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Bevezetés 

Az utóbbi másfél évtizedben a Magyar Köztársaságban végbement 
társadalmi és gazdasági átalakulás folyamata, hazánk biztonságpoliti-
kai és a szövetségi katonapolitikai helyzetében bekövetkezett változások 
megkövetelték az ország honvédelmi rendszerének stratégiai felülvizs-
gálatát és ezzel összefüggésben a honvédelmet érintő jogszabályok fe-
lülvizsgálatát. E feladatot a honvédelmi tárca koordinálásával 2001-
2004 között a kormányzati szervek elvégezték, melynek eredményeként a 
Magyar Köztársaság 2005. január 1-jétől megszüntetve a sorkatonai kö-
telezettséget áttért az önkéntes haderőre és átalakította honvédelmi in-
tézményrendszerét. E változások miatt az Országgyűlés, mint alkot-
mánymódosító hatalom, módosította és kiegészítette a Magyar Köztár-
saság Alkotmányát és új honvédelmi törvényt alkotott.   

A cikk témájának választását indokolják, hogy: az ezredfordulóra 
alapvetően megváltoztak a nemzetközi biztonságpolitikai és katonai erő-
viszonyok. Minimálisra csökkent egy Európát érintő globális háború le-
hetősége, erősödött az új kihívásokkal – különösen a terrorizmussal – va-
ló szembenézés igénye. Alapjaiban változtak a korszerű hadviselésre 
vonatkozó nézetek és azok honvédelmi, biztonságpolitikai aspektusai, va-
lamint ezekkel együtt a katonai műveletekkel kapcsolatos elméletek és 
gyakorlati igények. 

Az önkéntes, professzionális haderő még inkább befolyásolja az or-
szág honvédelmi feladatainak teljesítésében szerepet vállaló szervezetek-
kel szembeni elvárásokat. Ezzel összefüggésben alapvetően megváltozik 

                                                      
1 Dr. Tóth Bálint nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, a MK GKM főtaná-
csosa. 
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hazánkban a honvédelmi felkészülés rendszere, különös tekintettel a 
polgári szférát érintő honvédelmi feladatokra és azok finanszírozásának 
lehetőségére. 

Az országvédelem elméleti alapjainak, a védelmi felkészítés szemlé-
letmódjának változtatását igényli az is, hogy amíg korábban az ország 
honvédelmi felkészítése egy háborús konfliktusban az ország fegyveres 
védelmének biztosításához szükséges feltételek megteremtésére irányult, 
napjainkban a haderő a katasztrófa- és válsághelyzetekben, valamint más 
ország területén – gyakran más kontinensen – béketeremtő, vagy béke-
fenntartó, illetve humanitárius segítségnyújtó műveletekhez szükséges 
védelmi képességeinek fenntartására tartanak igényt.  

Ez a „szemléletváltozás” gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország 
védelmi képességeinek rendelkezésre állását olyan feltételek mellett kell 
biztosítani, amikor az ország egészében, vagy jelentős részén a minden-
napos tevékenység megváltoztatására nincsenek kényszerítő körülmé-
nyek, nincs minősített helyzet, azaz nem alkalmazhatók a minősített idő-
szakra vonatkozó jogszabályok.  

Az utóbbi években hazánkat sújtó természeti katasztrófák sora, va-
lamint a környezetünkben zajló balkáni, közel-keleti béketeremtő műve-
letekben való részvállalásunk, az ország védelmi felkészítésének részét 
képező szövetségesi kötelezettségeink teljesítése, mindenképpen indokol-
ja ez utóbbi körülményeket is figyelembe véve, a közlekedési ágazat hon-
védelmi feladatainak áttekintését, lehetőségeinek feltárását és bemutatá-
sát. 

Az elmúlt 10-15 évben – sok mással együtt – megváltozott az ország 
területe hadműveleti előkészítésének (korábban ezt a feladatot a had-
színtér előkészítésének neveztük) értelme, jelentése és szükségessége is. 
Lényegében azzal, hogy a katonai érdek mellé nagyobb súllyal párosul a 
gazdasági érdek, így azok egymást erősítve, kiszélesítve fejthetik ki az 
azonos érdekű területi, más megközelítésben hadszíntéri változásokat, 
változtatásokat. 

E gondolatból kiindulva – megítélésem szerint – az ország területé-
nek előkészítése is új tartalommal bír, amelyet szakterületemnek megfele-
lően a közlekedési rendszer vonatkozásában a következők szerint lehet 
definiálni. Az ország közlekedési rendszerének védelmi célú előkészítése 
az ország védelmi (honvédelmi) felkészítésének, illetve végrehajtásának 
része, az ország egész területére kiterjedő, békében és háborúban meg-
valósítandó olyan rendszabályok összessége, amelyek megteremtik a 
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gazdaság folyamatos és hatékony működésének, a nemzetközi kapcsola-
tok fenntartásának, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) és a 
rendvédelmi szervek sikeres alkalmazásának, valamint a szövetségi kö-
vetelmények teljesítésének feltételeit.  

Az ország területén a közlekedési infrastruktúra építését, felújítását 
külön az erre a feladatra szakosodott – kijelölt, vagy közbeszerzési pályá-
zatot nyert – szervezetek végzik az építési előírásokban, törvényekben és 
más szabályozókban meghatározott kritériumok figyelembevételével. 
Ahhoz, hogy az infrastrukturális fejlesztések a védelmi igényeket is ki-
elégítsék és érvényesüljenek a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szer-
vek, továbbá a szövetséges csapatok mozgásával összefüggő követelmé-
nyek, a jelenlegi jogrend szerint a Honvédelmi Minisztérium hatósági 
jogkörét gyakorolva érvényesítheti az építési hatósági eljárásokban.  

A közlekedési rendszer fejlesztése és működtetése során érvényesí-
tett védelmi követelmények megvalósulásával jöhetnek létre azok a felté-
telek, amelyek szükségesek a védelemben résztvevő különböző szervek 
(Magyar Honvédség, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervek, szövet-
séges erők stb.) együttes alkalmazásához, a folyamatos után- és hátraszál-
lításokhoz, a nemzetgazdaság folyamatos működéséhez, az állami (a vé-
delmi igazgatás) és a katonai vezetés folyamatos működéséhez.  

A téma szempontjából vizsgálva a közlekedési rendszer védelmi fel-
készítése – a katonai követelményeken túl – magába foglalja: a közutak, 
a vasutak, a vízi utak, a repülőterek, a folyami kikötők és átkelők, a rak-
tárbázisok, a ki-(be) és átrakó körletek stb. építését, fenntartását, fejlesz-
tését, valamint más rendszabályok (például a nemzetközi csatlakozások 
és együttműködések biztosítása) megvalósítását. 

A gyakorlati példák sora támasztja alá, hogy az ország területe vé-
delmi célú előkészítésének nélkülözhetetlen része a GKM tárca illetékes-
ségi körébe tartozó közlekedési rendszer és létesítményeinek felkészítése, 
fejlesztése.   

Különösen igaz ez abban az esetben, ha szem előtt tartjuk, hogy az 
ország védelme (honvédelme) csak akkor lesz hatékony, ha azt komple-
xen kezeljük. Vagyis a katonai, a természeti és az ipari katasztrófák el-
leni, nemzetközi terrorizmus elleni védekezést, a veszélyes anyagok szál-
lítása idején bekövetkezett balesetek következményei felszámolását stb. 
együttesen, egységes rendszerben szervezzük és végezzük. De nem feled-
hetjük azt sem, hogy a védekezést kiváltó események egymástól teljesen 
függetlenül, akár egy időben is bekövetkezhetnek, ami a közlekedési 
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rendszer – ezen keresztül pedig az ország társadalmi és a gazdasági szer-
kezetének – azonnali, egyenetlen terhelését idézi elő. 

Az előzőekben vázolt tények jól szemléltetik, hogy az ország terüle-
tének védelmi célú felkészítése napjainkban is szükséges feladat, ennek 
megvalósításában a gazdasági és közlekedési tárca felelőssége vitatha-
tatlan, a közlekedési rendszer működésében szakmai munkája pedig 
nélkülözhetetlen. 

1. Az ország területe védelmi célú előkészítésének  
követelményei, feladatai 

1.1 Az ország területe védelmi célú előkészítésének fogalma  

Az ország területének védelmi célú előkészítésén az elmúlt évtize-
dekben az úgynevezett hadszíntér előkészítést értettük. A „hadszíntér 
előkészítés”2 fogalma alatt – amint az a hadtudományi lexikon megfo-
galmazásából is kiderül – jelentős kiterjedésű (hadászati méretű) térség 
védelmi célú felkészítését kellett érteni. Hadászati tevékenységekre álta-
lában kontinentális méretű térségek alkalmasak, ebből eredően rendsze-
rint a hadszíntér sem köthető egy országhoz, különösen nem olyan kis-
közepes területű országhoz, mint Magyarország. Ismeretes, hogy a rend-
szerváltást megelőző évtizedekben – a Varsói Szerződés tagjaként – ha-
zánk területe a szovjet hadvezetés által meghatározott Dél-nyugat-
európai hadszíntér részéhez tartozott. Ugyanakkor e hadszíntér előkészí-

                                                      
2 Az ország honvédelmi felkészítésének része, a hadászati biztosítás egyik fajtá-
ja. Az ország egész területére kiterjedő, békében és háborúban megvalósítandó 
olyan rendszabályok összessége, amelyek megteremtik a fegyveres erők sikeres 
alkalmazásának feltételeit. Az ország területén az előkészítést külön erre a fel-
adatra kijelölt állami szervek végzik, de az előkészítés egy része a fegyveres erők 
közvetlen feladatkörébe tartozik. A hadszíntér-előkészítéssel létrejönnek a felté-
telek a haderőnemek alkalmazására, a folyamatos után- és hátraszállításokra, az 
eredményes állami és katonai vezetésre, az élethez, az ellátáshoz szükséges 
anyagok tárolására és az ellenséges csapatok elleni védelemre. A hadszíntér-
előkészítés magába foglalja: megerődített körletek kiépítését az államhatár leg-
fontosabb szakaszain; vasutak, közutak, repülőtér-hálózat építését és fejlesztését, 
haditengerészeti bázisok, valamint a haditengerészeti erők báziskörleteinek létre-
hozását; parti tüzérség, a légvédelmi eszközök, a rakétacsapatok, figyelőőrsök, a 
vezetési pontok álláskörleteinek berendezését; a híradó, bázis- és raktárrendszer 
előkészítését; navigációs, hidrográfiai, topogeodéziai, stb. rendszabályok megva-
lósítását. Hadtudományi Lexikon 472. oldal, Akadémiai Kiadó Bp.1995. 
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tésének feladataiból csak az ország területét érintőekkel foglalkoztunk, és 
nem láttunk bele az egész hadszíntér, de még csak egyes irányok előké-
szítésének teljes tartalmába sem. Természetesen az ország területéhez 
közvetlenül kapcsolódó szomszédos területek előkészítéséről szükségsze-
rűen tudomásunk volt, elsősorban azért, mert ezen munkákban Magyaror-
szágnak is részt kellett venni. Ilyen feladatok voltak pl. a Záhonyi és a 
Komáromi átrakókörletek előkészítése. 

