sdgrendíi ors&ig. Fellehettíen a körn))ezet-
védelem problémúi is hasonlgtosak minÍ nrilunk, Lehet,
hog elobb jórnak ezen a téren? Á cikk ug/an eg)| szom-
szédos olszdg Ausztria hadseregének a Bundesheer és
az iikoltigio viszonyóról szól, lig)/ gondolom azonban
semmi esetfe sem dríhgÍ, tal1rn, hasznos is leheÍ u httd-
sereg és tt1, ökológia kijzötíi viszonJ, eI!Íajlg össze-
vetése AuszÍria és hgzdnk közöít. Ha mdsé nem, hdlha
akad benne eg)-két gondolati elem, amely sajdí hgd-
sereqünk és az ökoltigia közötti helles viszony kialakí-
tdsóru llasznos Iehel.

Á fordíló ajdnldsa

Minden ember fob)űmaÍosűn taldIko1ik' tillandó kapcsolatban van a
természettel, Iegkevesebb és egyben a legfontosabb legakibbis az, hogy
lélegeznie keII, (ha ezt nem is minden ember teszi bizonyos körqlezeti
Íe ltételek kiizött tűttós an, s xív es e n).

Már azzal, hogy levegót és azon belül jó levegőt akar _ és szüksége is
van rá - mindenki egy életber'ágóan komoIy kapcsolatban van a természet-
tel, anit manapság g: akran "ököIógiának'' neveznek és ez mindenki
számára, így a hadseregek számára is igeri jelentós. Egy külön dimenziója
az ökölógiának, ami a honr,édelemmel való együttműködését jelenti. A
napi szolgálati tevéken}'Ség, a természeti katasárófák elleni védekezés, a
segítségnyújttís r'ag1' a részben lebecsüIt biztonságpolitika terén a Bundes-
heemek az ökológiár al messze több dolga van, sokkal szorosabb kapcso-
Iata r'an. m int aho g.s' az az első pillantásra látszik, mint ahogy azt az ember
gondolná' A honvédelem és az ökológia közötti kapcsolat a mindenki

l Dr l-l!s Gábor n}á aIezredes
(Forrás 'TRUPPENDIEN'ST" osztrák katonai szakfolyóirat, l998 januaJ-február sziilrnaiban osztrák
katonal szakemberek és kómyezetvédelmi szakemberek által íÍ tudományos szakcikk')

239



számára elvárható normális mértéken tul legalább három szinten
valósul meg, ugymint:

l.) a napi szolgálati tevékenység szintjén,

2.) a Bundesheemek természeti és egyéb katasárófák elhárítása,
megeIőző védelmi tevékenység és segitségnyújtás szintjén,

3.) a részben lebecsült biáonságpolitika szintjén'

Nézzük meg kicsit közelebbről' hogy mit is jelentenek ezek a kap.
csolatok?

l.) Nlpi szolgáIati tevékenyég és az ökológia

Ha üzemi szinten vizsgáljuk az oszlrák szövetségi hadsereget, a

Bundesheert, kereken 20 Mrd. Schilling évi forgalmával nagyüzemnek
számít Ausztriában.

Napi Íolyamatos tevékenysége, sze^)ezeti éIete ökológiai szempont-

ból is igen lényeges.

Tevékenységének ökológiával összefiiggo tartományába tartozik, ezen
belül egyebek között a nagy szállítási kapacitás és tevékenység, a repü-

lőgépek, harckocsik üzemeltetése, a különbözó területeken, térségekben

végrehajtott lövészetek,gyakorlatok' a laktanyrík, bázisok fűtése, azok fiitési
rerdszere és még sok egyéb más' Ezen területek közül számosra álta-

lános,mindenki számára kötelező kömyezetvédelmi törvények érvénye-

sek, igy azok vonatkoznak a Bundescheerre is - gondoljunk csak a jár-
müvek olajcseréjére-melynéI a fáradtolaj kezelésére' (megsemmisítésére)

általános érvényü szabályok vonatkoznak. Más területeken is, mint pl. a

lőszer gondos kezelése,lőszermaradékok, (hüvelyek.; összeszedése vagy a

harckocsik és egyéb katonai jármművek ökológiai és poltikai feltételektől
fiiggő, felelőségÍeljes alkalmazása, ami abban is megnyilvánul, hogy ezek

használatát a poltikai, illetve közigazgatási vezetéstől kell kérni'

Ausztria védelmi erejének minimaliztÍIósa alapjón, valamint a
Bundesheer felé, de a Bundesheernek sajót maga elé is áIlítotl magas
ökológiai követelmények és normák alapján a Bundesheer által okozott
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i)ho!ógiai megíerhelés - összehasonlitva nás haderőkkel - Iényegesen
Alseáá. Hog1 aztán ebben- az ököiógia és a hadseregek napi tevéken1sége
kiizaini - kétoldalú játékban megtanják-e mindenütt és mindenkor a hel1es
nlertéket. az nrár egy teljesen más kérdés.