A Varsói Szerződés szervezetének 1991. évben történt megszűnésé-
től kezdve a korábban kijelölt hadszíntéri megkülönböztetések értelmüket 
vesztették, azonban a hadszíntér előkészítéssel kapcsolatos fogalom és 
tevékenységi rendszer – mint az ország védelmi felkészülésének egyik 
alapvető pillére – továbbra is létjogosultsággal rendelkezik. Természete-
sen ezen felkészítési feladatokat az ország területére, nemzetgazdaság és 
a nemzeti (és a szövetséges) haderő igényeihez igazítottan kell megvaló-
sítani. Vagyis megállapíthatjuk, hogy az ország területének védelmi célú 
előkészítése és a hadszíntér előkészítés kifejezés lényegében ugyanazt a 
tevékenységet takarja. 

A „hadszíntér” megfelelő értelmezéséhez célszerű a honvédelem 
alapelveit rögzítő dokumentumból kiindulni. E dokumentum rögzíti, hogy 
a Magyar Köztársaság honvédelmi politikája védelmi jellegű, ebből ere-
dően a katonai erő alkalmazását – az ország területi sérthetetlenségének 
biztosítása érdekében – végső eszközként kell tekinteni. Azaz, amennyi-
ben a katonai erő alkalmazására sor kerülne, annak tevékenységi körzete 
az ország területén lenne. Természetesen a szövetséges erők ennek meg-
felelően szintén hazánk területén kerülnének alkalmazásra. 

Mindezek alapján rögzíthetjük, hogy hadszíntéren az ország terü-
letét (illetve annak egyes területeit), hadszíntér-előkészítésen pedig az 
ország területének védelmi célú előkészítését célszerű érteni. Ponto-
sabban: az ország egész területére kiterjedő, békében és háborúban (mi-
nősített időszakban) megvalósítandó azon rendszabályok összességét 
kell érteni, melyek az ország védelmének, a fegyveres erők sikeres al-
kalmazásának hadszíntéri feltételeit teremtik meg. 

Az ország területének védelmi célú előkészítése – tekintettel arra, 
hogy az zömében infrastrukturális beruházásokat igényel – jelentős költ-
ség-kihatással járó tevékenység, amelynek megvalósítása a pénzügyi fi-
nanszírozhatóság mellett meghatározott nagyságú időfelhasználást is fel-
tételez. A feladatok tervezésénél ezért mindenekelőtt az ország már 
meglévő infrastruktúrájából adódó lehetőségekből kell kiindulni, meg 
kell fogalmazni azok igénybevehetőségének szabályait, majd tervezni 
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kell azon tennivalókat, amelyek a védelmi feladatok végrehajtásához 
szükséges valamennyi igény kielégítését lehetővé teszik. 

Meg kell jegyezni, hogy a hadszíntér-előkészítési feladatok tervezé-
sénél is figyelembe kell venni az ország teherbíró-képességét, gazdasági- 
és pénzügyi lehetőségeit, és nem utolsósorban e feladatok elvégzésére 
alkalmas kapacitásait. Csak olyan feladatokat célszerű tervezni, amelyek 
a veszélyeztetettségi időszakban valóban meg is valósítható. Természete-
sen mindezen feladatok megvalósíthatósága bizonyos minimális szintű 
béke készletek meglétét is feltételezi, amelyek fenntartásának finanszíro-
zása már békeidőben is folyamatos terhet ró a nemzetgazdaság számára.  

1.2 Az ország területe védelmi célú felkészítésének feladatai, 
befolyásoló tényezői, követelményei napjainkban 

Az ország területének, mint hadszíntérnek védelmi (honvédelmi) 
célú előkészítése és felkészítése részletes vizsgálatakor a komplex véde-
lemi igények, valamint a befolyásoló (esetenként önszabályozó) ténye-
zők, követelmények megvalósításából kell kiindulni.  

A sikeres feladat megoldás érdekében elsősorban az igények oldalát 
szükséges vizsgálni abból a szempontból, hogy valójában hol, és mi a te-
endő? Ha ezt tudjuk, akkor számba vehetjük azokat a tényezőket, ame-
lyek hatással vannak az előkészítési, felkészítési, fenntartási feladatokra. 

Az ország területe védelmi célú védelmi felkészítésének – a felkészí-
tés feladatok tervezésének – az a legfőbb célja, hogy biztosítsa az állami 
vezetés, a nemzetgazdaság, a lakosság és a fegyveres erők valamennyi 
minősített időszakban történő zavartalan működésének, ellátásának, il-
letve sikeres alkalmazásának feltételeit. Ebben az összetett feladatban 
valamennyi állami, társadalmi, önkormányzati és gazdálkodó szervezet 
egységes követelményrendszer alapján vesz részt. 

Az ország területe védelmi előkészítésének közvetlen katonai célja 
az, hogy elősegítse a fegyveres erők készültségének fokozását, alkalma-
zásához szükséges díszlokáció-váltását, a csapatok és objektumok nagy-
hatású fegyverek elleni védelmét, a vezetési rendszer, a híradás és a köz-
lekedési rendszer életképességét, a fegyveres erők logisztikai biztosítását. 

A katonai célok megvalósíthatósága jelentős mértékben függ a nem-
zetgazdaság felkészültségétől, így ebből eredően a nemzetgazdaság felké-
szítése közvetetten az ország területének védelmi célú előkészítését szol-
gálja.  
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Ennek területei az alábbiak: 

• Az állami vezetést biztosító objektumok és azok távközlési és te-
lekommunikációs rendszereinek létrehozása és fenntartása; 

• Az ország távközlési hálózatának előkészítése és üzemképességé-
nek biztosítása; 

• A legfontosabb közlekedési vonalak és csővezetékes hálózat ki-
alakítása, fenntartása; 

• A repülőtér-hálózat katonai igényeket figyelembe vevő fenntartá-
sa; 

• Az energiaellátó rendszerek, anyagi készletek, raktár és javítóbá-
zisok létrehozása és fenntartása; 

• Állami meteorológiai hálózat fenntartása; 

• Az ország területének topgeodéziai és kartográfiai előkészítése; 

• Az egészségügyi hálózat fenntartása és előkészítése; 

• Az állami tartalékok telepítése; 

• Víznyerési lehetőségek felmérése; 

• Helyreállító kapacitások felmérése, előkészítése; 

• A lakosság szükséges mértékű óvóhelyi védelmének előkészítése, 
háború esetén ellátásának megszervezése. 

Az igények kielégítése érdekében a GKM tárca feladatai széles terü-
leten, az „ország működőképességének” valamennyi meghatározó ágaza-
tában jelen vannak és érvényesülnek. Ezek megvalósítási minőségétől 
függ a hadszíntér előkészítés, tágabb értelemben a védelem – a védelmi 
képesség – eredményessége. 

1.2.1 A szövetségi kötelezettségből eredő terület-előkészítési fel-
adatok 

A honvédelmi feladatok között szerepel az ország katonai védelme, 
melyet a Magyar Honvédségnek és a vele együttműködő hazai szerveze-
teknek szövetségesi keretek között, a NATO V. cikkelye alapján hazánk 
területére érkező haderőkkel együtt kell végrehajtani. Bár egy ilyen fel-
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adat szükségessége a jelenlegi biztonságpolitikai környezetben kevéssé 
valószínű, de annak végrehajtására a felkészülést meg kell tenni. Ezért a 
Befogadó Nemzeti Támogatás katonalogisztikai feladatai közül a közle-
kedési szakterületnek fel kell készülni a beérkező szövetséges erők foga-
dására, hazai területen történő mozgásuk koordinálására, a katonai forga-
lom 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 alap-
ján elismert és fejlesztésre javasolt tranzitútvonal. 

A négy transz-európai (az EU megállapodás helyszíne után „helsin-
ki”-nek nevezett) közlekedési folyosó (1. számú melléklet) fejlesztése az 
ország tranzit szerepének erősítését segíti elő, mind a közút-vasút-víziút 
vonatkozásában. A hazánkat átszelő négy transz-európai közlekedési fo-
lyosó: 

• 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 - Tirana 
közúti és részben vasúti irányt jelenti;  

• Valamint a VII. számú, amely a Dunát, mint az európai vízi szállí-
tás meghatározó jelentőségű közlekedési folyosóját alkotja. 

Ugyanakkor a NATO bővítés utáni új térképére tekintve megállapít-
ható, hogy Magyarország a Szövetségen belüli „sziget” jellege megszűnt 
és a tagországok közötti együttműködésben fontos összekötő szerepet kap 
a hazai Közlekedési Szolgálat mozgáskoordináló tevékenysége. Igaz ez a 
következtetés az eddig is végzett balkáni NATO békefenntartó művele-
tekre, de a Szövetség keleti bővülése kapcsán várhatóan tovább élénkülő 
két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok alapján lefolytatott kiképzé-
sekre, gyakorlatokra szintúgy, melyek jelentős katonai forgalmat idéz-
nek elő hazánk területén. 
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A korábbi NATO haderőfejlesztési javaslatok (Force Proposals), 
majd azok elfogadását követően a MH haderőfejlesztési célkitűzései 
(Force Goals) a hazánk területét érintő szövetséges katonai mozgások 
koordinálása érdekében előírták a Nemzeti Mozgáskoordináló Központ 
szükség szerinti felállítását és a Szövetséges Felvonulási és Mozgatási 
Rendszer (ADAMS) hazai végpontjának kiépítését és működtetését. Ha-
zánk ugyan a Védelmi Tervezési Kérdőívek (DPQ) kitöltésével és szó-
beli pontosítással számot adott az említett vállalások helyzetéről és a fel-
adatokra tervezett költségvetési eszközök felhasználásáról, azonban 
ezeken a feladatokon belül még számos tennivaló maradt az együttmű-
ködési képesség javítása terén: 

• A NATO automatizált vezetési rendszerekhez való kapcsolódás 
működőképessé tétele; 

• A Szövetséges Felvonulási és Mozgatási Rendszer – ADAMS 
szélesebb körben történő alkalmazása;  

• Országos Katonai Közlekedési Elemző Rendszer (OKKER) fej-
lesztése és a Közlekedési Szolgálat egészét átfogó működtetése, 
ezzel a mozgáskoordináló tevékenység és az ADAMS működésé-
nek támogatása; 

•  NATO dokumentumok fogadására alkalmas ügyvitel megterem-
tése a Nemzeti Mozgáskoordináló Központ szervezeténél; 

• Elsősorban az angol nyelvismeret további fejlesztése 

• A katonai mozgások és szállítások átláthatóságának növelése (in-
formációáramlás biztosítása az NMKK részére az összes katonai 
mozgásról és szállításról, korszerű eszközkövető rendszerek al-
kalmazásának továbbfejlesztése, a szövetséges közlekedési jelen-
tések széleskörű alkalmazása stb.). 

Az újabb NATO haderőfejlesztési javaslatok a közlekedési szakte-
rületen 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 támogatását 
többnemzetiségű logisztikai törzs és alegység, egység tervezi, szervezi, 
hajtja végre. Az adott művelet logisztikai támogatási rendszeréhez szük-
séges logisztikai erők – eszközök mennyiségéről, fajtájáról a műveletet 
irányító NATO parancsnok dönt egyszemélyi felelősségben. Ez a köve-
telmény azt feltételezi, hogy a Magyar Honvédség NATO kötelékbe fel-
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ajánlott erői és az erők műveletét támogató logisztikai szervezetek vezető 
állománya képes többnemzetiségű törzsekben való munkavégzésre. Ké-
pes együttműködni, kommunikálni más nemzetek logisztikai szakállomá-
nyával és ismeri a szövetségi munkafolyamatokat, döntési mechanizmu-
sokat. 

A közlekedési szakterületre vonatkoztatva ezt a követelményt, az 
együttműködési képesség növelésén túlmenően képesnek kell lenni felké-
szült, az angol nyelvet magas fokon használni tudó, a szövetséges közle-
kedési eljárások terén kiművelt és tapasztalatokkal is rendelkező szakem-
bereket biztosítani a NATO közlekedési struktúra  bármely szintjére és 
szinte bármely elemébe. 

Ezenkívül az elfogadott fejlesztési javaslatnak megfelelően, fel kell 
állítani és készíteni két mozgáskoordináló csoportot, a szövetséges mű-
veletek során a többnemzetiségű logisztikai alegységek soraiban történő 
tevékenységre. A mozgáskoordináló csoportok elsősorban a szövetséges 
haderő felvonulása és az alkalmazása során végrehajtott mozgások segí-
tése, irányítása érdekében tevékenykednek. Fő feladatuk a felvonulás so-
rán a csapatok fogadása, gyülekeztetése és az alkalmazási területre törté-
nő előrevonása (RSOM) alatt a rakodások, szervezett mozgások segítése, 
nyilvántartása és jelentése az elöljáró NATO parancsnok irányába, vala-
mint a tőle kapott parancsok érvényesítése a közlekedési tevékenységek 
végrehajtása alatt. Az alkalmazás során fő tevékenységük a hadműveleti, 
esetleg harcászati átcsoportosítások koordinálása, a katonai közúti forga-
lom szervezése, az ellátási szállítások biztosítása, a parancsnoki elgondo-
lás érvényesítése a közlekedési szakterületen belül. 

Mindezek azt sugallják, hogy a szövetséges erők részéről elsősorban 
hazánk nemzetközi tranzitútvonalai kerülhetnek igénybevételre, de nem 
hagyható figyelmen kívül az ország területén való alkalmazási lehetősé-
gük sem, ami számos egyéb – a beérkezéssel, településsel és ellátásukkal 
kapcsolatos – szolgáltatási feladatokra vonatkozó igény-kielégítést je-
lenthet a közlekedési ágazat részéről is.  

1.2.2. A terület-előkészítés polgári vonatkozású területei   

Mint ismert a terület-előkészítés feladatainak egy része közvetlen 
összefügg a katonai tevékenységgel és annak jelentős részét – mind bé-
kében, mind háborúban a katonai szervek látják el. A másik része viszont 
kifejezetten polgári tevékenység, amelyet – függetlenül attól, hogy kinek 
érdekében készül – az adott infrastruktúrát működtető polgári cég lát el.  
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E területek az alábbiak: 

• Az ipari és mezőgazdasági termelés és az energia előállítás (az or-
szág életéhez és védelméhez szükséges anyagok, eszközök gyár-
tása, beszerzése, tárolása, előkészítése felhasználásra, azok elosz-
tása az illetékesség szerint az irányítás alatt működtetett rend-
szerben);  

• A közlekedési hálózat, valamint műszaki létesítményei és eszkö-
zei létrehozása, fenntartása, fejlesztése; 

• A raktárbázisok, a ki(be) rakodó helyek, az átrakási lehetőségek 
kialakítása;   

• A foglalkoztatási-, az egészségügyi-, és az alapvető ellátó (szociá-
lis) rendszerek kialakítása és működtetése; 

• Sajátos feladatok ellátása a szövetségesi és az egyéb nemzetközi 
kötelezettségek teljesítése érdekében;  

• A vezetés és az irányítás megszervezése, folyamatos fenntartása; 

• Az egyes területek működését biztosító saját és kiszolgálói inf-
rastruktúra, valamint logisztikai tevékenység. 

A felsorolás azt mutatja, hogy hazánk alapvető feladata, a vele szem-
beni nemzetközi alapvető elvárás az, hogy a NATO tagjaként a szövetsé-
gesekkel együttműködve legyen képes biztosítani a gazdaság működését, 
a védelmet ellátó és az azt kiszolgáló logisztikai erők minden irányú te-
vékenységét, mozgatását, tartsa fenn a folyamatos vezetést (irányítást). 

Ugyanakkor a területek egymáshoz való viszonyításából levonható 
az a következtetés is, hogy azok tevékenysége nem egyformán érinti az 
ország működőképességét, a védelmi feladatok ellátását, mert működési 
zavaruk nem bénít meg más területeket (például nem lesz bizonytalan a 
felkészítés, az előkészítés, a védelem, vagy más fontos feladat egészének 
sikere).  

Ebből a szempontból kiemelten fontosak, külön figyelmet, vizsgála-
tot igénylők az ipari és energia termelői és szolgáltatási szektor, a közle-
kedési, hírközlési és a vezetési területek, mert ezek nem kielégítő elő- 
vagy felkészítése, illetve működésképtelensége megbéníthatja az egész 
védelmi és ellátási rendszert. Közülük témánknak megfelelően a további-
akban részletesen csak a közlekedési területtel, az azokhoz kapcsolódó 
vagy a rájuk ható tényezőkkel foglakozom. 
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1.2.3 A közlekedési ágazat infrastruktúrájának előkészítési fel-
adatai 

A közlekedés - gazdasági és társadalompolitikai szerepét tekintve - a 
társadalom természetes működési és fejlődési folyamatának nélkülözhe-
tetlen része. Az ország közlekedési infrastruktúrájának fejlettsége, telje-
sítőképességének és műszaki állapotának helyzete jelentős mértékben 
befolyásolja a gazdasági tevékenység lehetőségeit, a lakosság ellátásá-
nak, életkörülményeinek színvonalát, és nem utolsósorban meghatáro-
zóan kihat az ország védelmi képességére.      

Úgy ítélhető meg, hogy az ország védelmi felkészítésben is kiemelt 
szereppel bír a közlekedési rendszer működőképességének fenntartása, 
valamint a rendszer életképességét növelő rendszabályok előkészítésére 
irányuló feladatok megvalósítása. 

E feladatoknak rendszerint az ország általános fejlesztése, a gazda-
ság fejlődése keretében úgy kell megvalósulniuk, hogy a védelmi felké-
szítés konkrét igényei a nemzetgazdaság igényeivel lehetőségek szerint 
egybeessenek. A védelmi felkészítés konkrét igényei egyrészt az ország 
saját szükségleteiből, másrészt az ország NATO tagságából adódóan egy-
részt a szövetségi kötelezettségekből, tevődhetnek össze.   

A közlekedési ágazat infrastruktúrájának előkészítési feladatait az 
alább felsorolt tevékenységekkel összefüggő szállítási és közlekedési igé-
nyek kielégítésére kell összpontosítani:  

• Az államigazgatás és az ország (a nemzetgazdaság) működőké-
pességének fenntartása, a lakosság ellátása;   

• A rendvédelmi szervek, a saját és a szövetséges védelmi erők al-
kalmazása; valamint  

• A szövetségi és a nemzetközi kötelezettségeink teljesítése.  

Ezek érdekében biztosítani szükséges: 

• A MH és a rendvédelmi szervek kiképzésével, gyakorlásával és 
ellátásával kapcsolatos közlekedési, szállítási feladatok teljesíté-
sét; 

• A védelem és a katasztrófa következményei felszámolásának igé-
nyei szerinti, megnövekedett közlekedési, valamint a lakosság el-
látási, kitelepítési, és az adott terület kiürítési szállítási feladatait; 
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• Az ország gazdaságának – megnövekedett igény kielégítésére ké-
pes – folyamatos működését;   

• A katonai válsághelyzetekben jelentkező sajátos közlekedési, 
szállítási, logisztikai követelmények teljesítését (például: mozgó-
sítás, körzetek lezárása, erők és eszközök széttelepítése, a védelmi 
és a polgári közlekedési, illetve más igények összehangolása, me-
nekültek kezelése stb.); 

• A szövetséges erők mozgásával kapcsolatos, a helyi követelmé-
nyektől jelentősen eltérő igények kielégítését, a közlekedési háló-
zat és műszaki berendezései teljesítő képessége növelését;  

• A közlekedési alágazatok kombinált igénybevételi lehetőségének 
kialakítását, valamint az átrakások feltételei megteremtését és 
fenntartását; 

• A közlekedési hálózat helyreállítását és a szállítások folyamatos-
ságát szolgáló logisztikai személyzet és eszközök meglétét, várat-
lan, gyors alkalmazását; 

• A nemzetközi kötelezettségekből eredő közlekedési irányokban a 
közlekedés feltételei kialakítását; 

• A közlekedési alágazatok működéséhez szükséges munka és veze-
tési feltételek meglétét, folyamatos fenntartását; 

• A vezetési és a szakmai szintek közötti különböző idejű és mód-
szerű (például: végrehajtói, tervezői, vezetői, nemzetközi, egy fel-
adatra vagy egy időszakra szóló stb.) együttműködések szervezé-
sét és megvalósítását. 

A közlekedési hálózat katonai igények szerinti kiegészítésére, élet-
képességének biztosítására az alábbi szempontokat (feladatokat) szük-
séges figyelembe venni: 

• Az után-és hátraszállításhoz, a csapatok manővereinek végrehajtá-
sához szükséges utak előkészítését; 

• Az átkelőhelyek (híd, komp) berendezését; 

• Az igénybevételre tervezett műtárgyak szükségszerinti megerősí-
tését; 

• A vasúti be- és kirakások feltételeinek biztosítását; 

 99 



• A vasúti közlekedés felhasználhatóságát más katonai célokra (pl. 
Hadászati készletek széttelepítése); 

• Polgári ideiglenes szükségrepülőterek és leszállóhelyek előkészí-
tését a repülőcsapatok széttelepítéséhez, alkalmazásához; 

• Folyami rakodóhelyek berendezését. 

E követelmények és feladatok teljesítése mellett nem szabad elfe-
lejtkezni azon tényezőkről sem, amelyek hátrányosan érintik a különböző 
területek, ezen belül is kiemelten a közlekedési alágazatok működését. 

1.3 A közlekedési infrastruktúra előkészítését befolyásoló ténye-
zők  

Az ország területe védelmi felkészítésének feladatai, beleértve a 
közlekedési infrastruktúra előkészítését is, megvalósítását számos ténye-
ző befolyásolja. Az ország nemzetközi, honvédelmi és biztonságpolitikai 
helyzetének változásából származó, továbbá a gazdaság fejlődési ütemé-
ből, a technikai eszközrendszerek és a technológiai folyamatok korszerű-
södéséből eredő minőségi és mennyiségi változások és követelménymó-
dosulások rendszeres felülvizsgálatok elvégzésére kényszerítik a had-
színtér előkészítési feladatokat tervező szerveket. Az ország pénzügyi 
helyzetének függvényében a már megkezdett hadszíntér előkészítési fel-
adatok végrehajtásának ütemezése is változhat. Ugyancsak jelentős – ese-
tenként negatív – hatást gyakorol e feladatok megvalósulására az infrast-
ruktúra kiépítettségének jelenlegi helyzete, állapota, illetve sok esetben a 
korábbi évtizedek hadszíntér előkészítési munkái során megvalósult léte-
sítmények kezelésének, hasznosításának ellehetetlenülése.  