Ahoz azonban kétség nem fér' lrogy az oszIrák csapatgyakollóterek
elismerten ökológiai mintaszigetek' EzÍ igazolják, bizonyitják a katonai
gyakorlatok során a természet ökológiai védelmre Vonatkozó. azzal kap-
csolatos szerzodések is' Némely gazdasági" naglüzem sokkal tijbb rosszal
Íemel" a természet számára mint a Bundesheer a gyakorlatai során é'
sokkal tartósabb, utólagosao ható károkat is okoz' mint a hadsereg' Eg1

rnás példa a Bundesheer ökológiailag helyes magatartására pl. "a szemét

Íajta szerinti szétvtilogatása elsztillitlis előtt" is Í1Lúatja a "Bundeslteer
VálI alat" ököIógiailag magasszinű állapotát.

Ez nemcsak ebból a szempontból fontos' hanern példát mutat.eg1faj-

ta elóképzést ad a Bundesheerben szolgáló sorkatonáknak a kön]} ezet-

védelem feladataival kapcsolatbarr.(pI. kiképzési és nevelési feladatok rt

környezetvédelekmel kapcsolatbln oktatdsi célkitüzések)'

4 0kológiai védelem és segítségnyujttis

A Szövetségi Alkotmány (79' cikke|y, 2. Íejezet,2. pont) alapján a

Bundesheer igénybevételét rendkívüli esetekben polgári hatóságok kérhe-

tik. pJ. elemi csapások és katasárófák elhárítására.

Ezen tulmenóen nemzetkcizijog és nemzetközi szerzódések alapján a

r ilág valamennyi országa felé, valamint az ENSZ és a NATO partnerség
a békéért viszonylatában kérhetó a Szövetségi Kormány nemzetközi

segítségnyújtásra, és ezt teljesíti is Ausztria.

Külftjldön történő katonai alkalmazás, esetleges bevetés Ausztria
semlegessége és a Bundesheer teljesitőképessége alapján kevésbé várható

el. azonban a fentebb emlitelt "bevetésel<'' amelyek itthon is igen haték-

n1nak bizonyulnak annáI inkább, mert ezekhez taÍtoznak éppen a
katasztrófa elháritás és az elemi csapások esetén nyújtott segitség'

Níivel az elemi csapások és szerencsétlenségek már hosszu évtizedek

óta az emberiség egyik fó problémájaként jelentkeznek, az cikológiai
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anzonban csak a köZelmut óta jelentkezik mintegy újként 'felfedezett" prob-
léma, ezért a téma megvizsgálasa igen alapos és gondos tevékenységet igényel.

Ökológia 1g<irog szó) oikos=Haus (haz), logos:Zehre (tanítás) a hria-
tartás vezetésének tanítása, ez nálunk! a mi esetünkben a "nagy íermészeti
háztartás" a természeti környezet kiméIését és megóvlislit jelenti. Nyil-
vánvaló, hogy a rossz' a rosszul kezelt terméSzeti kömyezet veszélyes
következményekkel jarhat és jár is, ha nern is mindjárt rögtön' azonnal.
Jóllehet a természet emberi beavatkozás nélktil is menti, ami és amíg
menthető,főként a "természetes veszéIyeket", amelyek - ha ezek a veszé-
lyek a többszörösére nőnének is - gyakran emberi beavatkozással még el-
kerülhetők.

Az ökológiai és az ember kapcsolatát legjobban a mitológiából
vett idézettel lehetne jellemezni: A természet nem ellensége az
embernek, amit mindig és mindenkor le kell küzdeni, le kell győzni, de a
természet sem "egy szerető anya'', aki mindent megbocsájt, inkább olyan,
mint egy jószívű, de érzékeny ember, aki sokat ad, ha ót helyesen kezelik,
megbecsülik, azonban mindent megtagad, ha durván bánnak vele.

A Bundesheer többmillió munkaórát fordít a természette| szembeni
hibás emberi tevékenység során elkövetett károk felszámolására. Ide tar_

tozik a savas esók hatására kipusztult erdők ujratelepításe, nÖvényvédelme
és ezek következtében kialakuló lavinaomlások, árvizek és egyéb ter-
mészeti károk elhárítása' helytelen útépítési elgondolások miatt bekövet_
kezett földcsuszamlások következményének felszámolása stb'

Az iparban elhúzodik' Vontatottan az un. ökológiai védelemmel kap_

csolatos biztonsági rendszabályok kidolgozása, azok foganatosítása,
melyek iránya sokszor katasztrófához Vezet. Ilyen esetekben is mint pl.egy
vegyigyárban bekövetkezett t[iz esetén a Bundesheer igen eredményesen
bevethető. Napjainkban a forgalomban lévő vegyianyagok hatalmas
tömegei különösen nagy veszélyforrást jelentenek. Igy minden pillanatban
több vegyianyag van (fut) Ausária útjain, mint amennyit az I.és II. VH-
ban harci anyagként összesen alkalmaztak. Ez egyben a tenoristák
jövőbeni elsőszámú fegyvere is lehet' amelyhez például egy vegyianyag
tároló elleni szabotÁzs esetén egy csavarhúzóval is hozzájuthatnak.

A katonák alkalmazási legetőségeinek sokféleségéből következik a

kiképzés szükségessége ezen feladatokra is. A jelenlegí harckiképzés
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rendszere nem tesZi alkalmassá a katonákat valamennyi lehetséges feladat
megoldására, miután minden alkalmazás résztevékenységének sokaságá-
ból, sikrétegűségéből áll' Igy veszély esetén a nagy volumenű infrastruk-
lúflÍlis Íeladatok jelentős része is, mint pL

' Út és hidépítés;

. Információs hálózatok (távközlési rendszerek) kíépítése;

' Sállíuísok és -'

' Egészségügyi ellátás' gyakorlatilag mindig a hadseregre hárul. Csak

a különbözo szakfeladatokhoz kell speciális szakembereket kivúllól bizto_

sítani a tömeget, gép€ket, a fiZikai munka zömét a hadsereg adja' Egyébként

nap.jainakban már az ABV - fegyverek elleni védelem iskolán és a míiszaki

csapatiskolán is képeznek o]yan kömyezetvédelmi szakembereket, akik a

Bundesheeren kívül nem vagy alig találhatók.

3.)okológfut, mint a biztonsligpolitika része

Az eddigiektól különbözően a biztonságpolitika, nincs szó szerint

értelmezve, szabály om a a törvényekben. A biztonságpolitika működése

azonban egyértelműen következik az általános politikai és talsadalmi

rendszerből, mely szerint: a biztonságpolitika a külpolitikai intézkedések

eredménye, a belsó stabilitás megtartása és védelmepolitika.

MÍnt ahogt a tüzoltóstÍg tanricsot ad, eglüttmííködik a tüanegelőzés-

ben, igy kelkne a Bundesheernek is, amelyet a természeti katasztróflÍk utdn

a kár felszámoldstíban bevetnek, egl íanácsadó funkciót teljesítenie a

megelőzésben,

Ha igy vizsgáljuk a dolgot a legfelsőbb katonai, a tábornoki szintnek

kell az általa képviselt, működtetett feladathelyeket általánosan, összevon-

tan kezelni. A tábornoki szintnek lehet és kell tehát egészbeni gondola-

tokat követelni, amelyeket ő már előzetesen magáévá tett. Ehez jön egy

olyan stratégia, amely valamennyi eszköz koordinált alkalmazásával és

valamennyi lehetőség felhasználásával a biztonságpolitaikai célkitűzések

megvédését lehetové teszi minden fenyegetés ellen.
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A stratégia (stategos : görög sZó - generalra) nemcsak a katonai

szóhasználatban fordul eIő, a politikai életben is gyakori kifejezés.

A politikai fejődés folyamatában a biztonságpolitika terén tehát a

" veszéIy megelőzésére'' mindig fontosabb' Ebbol és abból a ténybol is,
hogy anemzetvédelmi akadémián kutatókat és tanárokat, katonagazdasági

szakembereket is képeznek, adódik a politikai akarat, hogy a Bundesheert

ne csupán a veszélyhelyzetek elhárítására alkalmazzák, hanem átfogó

méretű biztonságpolitikára kell törekedni.