1.3.1 A közlekedési hálózat jelenlegi állapota 

Az ország 30 ezer km-es állami közúthálózatának döntő része a 
védelem által támasztott követelményeknek a (6-7 m pályaszélesség, a 
minimális 30 m-es vízszintes ívsugár és a 80 tonnás hídteherbírásnak) 
néhány közismert szűkkeresztmetszet kivételével megfelel. A szűkke-
resztmetszeteken belül a legtöbb gondot a magyarországi hídvagyon 
egyes helyeken meglévő állagbeli hiányossága okozza, amely egyes tér-
ségekben gátja lehet a Honvédség és a szövetséges erők nehéztechnikai 
eszközei közlekedésének.   
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A közúthálózat fejlesztése elsősorban a gyorsforgalmi utak kiépíté-
sére, valamint az EU-ban előírt 11.5 tonna tengelynyomás megvalósításá-
ra irányul.  

A meglévő vasúthálózat területén is alapvetően hasonlóak a prob-
lémák, mint a közútnál. A közúthálózatnál jelzett hídteherbírási gondok 
itt kevésbé égetőek, mivel a gőzvontatás idején alkalmazott terhelési té-
nyezők miatt a legtöbb régi híd is még megfelelő, azonban az alacsony 
(20 tonna alatti) tengelynyomásra épült pályák terhelhetősége miatt több 
vasúti vonalszakasz már nem alkalmas katonai szállítmányok közlekedé-
sére. Különösen problémás az Észak-magyarországi és a Tiszántúli te-
rületen lévő szárnyvasútvonalak felkészítése, mivel azokon a területeken 
korábban nem folytak védelmi célú előkészítési munkák. A nemzetközi 
viszonylatokat jelentő törzshálózaton azonban valamennyi irányban a 
szállítások megoldhatók. 

A vasúti hálózat fejlesztése terén a Budapest centrikusság oldása to-
vább várat magára, a dunaföldvári állandó vasúti kapcsolat megszüntete-
tése – amelyet a gazdaságtalan fenntartás (közös hídüzemeltetés) mellett 
a vasúti forgalom teljes hiánya indokolt – felértékeli az egyetlen, délebbre 
fekvő Bajai vasúti híd jelentőségét, ugyanakkor regionális szerepe mellett 
számottevő terhet nem tud átvenni a Budapesti déli összekötő hídról, mi-
vel kapcsolatrendszere és a kapcsolódó pályák állapota ezt nem teszi le-
hetővé.  

E kritikus helyzet enyhítését szolgálja majd a közeljövőben felújí-
tásra kerülő Északi összekötő vasúti híd, valamint a Déli összekötő vas-
úti híd harmadik pályája. Természetesen mindkét tervezett fejlesztés to-
vábbra is fenntartja a Budapest centrikusságot, azonban mindenképpen 
bővül a dunai átmenetek száma és kapacitása. Nagyobb távlatban a Bu-
dapestet délről elkerülő Székesfehérvár - Pusztaszabolcs - Adony vasút-
vonal folytatásaként a Ráckeve térségében két Duna hidat is igénylő 
Dömsöd, illetve Cegléd térségéig kiépítendő új vasútvonal adhat jó meg-
oldást. E fejlesztés egyidejűleg két EU folyosó (IV. és V.) részét is ké-
pezheti, azonban megvalósítására gazdasági lehetőségeink jelenleg nem 
adnak lehetőséget.  

Egy ilyen jellegű fejlesztés jól szolgálhatja egy esetleges délkelet-
európai NATO művelet (pl. Koszovó) vasúti szállításaik lebonyolítását és 
gyorsítását. 

A jelenlegi vízi átkelőhelyek, kikötők, kikötésre alkalmas partsza-
kaszok, le- és feljárók, illetve az odavezető útszakaszok a nagy folyók 
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térségében kellőképpen megfelelnek a honvédelmi követelményeknek. A 
MAHART Rt., valamint a KHVM készletében levő, TS-uszályok és 
berendezések lehetőséget adnak a Dunán és a Tiszán vasúti és közúti 
uszályhidak megépítésére. 

E területen inkább a kisebb folyók nem kellő teherbírású hídjai, il-
letve azok kiváltását szolgáló ideiglenes átkelőhelyek előkészítésének hi-
ánya ad további feladatokat a felkészítésben. 

Az ország területén található repülőterek viszonylag nagy száma – 
kiegészítő honvédelmi követelményekkel – biztosítják a védelemhez 
szükséges katonai repülési igények maradéktalan kielégítését. 

E területen elsősorban a NATO részére alkalmas repülőterek kialakí-
tása a cél. Erre alkalmas pl. a NATO biztonsági beruházási programja. – 
Ferihegy I. terminál. 

1.3.2. A közlekedési rendszer kritikus elemei 

Hazánk geo-stratégiai adottságaiból, valamint az utóbbi másfél-száz 
év alatt kialakult közlekedési infrastruktúrájának jellegéből eredően a 
közlekedési rendszer megbízható működőképességének fenntartása meg-
lehetősen összetett feladat, de különösen az a rendkívüli időszakokban. A 
feladat megoldását sok objektív tényező bonyolítja. Ilyenek például: 

• A könnyen sebezhető nagyfolyami (Duna- Tisza-) vasúti és közúti 
hidak; 

• Az erősen centrális jellegű (Budapest központú) közúti és vasúti 
hálózat; 

• A főbb közlekedési csomópontok, városok elkerülő útvonalainak 
hiánya, stb. 

A közlekedési hálózat védelmi szempontból létfontosságú objektu-
mainak (pl.: dunai és tiszai hidak, fontosabb vasúti csomópontok) egy 
esetleges háborúban várható rombolása, de akár egy ipari-, vagy termé-
szeti katasztrófa, közlekedési baleset okozta működés-képtelensége, kri-
tikus esetben az ország egyes területeinek (esetleg országrészeinek) elszi-
getelődését is „eredményezheti”. Azaz, a közlekedés folyamatosságának 
megszakadását jelentheti, ami mind a katonai védelem megszervezésé-
ben, mind katasztrófák esetében, a nemzetgazdaság működtetésében, va-
lamint a lakosság ellátásában nehézséget okozhat. 
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Tekintettel arra, hogy valamennyi hadszíntéri feladat megoldásához 
szükséges anyagi lehetőségek eddig is – és várhatóan a továbbiakban is – 
csak korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért a tárca tartalékképzési te-
vékenységét e legfontosabb feladatokra irányítottuk.  

A nagyfolyami hídátkelő helyek dublírozására kialakított – a ha-
zai fejlesztésű TS uszályhidakból – vasúti és közúti hídkészletek a termé-
szetes elhasználódásból eredően jelentősen megcsappantak. A korábbi – 
a Dunán két vasúti és két közúti, a Tiszán 3 közúti híd egyidejű üzemel-
tetését biztosító – uszályokból ma már a Dunán csak egy közúti, vagy 
egy vasúti hidat, illetve a Tiszán egy-két közúti hidat lehet összeállítani. 
A fenti uszályokból egyetlen darab sincs állami tartalékkészletben, a 
meglévő uszályok üzemeltetését jelenleg végző gazdálkodó szervezetek 
kötelezettek arra, hogy védelmi célból rendelkezésre álljanak. A TS 
uszályhidak építéséhez szükséges további eszközök a KHVT Kht. készle-
tében – állami céltartalékban – vannak. Sajnálatos módon nem valósult 
meg a vasúti uszályhíd 2004-re tervezett gyakorlata, így a telepítéshez 
szükséges szakállomány felkészítése továbbra is várat magára. Napjaink 
legtöbb problémáját a korábban kiépített dublőrátkelőhelyekhez vezető 
vasúti szányvonalak (vontatóvágányok) fenntartása okozza. Állapotuk 
alapján generál felújítást igényelnének, azonban nagy valószínűséggel, 
felszámolásukkal kell számolnunk.   

A védelmi igények kielégítése szempontjából, mind a közút, de kü-
lönösen a vasút vonatkozásában kritikus pontként jelentkezik a honvé-
delmi és a gazdasági célú struktúrák kialakításával kapcsolatos érdek-
különbség. A vasúti szállítást tekintve ismeretes, hogy a MÁV Rt. 
gazdálkodását szigorító kormányzati, minisztériumi követelmények ellen-
tétes érdekűek a honvédségi igényekkel. A gazdasági intézkedések a szál-
lítási teljesítményeknek, kapacitásoknak a fuvarigényhez igazodó mini-
malizálását, a gazdaságtalan vasúti vonalak felszámolását, ingatlanok, 
eszközök és a létszám csökkentését írják elő. Ezért esetenként a piaci vi-
szonyokból és jogszabályi kötelezettségekből adódó strukturális fejleszté-
sek ellentétes hatásúak a fegyveres erők egyes nélkülözhetetlen eszköz-
igényével. Különösen szembe tűnő ez a járműállomány fejlesztésénél, 
ahol a békeidőszaki és a védelmi igények jelentősen eltérnek egymástól. 
Ilyenek többek között:  

A vasúti pőrekocsik helyzete, amelyek mennyisége az áruforga-
lomban bekövetkezett és folytatódó szerkezetváltás miatt fokozatosan 
csökken, illetve bekövetkezik egyes altípusok felszámolása. A forgalom-
ból, piaci okból, illetve műszaki kényszerűségből folyamatosan kivonásra 
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kerülő - de honvédelmi szempontból mégis fenntartandó - eszközöket a 
MÁV Rt. külön támogatás nélkül nem képes üzemképesen  állományában 
tartani. 

A vasúti pőrekocsik – mint csapatszállításhoz alkalmazott eszközök 
– stratégiai fontosságúak. A meglévő könnyű pőrekocsikból az üzemké-
pes mennyiség csupán a békeidőszaki katonai szállításokra elegendő, de a 
minősített időszakban jelentkező igények kielégíthetősége még a polgári 
forgalom teljes kizárása mellett és a leállított kocsikkal együttesen sem - 
azok kellő műszaki állapotba helyezése után - éri el a 90 %-ot. A nehéz 
pőrekocsikból az üzemképes állomány a minősített időszaki igények 
mintegy 30 %-át elégíti ki. A még meglévő és leállított kocsikkal együt-
tesen rendelkezésre álló mennyiség is csupán akkor lenne elegendő, ha 
annak tartós tárolásba helyezése és fenntartása biztosítható. 

Jelenleg a katonai szállításokra igénybe vehető mennyiség lényegé-
ben csak az MH kiképzési szállításaira hazai területen vehető igénybe, 
mivel a járművek többsége a nemzetközi forgalomban már nem vehet 
részt. A nehéz pőrekocsik vonatkozásában fontos szempont, hogy a béke-
időszaki kiképzési és készenléti feltételek mindenkori biztosítása mellett 
figyelembe vételre kerüljenek a NATO kompatibilitási követelményei is.  

Ellentétes igény jelentkezik a mozdonyok fejlesztése terén is, mivel 
a nemzetgazdaság igényei a jó hatásfokkal üzemelő villanymozdonyok, a 
védelmi igények viszont a diesel mozdonyok számának növelését indo-
kolják. 

A vontatógépekből néhány − elsősorban nagyteljesítményű − típus 
rendkívül elhasználódott, kedvezőtlen üzemképességű. A bejelentett von-
tatójármű igény csak a minősített időszaki polgári fuvarozás jelentős kor-
látozásával teljesíthető. Ez különösen élesen jelentkezik a tervezett csúcs-
igény időszakában. 

A közúti járművek vonatkozásában a békeidőszaki fejlesztésnek 
nem elsődleges célja a terepjáróképesség biztosítása és fuvarozási szem-
pontból az igény a kisteherbírású gépkocsik iránt nő, ami ellentétes a vé-
delmi érdekekkel. Nincs kidolgozott ösztönző jogszabály a nemzetgazda-
ságban történő gépjárműbeszerzéseknél a honvédelmi érdekek érvénye-
sítésére. 
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A honvédségi igényeknek megfelelő, univerzális, nagykapacitású 
javító műszaki bázisok megszűntek, területileg széttagolt, profilcentrikus 
kis szervezetek alakultak, öntevékenyen működnek. 

A fenti tényezők igazolásul szolgálnak ahhoz, hogy a honvédségi 
igények bizonyos speciális elemeinek kielégítési feltételeit − a gazdasági 
helyzet alapján kialakult szemlélettől és gyakorlattól eltérően − egyedi 
döntés alapján már a felkészülés időszakában szükséges biztosítani. 

1.3.3 A közlekedési ágazat előkészítettségének hiányosságai 

Az eddigiekben vázoltak is alátámasztják, hogy a közlekedési ágazat 
védelmi célú felkészítése terén – elsősorban a gazdaság teherbíró-
képessége és ebből eredően a pénzügyi források hiánya miatt – jelentős 
elmaradásokkal kell számolnunk. Ezek alágazatonkén az alábbiakban je-
lentkeznek: 

a.) A vasúti közlekedés vonatkozásában: 

• Alacsony a vasútvonalak teherbírása, rakmintás átbocsátó ké-
pessége; 

• Nagyfokú, többoldalú a vasútvonalak veszélyeztetettsége (pél-
dául védtelen az árvíz és a belvíz ellen, több vasúti csomó-
pont, alagút védelme és megkerülése nem szervezett); 

• A kulcsfontosságú szakemberek nehezen pótolhatók (fontos 
békeidőben a visszamaradó állomány kijelölése és felkészíté-
se); 

• Kevés a kiépített folyami híd és a helyettesítő dublőrhíd;  

• Rombolás esetén csak korlátozott számban áll rendelkezésre 
ideiglenes átkelést szolgáló eszköz készlet; 

• Elhasználódott, mennyiségileg és típus szerint alacsony a vo-
nó és szállító eszközpark;  

• Korlátozott a javító és helyreállító kapacitás. 
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b.) A közúti közlekedés területén:  

• A közúti hidak többsége kis és közepes teherbírású (nem éri el 
a napjainkban elvárt 80 tonna terhelhetőséget), a nagyfolyami 
hidak pótlására nincs biztosítva dublőrhíd, sem pedig ideigle-
nes uszályhíd;  

• A nehézjárművek (főként a szövetséges harckocsi szállítók) 
közlekedésére külön útvonal kijelölés és rendszabályok beveze-
tése szükséges; 

• Az utak vonalvezetése, burkolatuk minőségi és műszaki para-
méterei – az egy és két számjegyű utak kivételével – közleke-
dési korlátozások (sebesség, forgalomi irányok, felső terhelés, 
magasság, szélesség stb.) Bevezetését teszi szükségessé; 

• Az utak többségének teherbírása nem éri el az eu által meghatá-
rozott minimális 11,5 tonnás tengelyterhelési határt (csak 10,0 
tonna); 

• Az út feletti akadályok (felüljárók, villamos vezetékek, jelző-
lámpa stb.) 4,0 – 5,0 m. Közötti magasságukkal a 4,0 m. Ma-
gasságot meghaladó járművek mozgását korlátozzák; 

• Az utak többségénél a csomópontok, a kanyarodó szakaszok 
ívsugarai nem érik el a 30 métert (általában 20-25 m-esek). 

c.) A légi közlekedés vonatkozásában: 

• A nyilvántartott repülőterek többségének alacsony szintű és 
hiányos az infrastruktúrája (a leszállópályák száma és minő-
sége, világítás, irányító-, utas- és technikai kiszolgáló rend-
szer, bekötőutak állapota stb.); 

• Alacsony a polgári és katonai légi szállító kapacitás; 

• Csak egyes térségeket érintő a helikopteres légi közlekedés 
és szállítási feltételek kialakítása; 

• A repülőterek kiépítettsége, műszaki-technikai felszereltsége 
korlátozottan teszi lehetővé a légi eszközök repülőterek kö-
zötti manővereztetését;  
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• A repülőterek egy részénél korlátozott a logisztikai (kiszolgá-
ló) képesség (raktárak, rakodóeszközök, átrakóhelyek, javí-
tás, üzemanyag feltöltés, őrzés-védelem stb.). 

d.) A vízi közlekedés terén:  

• A hajópark elöregedett, típus és mennyiségi összetétele, vala-
mint műszaki állapota csak korlátozottan teszi képessé a szállítá-
si igényeknek kielégítésére; 

• A belvízi hajózási rendszer nem működik (például nincs Duna-
Balaton, Tisza-Bodrog-Körösök kapcsolat); 

• Nem állandó a Dunán a 2,5 méteres merülési mélység; 

• Nincs kialakítva a tiszai vízi úti feltétele a gazdaságosan hasz-
nálható 400-600 tonnás hajók közlekedésének; 

• Jelentős folyóinkon kevés a fejlett, a korszerű kikötői szolgálta-
tásokat nyújtó folyami kikötő (a Dunán 3 db., a Tiszán 2 db. fe-
lel meg az európai igényeknek); 

• Nem a kellő összetételben biztosítottak a szükségátkelő – vasúti, 
közúti – TS uszály és pontonhíd készletek, ezekhez a képzett 
üzemeltető szakállomány rendelkezésre állása korlátozott, to-
vábbá nincs telepítési és üzemeltetési gyakorlati tapasztalata; 

• A korábban kialakított ideiglenes dunai és a tiszai átkelőhelyek, 
valamint hozzájuk a csatlakozást biztosító vasúti és közúti sza-
kaszok állapota kritikus, többségük gyors igénybevételre alkal-
matlan (valószínűleg csak több napos előkészítő munkával tehe-
tők használhatóvá).   

e.) Az egyéb tényezők vonatkozásában: 

• További fejlesztést igényelnek a vasúti és közúti akadály megke-
rülő és haránt irányú szakaszok (egyes nagy folyami hidak meg-
kerülése, nagyvárosok elkerülése, a közlekedési folyosókkal és a 
az átrakóhelyekkel a kapcsolatok igény szerinti bővítése);  

• Nincs kialakítva az országban meglévő csővezeték rendszer há-
borús alkalmazásának, oltalmazásának követelménye és módja 
(melyeket kell teljesen fenntartani, mely betáplálási pontok mű-
ködjenek stb.); 
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• Nincs kialakított követelmény rendszer a kiépült logisztikai köz-
pontok objektumai, eszközei, infrastruktúrája igénybevételére, 
működőképességük megőrzésére; 

• Az anyagok lépcsőzésében tisztázatlan a meglévő raktárbázisok 
védelmi (háborús) időszaki igénybevételének szerepe, szükséges-
sége; 

• Nem teljes az elgondolás a metró alkalmazására a közlekedés 
fenntartásában, az anyagok átcsoportosításában vagy átmeneti tá-
rolásában (rendszabályok foganatosítása az energia ellátás, a 
szennyezettség ellenőrzés, a szellőztetés, az őrzés-védelem stb. 
érdekében);  

• A korábban kialakított nagy folyami átrakó körletek helyi közle-
kedés alágazati és kiegészítő eszközei elhasználódottak, hiányo-
sak (a körletek csak külön rendszabályok foganatosításával, hosz-
szabb idő után lesznek működőképesek); 

• Nem teljes az elgondolás az ideiglenes folyami átkelőhelyek épí-
téséhez szükséges anyagok biztosítási módjáról, a szerkezeti 
elemek előre gyártásáról és azok tárolási helyéről (ami lehetőleg 
a felépítés helye, vagy ahhoz közeli legyen); 

• A folyami teherkomp átkelőhelyek bevezető útjai és a kompok 
elhasználódottak, a rendkívüli igénybevételek teljesítésére csak 
részben alkalmasak; 

• Nem egységes az ipari, a mezőgazdasági, az energetikai termelő 
egységek, a lakossági ellátást végző szervek folyamatos működé-
se érdekében végzendő felkészítő, illetve a védelmet szolgáló te-
vékenység (például: a különböző szállítások módszere, a folya-
matos ellátás érdekében végzett anyag és eszköz kiszolgálás, az 
objektumok védelmi megerősítése módja, eszköze stb.); 

• Nem tisztázottak a közlekedési és a gazdasági infrastruktúra kü-
lönleges védelmet igénylő fontos, illetve gyenge pontjai; 

• Csak részben ismert az óvóhelyek, a védett vezetési pontok mű-
szaki állapota, nem egységes a velük kapcsolatos megerősítési, 
oltalmazási követelmény, feladat.   
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Ha a részletezett befolyásoló tényezőket és a feladatokat együttesen, 
a védelemi képesség fokozása érdekében szükséges teendők oldaláról 
vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy tulajdonképpen azokról a gondok-
ról, gyenge pontokról van szó, amelyek a mindennapokban is éreztetik 
hatásukat, ezért ezek ismerete, megszüntetése közvetlenül szolgálják az 
életkörülmények javítását is.  

Tehát a közlekedési infrastruktúra védelmi célú előkészítése nem 
„öncélú katonai tevékenység”, hanem az ország védelmének, gazdasági 
és intézményi működőképességének, a lakosság munka és lét körülmé-
nyeinek közös, a különböző területek egymást erősítő alapja. Így ez a 
munka a nemzet ügye, minden vezető személyes felelőssége.   

A fenti megállapítások adják meg a támpontjait (keretét) annak a 
cselekvési programnak, mely lehetővé teszi az ország területének egysé-
ges színvonalú hadszíntéri előkészítését abból a célból, hogy a védelmi 
tevékenység bármely irányba – elsősorban saját, másod sorban a szövet-
ségesek erőire is támaszkodva – sikeres legyen.  

Erre építve vagyunk, és leszünk képesek továbbra is teljesíteni szö-
vetségesi kötelezettségeinket, valamint maradéktalanul megvalósítani a – 
részeiben azt konkretizáló – Befogadó Nemzeti Támogatás (a további-
akban: BNT) követelményeit. Ez azért is fontos, mert napjainkban a 
megváltozott katona-politikai helyzet, és a biztonságot fenyegető új kihí-
vásokra csak a NATO-val összehangoltan, munkánkba az új feladatokat 
is beépítve lehet határozott választ adni.     