(Az ökológia tehát a terméSzet kíméIése és megóvása),

Dx Franz Vranitzlq szövetségi kancellár fogalmazta meg ezt a prob_

lémát egy zürichi egyetemen tartott elóadásában, melyben a védelmi

képesség szükségességét is hangsúlyoÍa: " Az európai biztonstÍgpolitiktit

tiszttÍn ajővő katonai fetadataibó! és eszközeibeóÍl kiindalva kell definiáI-

ni, át keII fognia a szocitilis, ökológiai' demokratikus elemeket és min-

Ilent, amit a mai polkitikai paletÍdn kellő bizÍonságként jellemeznek. Az
Európai Unió sztimtira kifejlesztett biztonsági viszonyoknak egl, u eddigi-

eknéI sokkal erősebb probléma-megoltló potenciáIlal kell reruIelkeznie."

Ha az ember ezen kijelentések fényében személi a Világ helyzetét

megilyerr az ideális és a realitás közötti külömbségektól: a gazdasági, a

szociális és ökológiai állapotok, amelyek a biztonság érzését közvetítették

még igen távol állnak ettól. Mindenek előtt azok a tények, hogy a

rablógazdálkodás és ezzel kapcsolatos "viltígfogtasztása" és az élet alap'
vető feltételeinek rombolása továbbra is magátol érthetődő, joggal teremti

rrreg ettól az éIetforátől való elhatárolódás érzését és kitermeli az aggodal-

mat a vég előtt, ami sajnos csak nagyon nehezen és csak jelszavakkal

nyomul, hatol be a köztudatba'

Ha azonban a biztonság a cél, akkor szükség van stratégiákra azért,

hogy a célirányos stratégiát fejlesszenek ki. Mivel, hogy a gazdasági,

ökológiai és szociális összeomlás (mindez, ha nem vetünk ennek véget,

arra végzódik)' szinte elkerülhetetlenül' erőszakos kitörés formájában

következik, vagy köVetkezhet be, a katonai kutató, fejlesztó intézeteket,

berendezéséeket is a megelőzó stratégiák keresésére, a progbléma megol-

dására kel| alkalmazni, ezért a katonai döntéshozóknak idejében kell

töródni a társadalmi feladatokkal és azok érzékelésével.
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)Íegőt,tis, megtarÍás, védelem mosl és a jővőben

\'Iindhárom síkon' melyeket a Bundesheer az ökológiával találkozik fon_

tos és elkerü]hetetlen feladatok adódnak a jelenben és a jővóben egyaránt.

Napi üzemi szinten és a védelmi feladatok területén az eddigi és fel-
tehetően ajcivő teljesítményeket is nagyban és egészben kielégítőnek lehet
tekinetni.

A biztonságpolitika részén a Bundesheer és az ökológia kapcsolatát
még mindig gátolja, kor'látozza valami' A párok közül a "zöldek'' (egyéb-
ként a jellemző szük látókörük rniatt is ) zászlajlkta írták a Bundesheerel
való szembenállást és az ellenségeskedést' Ökológiai vonatkozásban azon_
ban az igazság se nem "bttl", se nem "jobb" téma, hanem az emberi élet
alapproblémája'

Pillantsunk csak röviden egl kicsit visszafelé:

Elósször a tudósok ismerték fel az ökológiailag felelőségteljes cse-
lekvés szükségességét. Miután enrrek alapján (a 70-es években) az ökoló-
gia politikailag is aktuálissá Vált, extrém, szélsőséges jobb és baloldali
erők veszekedtek' vitatkoztak a téma lefoglalásáért. hogy ez mégsenl
nekik jutott, egyrészt a véletlenen mú|t, másrészt viszont mindenekelőtt a

szélsóséges párok megtagadásán, a témát komoly erők karolták fel'

Időközben az ökológiailag hel1 es magatartás szükségességét legalább
elveiben, szinte valamennyi tárasalmi erő akceptálta, és a "zijldek'' és a
Bundesheer közötti IátszóIag szembenáIlás már csak széljegyzet fontossá-
gúra csökkent.

Az ökológiai probléma minóségi leküzdéséhez, megoldásához szük-
ség van valamennyi nemzeti és nemZetköZi társadalmi eróre. Ausztriára is

érvényes, magától érthetődo' hogy a leküzdéshez a legmagasabb szintű
tudomány alaján, a demokrácia és humanitás szintjén kell elindulni'

A Bundesheer feladatrendszerébe a nemzeti és nemzetközijog alapján
az ökológiai megóvás, és védelem feladatai varrat nélkül illetszednek be.

Ezt mutűtják és bizonyítják a Bunseheernek ezen a téren eddig nyúj-
tott teljesííményei, valamint az, hogy már eddig is számos' ajővőben még
tovtÍbbi ökoltigiai Jeladatrendszert konkftían átvettek és titvesznek.
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