E követelmények lényege, hogy hazánk legyen kész: 

• A BNT teljes szervezési és feladat rendszere végrehajtására; 

• A megerősítő erők fogadására, azok felkészítése, alkalmazása 
(bevetése) végrehajtására és logisztikai biztosítására; 

• Saját erőink honi és külföldi alkalmazásának támogatására, ki-
szolgálására hazai bázisokról; 

• Segíteni a területünkön való áthaladást, és kielégíteni az esetleg 
felmerülő igényeket (például a mozgatás biztosítása, az ideigle-
nes elhelyezés, a szükség szerint gyakorlati felkészítésre a gya-
korlóterek átengedése stb.). 
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Természetesen ezen új – a korábbiaktól néhány területen eltérő, vi-
szont azok többségét inkább kiegészítő – követelmények teljesítésével 
nem kerülhet hátrányba az ország lakosságának ellátása, a gazdaság és a 
védelmi igazgatás működése, működőképessége.  

Az előzőekben tárgyalt, és a NATO követelmények mellett az or-
szág közlekedési, valamint a hozzá kapcsolódó más rendszerek (kiemel-
ten a logisztikai szolgáltatások) fenntartását, fejlesztését, annak szűk ke-
resztmetszetei megszüntetését az EU közlekedés politikája és a piac 
gazdaság „hatékonysági kényszere” is indokolják.    

Összességében megállapítható, hogy napjainkban az ország terüle-
tének, közlekedési hálózatának védelmi előkészítése egybeesik a hazai, 
valamint az európai gazdasági és közlekedéspolitikai igényekkel, a fej-
lesztési célokkal. A jelenleg működő és fejlesztés alatt lévő nemzetközi 
közlekedési folyosók – a még meglévő al-dunai hajózási akadályok kivé-
telével – kielégítik a főként az ingatag balkáni helyzet kezelésére irá-
nyuló katonai mozgási követelmények döntő többségét. 

Mindemellett azonban a haránt, a megkerülő utak és vasutak meglé-
te, állapota, valamint az akadályt áthidaló módszerek, eszközök rendelke-
zésre állása korlátozott, amelyek egyaránt károsan befolyásolják, eseten-
ként gátolják a katonai védelmi és a gazdasági igényeket.   

2. A GKM szerepe az ország közlekedési rendszere védelmi 
célú felkészítésének megvalósításában 

Az előzőekben részletezett követelmények és feladatok megvalósítá-
sával, a hiányosságok megszüntetésével, a gyengébb területek felzárkóz-
tatásával lehet biztosított az ország területi felkészítése a védelmi (kato-
nai) feladatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek ellátására. 

E folyamatban a GKM tárca szerepe védelmi, gazdasági, politikai 
és társadalom-politikai szempontból egyaránt meghatározó. A meghatá-
rozó szerep abban fejeződik ki, hogy közlekedési rendszerrel szembeni – 
a Kormány által életbeléptetett – védelmi (honvédelmi), gazdasági és tár-
sadalmi követelmények szakmai megvalósításáért a felügyelő miniszter, 
valamint szakapparátusa a felelős.  

Az említett szerepvállalás és a felelősség azt is jelenti, hogy minden-
kor készen kell állni a közlekedési rendszer megváltozott minőségű mű-
ködtetésére úgy, hogy az országnak ne legyen – nem lehet – olyan terüle-
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te, része, városa, települése stb., amelyet valamilyen módon nem lehet 
megközelíteni, vagy azokon/azokban a létfenntartáshoz szükséges szol-
gáltatások nem biztosítottak.  

Tulajdonképpen ez az a gondolkodás, illetve cselekvési, vezetési 
mód, mely biztosítja, hogy a védelmi (honvédelmi) hadszíntér előkészíté-
si követelmények egybe essenek a gazdasági, a politikai, valamint a tár-
sadalmi igényekkel.  

Más megfogalmazásban ez azt is jelenti, hogy az ország számára a 
szaktárca által tervezett, meghatározott építési-műszaki követelmények 
jelentik a közlekedési rendszer kiépítésének, felkészítésének, fenntartásá-
nak alapköveit. 

Így tehát a körültekintő döntések meghozatala és a feladatok meg-
valósítása érdekében – a munkavégzéshez szükséges információk, ada-
tok alapján – a tárca különböző szintű vezetői (döntési, intézkedési) 
munkasorrendje a következő:   

a) Tisztázza a hazai védelmi erők (MH, rendvédelmi szervek, pol-
gári védelmi feladatokra kijelölt szervek stb.) helyzetét: 

• Azok hol helyezkednek el, milyen a mozgási, a szállítási igé-
nyük; 

• Milyen feladatra, mikor szükséges a beavatkozásuk; 

• Milyen közlekedési, szállítási igény merül fel a gyakorlóterek tér-
ségében; 

• Milyen után és hátraszállítási feladatok jelentkeznek, a kombinált 
szállítások miként alkalmazhatók, milyen átrakási és rakodóesz-
köz szükségletet kell kielégíteni;   

• Melyek az elsődlegesen veszélyeztetett irányok, onnan milyen 
nagyságú és fajtájú kiürítési feladatot kell végezni, biztosítani 
(pl.: lakossági kitelepítés, kiürítés, anyagi javak kivonása, a terü-
leten maradtak alap ellátásának biztosítása stb.); 

• A forgalmi és a folyami akadályok leküzdése érdekében milyen 
rendszabályokat kell foganatosítani, illetve milyen anyagokat és 
eszközöket kell előkészíteni; 
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• Miként valósuljon meg az anyagok és eszközök tárolása, lépcső-
zése, a tartalékok képzése, a logisztikai feladatok ellátása.     

b.) Ismerje a szövetséges erők igényeit: 

• Milyen nagyságúak a kontingensek, hol helyezkednek el, és mi-
lyen a mozgási igényük, irányuk; 

• Milyen követelményeket kell érvényesíteni a gyors átcsoportosí-
tást biztosító légi közlekedési, légi irányítási, légtér ellenőrzési 
feladatok biztosítására; 

• Van-e igény a nagymennyiségű (nagytömegű) csapat és hadi-
anyag szállításokra, hogyan biztosíthatók ezek a vasúti és közúti 
szállítások alkalmazásával (megvannak-e a szükséges eszközök, 
az útvonalak alkalmasak-e a szállítmányok továbbítására, milyen 
rendszabályok bevezetése szükséges, hogyan lehetséges a kom-
binált szállítási mód alkalmazása stb.);   

• Az ország területére történő belépés helyei, onnan a további moz-
gatás (átcsoportosítás) irányai, módjai; 

• Az itt állomásozó vagy felkészülő kontingensek tovább szállítá-
sának módjai, lehetőségei; 

• Az itt lévő csapatok milyen logisztikai támogatást igényelnek. 

c). Ismerje a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok hatékony 
érvényesüléséhez, a különböző szervezetek működéséhez szükséges 
meghatározó közlekedési alágazati igényeket, követelményeket: 

ca). A közúti közlekedés területén: 

• Az országrészek, a főváros, a megyeszékhelyek, a városok meg-
közelítése minimálisan egy-két főútvonalon, valamint haránt, ke-
rülő és bekötő utak biztosítása a falvak elérésére; 

• A nemzetközi forgalom fenntartása irányonként, ha lehet orszá-
gonként legalább egy útvonalon; 

• Az ipari, az energetikai, a szolgáltató központok, a kikötők és az 
átrakó helyek megközelítési lehetősége fenntartása legalább egy 
útvonalon; 
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• Az utak és a műtárgyak megnövelt műszaki paraméterei érvé-
nyesítése: 

– a hidak, a felüljárók, és a nagyobb átereszek 80,0 tonnás terhe-
lése,  

– az utak teherbírása 12,0 tonna tengelyterhelése (ami a mellék 
és bekötő utak vonatkozásában a forgalomi igénybevétel sze-
rint lehet 10,0 tonna),  

– a sáv szélességek érjék el a 3,50 métert,  

– a fő irányú utak kereszteződései és a kanyarok forduló ívsuga-
rai 30,0 méteresek legyenek,  

– az alul- és felüljárók szabad magassága a főirányokban leg-
alább 5,0 méter (míg más irányokban legalább a 4,40 méter) 
legyen.  

• A vízi akadályok leküzdésére legalább országrészenként szük-
ségátkelőhelyek kijelölése, telepítése, fenntartása; 

• A közúti forgalom érdekét szolgáló szervezetek felkészítése, az 
anyagok és eszközök előkészítése, elosztása irányonként; 

• A saját logisztikai tevékenység szervezése és ellátása; 

• Lehetőség szerint a meglévő információs rendszer működőképes-
sége megőrzése.   

cb). A vasúti közlekedés vonatkozásában: 

• Az országrészek, a főváros, a megyeszékhelyek közötti forgalom 
fenntartása egy-egy vasúti fővonalon;     

• A nemzetközi forgalom fenntartása irányonként, országonként 
legalább egy-egy vasúti irányban; 

• Haránt és megkerülő vasúti vonalak kijelölése, fenntartása;  

• Ipari, az energetikai, a szolgáltató központok, a kikötők és az át-
rakó helyek meglévő bekötő vágányainak, valamint azon a köz-
lekedés feltételeinek fenntartása;  

• A saját logisztikai tevékenység szervezése és ellátása;  
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• A minimálisan működő vasutak és a műtárgyaik (hidak, felüljá-
rók, alagutak átereszek, vasúti csomópontok stb.) megnövelt mű-
szaki paraméterei érvényesítése, továbbá ezek figyelembevétele 
az új pályaszakaszok építésénél (például 20 tonna – 21,5 kn –  
tengelyterhelés, 1500 br tonna össztömegű, 600 méter hosszú 
szerelvények közlekedése stb.);    

• Országrészenként a folyó akadályok leküzdésére szükség-
hídátkelőhelyek létesítésének biztosítása, az ehhez szükséges tar-
talék anyagok, előre gyártott hídelemek (szerkezeti egységek) 
csoportosítása, helyszínre szállítása; 

• A helyreállító szervezetek felkészítése, csoportosítása a feladatok 
szerint; 

• A vasútállomások alkalmassá tétele a ki-berakásokra, a katonai 
szerelvények fogadására; 

• A vasúti vonó és eszközpark legyen képes kiszolgálni a katonai 
és a nemzetgazdasági szállítási igényeket, gördülékenyen bizto-
sítsa a villamos vontatás felváltását; 

• A kombinált szállítási módok alkalmazási feltételei kialakítása, 
fenntartása; 

• A MÁV – metro – villamos – HÉV kapcsolat megteremtésének, 
fenntartásának feltételeit,   

• A vasúti híradó összeköttetés működtetése.  

cc) A légi közlekedés területén: 

• A meglévő repülőterek, a légi szállítási kapacitás fejlesztése, 
fenntartása, a katonai, a gazdasági és a nemzetközi elvárások ösz-
szehangolásával; 

• A kijelölt repülőterek bázis és átrakó repülőtérként való működ-
tetésének biztosítása; 

• A repülőterek alkalmassá tétele a nemzetközi forgalom lebonyo-
lítására, a repülő eszközök manővereztetésére, a helikopter szállí-
tások végrehajtására, valamint a katasztrófa idejű megosztott 
(egyidejűleg repülőgép-helikopter, illetve saját-külföldi eszköz 
fogadása és irányítása) használatra; 
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• Az országrészek közötti légi szállítási feltételek, a kombinált 
szállítási módok kialakítása, fenntartása; 

• A saját biztonsági, az utas és technikai kiszolgálási, a logisztikai 
feltételek és tevékenység szervezése, ellátása objektumonként; 

• A hazai és nemzetközi vezetési, légi irányítási feltételek betartá-
sa.  

cd) A vízi közlekedés vonatkozásában: 

• A meglévő kikötők, a vízi szállítási kapacitás fejlesztése, fenntar-
tása, a katonai, a gazdasági és a nemzetközi elvárások összehan-
golásával; 

• A kifejlesztett kikötők bázis és átrakó kikötőként való működte-
tésének biztosítása; 

• A kikötők alkalmassá tétele a nemzetközi forgalom lebonyolítá-
sára, a logisztikai szolgáltató központok részeként való működés-
re, a nemzetközi személy és teherforgalom lebonyolítására; 

• Az országrészek, tájegységek, kistérségek közötti komp, rév és 
más szükség átkelőhelyek működésének biztosítása;  

• A kombinált szállítási módok végrehajtási, valamint az átrakási 
feltételek kialakítása, fenntartása; 

• A saját biztonsági, az utas és technikai kiszolgálási, a logisztikai 
feltételek és tevékenység szervezése, ellátása kikötőnként (objek-
tumonként);  

• A meglévő szükség-hídátkelőhelyek – elsősorban ts vasúti-, köz-
úti-, és pontonhidak – fenntartása, a gyors telepítési, üzemeltetési 
feltételei kialakítása;  

• A hazai és nemzetközi vezetési, irányítási, információ átadási fel-
tételek betartása.  
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d.) Vegye figyelembe az egyéb tényezőket: 

• A különböző létesítmények, objektumok védelméhez szükséges 
feltételek meglétét, a rövid és hosszabb időtartamú rendszabályok 
bevezetésének rendjét, módját; 

• A vezetés és a védelemi igazgatás működőképessége fenntartásá-
nak feladatait, eszközei üzemképessége megőrzésének lehetősé-
geit; 

• A gazdasági erőforrások és bázisok, valamint a lakossági ellátást 
és a különböző szolgáltatást biztosító hálózat – az ipari létesítmé-
nyek, az energiatermelő helyek, a különböző csővezeték hálózat, 
az ivóvíz ellátó rendszerek, a kereskedelmi hálózat elemei, a lo-
gisztikai szolgáltató központok, a vámudvarok, a raktárbázisok 
stb. – működése érdekében elvégzendő (szükséges) előkészítési 
feladatok mennyiségét.  

A szakmai faladatok teljesítése érdekében fontos, nélkülözhetetlen 
például: a megközelítési és a belső közlekedési utak állapota, a külső vé-
delmi berendezések működő képessége, a jelző eszközök üzemben tartá-
sának lehetőségei, a folyamatos üzemeltetést biztosító berendezések – el-
osztók, szivattyúk, ellenőrző automatika stb. – megóvása. 

• Az infrastruktúrák kritikus (gyenge, sebezhető) elemei védettsége 
fokozásának feladatait (például: elosztó állomások, csatornaháló-
zat, alagutak, töltések, szorosok, tisztító berendezések, zsilipek, 
távvezetékek stb. esetében); 

• Járművek átalakításának szükségességét egyedi feladatok ellátá-
sára (például: autóbuszokat betegek, sebesültek szállítására, vas-
úti kocsikat és hajókat ideiglenes lakássá vagy raktárrá stb.); 

• Ideiglenesen üzemen kívüli raktárak (elsősorban üzemanyag, 
élelmiszer), bányák, telephelyek stb. közül az újra üzembe helye-
zésre alkalmasak kijelölését, az üzembe helyezés és működés fel-
tételeinek biztosítását;  

• Együttműködés lehetőségeit, módjait, az azt segítő eszközök 
meglétét. 
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Az egyéb tényezők ismerete azért fontos, mert egy részük állapota 
azonnal hat a közlekedési rendszerre, rajta keresztül pedig romlik a más 
területeken végzett munka minősége. Ezen túlmenően pedig, védtelensé-
gük vagy működési (működtetési) hiányosságaik súlyos következmé-
nyekkel, a teljes védelemi tevékenység megrendülésével járhat. Másré-
szük állapota és rendeltetésszerinti működésének biztosítása viszont segíti 
a hadszíntér előkészítési, ezzel párhuzamosan a védelmi feladatok ered-
ményességét.     

Az ismertetett tények alapján képes a tárca vezetése érdemben rea-
gálni a felvetődő gondokra, valamint valós cselekvési programot kidol-
gozni és kivitelezni. Ennek érdekében a cselekvési program – többek 
között – tartalmazza és biztosítsa, hogy: 

• A hadszíntér előkészítés – mint a védelem része – beépüljön a 
közlekedéspolitikai elvekbe, az állandóan legyen jelen a közleke-
dési alágazatok üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési terveiben, te-
vékenységeiben;  

• A hadszíntér előkészítési feladatok végrehajtásában komplexen 
érvényesüljenek a meghatározó – gazdasági, katonai, katasztró-
favédelmi, együttműködési stb. – érdekek;  

• A fejlesztési eljárási rendek tartalmazzák a hadszíntéri (a védel-
mi) követelményeket, ezzel együtt a kettős rendeltetésű (gazda-
sági és védelmi) elvnek megfelelően érvényesíteni kell a szüksé-
ges költségvetési hátteret is;    

• A központi és a területi programok egyaránt tartalmazzák a bnt 
követelmények megvalósítását, az ehhez szükséges szabályozó-
kat időről időre módosítani kell; 

• A minősített időszaknak megfelelően – a jogi szabályozók figye-
lembevételével – rögzítse a működés sajátos rendjét, feladatait, 
az ezekhez szükséges szervezeteket (felépítésüket);  

• A szervezetek és a fő feladatok anyagi, eszköz, technikai, pénz-
ügyi forrásait;    

• A követelmények és a valós tevékenységek egybevetésének mód-
szerét, vizsgálati eljárásait, a korrekciók végrehajtását; 

• A hadszíntéri fejlesztések helyzetéről folyamatosan egyeztetni 
kell az abban érintett más tárcákkal; 
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• A feladatok rangsorolását és csoportosítását a finanszírozási 
(GKM általi saját fejlesztés, EU forrású fejlesztés, GKM-HM kö-
zös finanszírozású fejlesztés, NATO finanszírozású fejlesztés) 
kategóriák és a védelmi (katonai) előkészítés sürgőssége;  

• Az ellenőrizés szempontjait, gyakoriságát, dokumentálásának 
módját, a problémák felszámolására tett intézkedéseket, javasla-
tokat.   

Összességében a munkasorrend és a cselekvési program tartalmá-
nak ismerete fontos, mert biztosítja, hogy a közlekedési rendszer felké-
szítésének szakmai feladatai időben végrehajtásra kerüljenek, így az 
megfeleljen a béke és a minősített időszaki követelményeknek egyaránt. 
Továbbá, lehetőséget ad a hazai, illetve a nemzetközi közlekedéspolitikai 
célkitűzések ágazati, valamint rendszer szemléletű egységes formálására, 
azok megvalósításában a „szükségletek szerinti helyes sorrend” megálla-
pítására, a fejlesztési eljárások irányainak életszerű meghatározására.  

Egyértelművé teszi, hogy a közlekedési rendszer előkészítésének, 
fenntartásának, működtetésének követelményei gazdasági és védelmi 
szempontból lényegében azonosak. Tehát nem minden esetben kell és 
szükséges külön választani a hadszíntér előkészítést polgári, illetve ka-
tonai érdekű feladatokra, az-az a közhiedelemmel ellentétben a katonai 
érdekű fejlesztési költség felhasználás nem felesleges pénz kidobás, az a 
nemzetgazdaság hatékonyságát is szolgálja.      

Az infrastruktúra előkészítésének feladatai  
a közlekedés területén napjainkban 

Az előzőekben tárgyalt követelmények, feladatok egybevetésével 
többször hangsúlyoztuk a gazdasági és a katonai érdekek egybeesését. 
Ehhez kapcsolódóan megállapítást nyert az is, hogy egy költséghányad 
ráfordítással két követelmény teljesülése is elérhető. E megállapítások 
nem az önigazolást szolgálják, hanem egybecsengenek az EU közleke-
dés-politikájával, illetve annak megvalósulási gyakorlatával, ami lénye-
gében nem más, mint az európai közlekedési tranzitfolyosók kialakítása 
és fenntartása. Ezek a tranzitfolyosók a hazai és a nemzetközi piacgazda-
ság kényszerítő hatására alakultak, alakulnak ki napjainkban is, olyan 
műszaki paraméterekkel, vonalvezetéssel, amelyek megfelelnek az inten-
zív közlekedési irányoknak, valamint a nagytömegű anyagok és a külön-
böző méretű eszközök szállítási igényeinek.         
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Hazánkat fontos európai közlekedési folyosók keresztezik, melyek 
többségükben egybeesnek a védelmi szempontból is fontos fő irányokkal, 
az elsődlegesen igénybevételre tervezett utakkal. Ezek mellett több, vé-
delmi szempontból fontos katonai mozgás a jelenlegi másod és harmad-
rendű utakra esik.     

Mindezek alapján a közlekedési rendszer hadszíntéri előkészítése 
napjainkban két módon: a tranzit folyosók igénybevételével, és az al-
sóbb rendű közlekedési utak védelmi (katonai) célú használatra való al-
kalmassá tételével valósul meg. 

A tranzit folyosók a gyors mozgást igénylő, nagy létszámú és speciá-
lis felszereltségű, míg az alsóbb rendű utak a lassúbb menetű, kisebb erő-
vel és eszközzel rendelkező szervezetek közlekedtetését, szállítását bizto-
sítják. Továbbá a másodrendű utak és a mellék irányok képezik az alapját 
a haránt, a megkerülő, és a bekötő úthálózatnak. 

Minősített időszakokban – a történtektől függetlenül – a védelmi 
(katonai) célú igénybevétel és polgári közlekedés együttes igénytámasz-
tása, illetve igény kielégítése a közlekedési alágazatokra jelentős (csak 
néhány jellemző vonásában ismert), azonos idejű terhelést ró.  Ez a terhe-
lés csak akkor kezelhető, ha az egyes alágazatokban megvalósítjuk azokat 
a feladatokat, amelyek üzemi és műszaki oldalról képessé teszik az adott 
alágazatot a rendkívüli igénybevétel elviselésére.  

Ezért a közlekedési alágazatok területén elő kell készíteni a követ-
kezőket: 

1. A közúti közlekedés terén: 

• Nemzetközi irányokban 1-2 főútvonal (autópálya) minőségű út 
kiépítése, fenntartása; 

• A nemzetközi főútvonalakat országos főútvonalakkal (vagy ha-
sonló minőségű összekötő utakkal) kell összekötni, ezzel bizto-
sítva az elvárt minőségű haránt és megkerülő útvonalakat;   

• A főútvonalakon a forgalmi sávok növelése (irányonként változ-
tatva és szakaszolva), sebesség fokozó sávok építése a szükséges 
helyeken; 

• A fő, a haránt és a megkerülő utak, valamint műtárgyaik teherbí-
rása, más műszaki mutatóik méretezésének növelése (az előzőek-
ben már ismertetett normák szerint);  
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• A városokat elkerülő – a főutakkal azonos minőségű – utak építé-
se; 

• Legfeljebb 100 hídfolyóméter hosszúságú hidak és műtárgyak 
helyreállításához gyorsan beépíthető hídkészletek előkészítése, 
vagy kerülőútvonalak biztosítása; 

• Nagyfolyami hidakhoz szükség átkelő helyek előkészítése, annak 
üzemeltetését végző szervezet kijelölése és felkészítése, megke-
rülő útvonalak kijelölése;  

• A kijelölt vasútállomásokhoz és kikötőkhöz, a különböző ellátást 
vagy szolgáltatást biztosító üzemekhez és bázisokhoz a nagy te-
herbírású és hosszú járműszerelvények közlekedését biztosító 
utak építése; 

• A repülőterekhez több irányból csatlakozó főútvonali minőségű 
bekötőutak építése; 

• A Dunán és a Tiszán a hidak számának növelése az egyes ország-
részek ellátottsága figyelembevételével; 

• A katonai objektumok, a gyakorló és lőterek bekötőútjainak kor-
szerűsítése (úgy, hogy a nagyteherbírású és a hosszú szerelvé-
nyeket is elbírják); 

• A gyors helyreállítási, fenntartási és más okok miatti beavatkozás 
érdekében a szükséges anyagok, eszközök lépcsőzése a kialakult 
helyzet követelményei szerint.  

2. A vasúti közlekedés vonatkozásában:            

• Az ország nemzetközi vasúti kapcsolatai biztosítása és a tranzit 
forgalom bonyolítása érdekében valamennyi szomszédos állam-
mal legalább egy vasúti főirány működőképességének minimum 
napi 24 vonatpár átbocsátó-képességgel való fenntartása; 

• Az egyes országrészeken (dunántúl, duna-tisza köze, tiszántúl) 
belül a nemzetközi fővonalak mellett legalább 1-2 kelet-nyugati 
és észak-déli irányú összekötő vasútvonalak fenntartása;  

• A fenntartandó vasútvonalakon a vasúti pálya tegye lehetővé a 
legalább 20 tonna tengelyterhelésű, 1200 tonna tömegű vonatok 
min. 60 km-es sebességgel való közlekedését, a nemzetközi vo-
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nalakon a 21,5 tonna tengelyterhelésű 1500 tonna tömegű vona-
tok legalább 80 km/ó sebességgel való közlekedését, súly és mé-
retkorlátozás nélkül; 

• A tranzit forgalommal is egybeeső többi irányokban a kijelölt pá-
lyák legyenek alkalmasak a napi 24-36 vonatpár áteresztésére; 

• A kijelölt vasútállomások rakodókapacitása 3-6 vonat/nap ki-
berakását tegye lehetővé (ezek lehetnek például: önálló ki-berakó 
állomások, valamint a gyakorlóterek, kiképzőbázisok, repülőte-
rek, raktárbázisok, logisztikai szolgáltató központok, kikötök stb. 
területén vagy azok közelében); 

• Irányonként általában kettő szervezet – 3000-3000 fővel és fel-
szereléssel – egyidejű személy és teherszállítására üzemképesen 
álljon rendelkezésre a szükséges vasúti kocsi mennyiség, ennek 
keretében számolni kell 60-80 db nehéztechnikai eszköz (70 ton-
násak) továbbítására; 

• A jó állapotú fedett vasúti kocsik egy részét (150-200 darabot), 
országrészenként a kijelölt állomásokra csoportosítva fel kell ké-
szíteni anyagtárolásra; 

• A szállítmányok továbbításához a szükséges (megfelelő) vonó-
erő, rossz időjárási viszonyok esetén fűtő kocsik biztosítása; 

• A ki-berakó vasútállomások épületei, létesítményei felkészítése a 
katonai vezetési és részbeni ellátási feladatok végrehajtásának 
biztosítására (például: a VKP, a segélyhely működtetése, ivóvíz 
vételezés (2000-3000 liter/óra), melegedő-várakozó hely (100-
200 fő), toalettek, valamint a határátkelőhelyeken a várakozások 
alatt tisztálkodási lehetőség (70-100 fő/óra) biztosítása); 

• A kijelölt ki-berakó állomásokon, az átrakó helyeken az általános 
és a konténerrakodó, illetve az ideiglenes tároló kapacitás fenn-
tartása; 

• A főirányok vasúti vonalain (többségében a fővonalak) a szabvá-
nyos űrszelvény kialakítása, a közúti és más átjárók kiépítése 
nagy teherbírásúra; 

• A nagy folyami vasúti hidak helyettesítésére a szükség átkelőhe-
lyek fenntartása, azokon a forgalmat bonyolító állomány felkészí-
tése és munkakészenléte biztosítása; 
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• A hidak, a csomópontok, a veszélyes műtárgyak megkerülésére 
megkerülési irányok kijelölése, azok fogadási és forgalmi ké-
szenléte biztosítása; 

• A pálya és műtárgy sérülés gyors felszámolására a szakmai 
mentő-helyreállító szervezetek alkalmazási készenlétének fenn-
tartása, kapacitása megőrzése. 

3. A légi közlekedés területén: 

• Budapest-Ferihegy repülőtér forgalmi és kiszolgálói képessége-
inek megőrzése, a NATO bázis repülőtéri (megerősítő erők fo-
gadási) követelményeinek teljesítése és fenntartása;  

(Az EU követelményeket is figyelembe vevő folyamatban lévő 
fejlesztések tervszerinti befejezése); 

• A légi irányítási rendszer fejlesztésében a katonai és a szövet-
ségi követelmények érvényesítése; 

• A folyamatosan üzemelő katonai repülőterek (Pápa, Szolnok, 
Kecskemét) legyenek képesek a szövetséghez tartozó harci és 
szállító repülők fogadására, a NATO követelmények szerinti 
földi kiszolgálására; 

• A tököli repülőtér alkalmassá tétele a gazdasági, a katonai, a 
katasztrófavédelmi célú igénybevételre, valamint anyagtárolás-
ra (további fejlesztéssel képessé tenni más kiemelt feladat ellá-
tására); 

• A volt katonai repülőterek (Taszár, Tököl, Szentkirályszabadja) 
„forgalom képességének” fenntartása, a repülőterek rövid időn 
belüli, illetve szükség esetén azonnali üzembe helyezése, mint 
védelmi tartalék, katasztrófavédelmi vagy regionális repülőtér; 

• A kiemelt regionális repülőterek (Sármellék, Debrecen, Pécs-
Pogány, Győr-Pér) fejlesztésének folytatása úgy, hogy azok ké-
pesek legyenek védelmi és katasztrófa helyzetben az erők, a se-
gélyszállítmányok fogadására, kezelésére, átrakására, járatok 
indítására;  

• A fejlesztés alatt lévő regionális érdekű repülőterek (Békéscsa-
ba, Börgönd, Csákvár, Fertőszentmiklós, Nyíregyháza, Kun-
madaras, Siófok-Kiliti, Szeged stb.) alkalmassá tétele helikop-
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terekkel és kisebb repülőgépekkel továbbított szállítmányok fo-
gadására, tárolására, átrakására.  

4. A vízi közlekedés vonatkozásában: 

• A vízi közlekedés eszközparkjának korszerűsítésével az elöre-
gedett úszóművek fokozatos kiváltása, az üzemképes úszóesz-
közök fenntartása, az önjáró úszóeszközök részarányának foko-
zása, az ezekhez szükséges szakállomány meglétének biztosítá-
sa;  

• A Dunán és a Tiszán a hajózási feltételek fenntartása, fejleszté-
se – az EU követelményeit is figyelembe véve – úgy, hogy a 
hazai és a nemzetközi szállításokban is meghatározó jelentő-
séggel rendelkezzen; 

• A komp és rév átkelőhelyek fenntartása és működtetése, előké-
szítése szükség szerint folyamatos üzemeltetésre, tömeges sze-
mély-, valamint a nagytömegű és nagyméretű anyagok, eszkö-
zök szállítására; 

• A szükségátkelőhelyek előkészítéséhez szükséges eszközök al-
kalmazási készenlétének fenntartása, az üzemeltetés helyéhez 
közeli tárolása, előrevonásának és üzembe helyezésének bizto-
sítása; 

• A kikötői hálózat fokozatos bővítése, a meglévő nagyfolyami 
kikötők korszerűsítése úgy, hogy környezetük és szolgáltatásaik 
megfeleljenek a gazdasági-kereskedelmi követelményeknek, 
ezeken keresztül pedig a minősített időszaki személyi és 
anyagkezelési, átrakási feladatoknak. 

A vízi-közlekedési alágazat célirányos védelmi felkészítésével meg-
teremthető a közúti és a vasúti alágazat hálózati elemeinek a vízi-
akadályok térségében való sérüléséből eredő kapacitás-kiesés visszapót-
lásának lehetősége. 

5. Az egyéb kapcsolódó területeken: 

• A logisztikai szolgáltató központok teljes szolgáltatási lehető-
ségei igénybevételének biztosítása a felkészülési és a végrehaj-
tási időszakban egyaránt (figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
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úthálózat alkalmas-e a nagyteherbírású járművek, járműszerel-
vények közlekedtetésére); 

• A raktárbázisok és kiszolgáló létesítményeik folyamatos mű-
ködtetésének személyi-, technikai feltételei kialakítása (meg-
erősítése), védelmük követelményei és feladatai meghatározása, 
ehhez a szükséges erők rendelkezésre bocsátása; 

• A rombolt nagy folyami hidak helyettesítési körzetében, az el-
szigetelt területeken (közlekedési irányokban) az ideiglenes tá-
roló és átrakó körletek kijelölése, a szükséges tárolási, rakodási 
eszközök meghatározása, átcsoportosítása az adott helyszínre, a 
belső és a külső közlekedési (szállítási) feltételek biztosítása; 

• A minimális szolgáltatások biztosításának feltételei megterem-
tése, ennek fenntartása, valamint ezek átcsoportosítása az ese-
mények függvényében (például: a lakossági alapellátás, a ke-
reskedelmi szállítások, a gazdasági és szolgáltatási rendszer 
ágazati közlekedési igénye, a kimenekítettek és kijelölt lakhe-
lyűek ellátása stb.); 

• A közlekedési, szállító, rakodó stb. eszközök technikai kiszol-
gálásához szükséges létesítmények, javítóbázisok igénybevétel-
ének biztosítása; 

• A szállítási-közlekedési munkacsoportok, a hozzájuk kapcsoló-
dó és a közlekedési-szállítási rendszert kiszolgálók váltásának 
megszervezése, folyamatos fenntartása, őrzés-védelmük bizto-
sítása;  

• A vezető és végrehajtó szakállomány felkészítésének megszer-
vezése, szükségszerinti ismételt végrehajtása, tekintet nélkül a 
körülményekre (fontos ismerni, hogy milyen személyes és he-
lyettesítő feladatok vannak és azokat miként kell megvalósítani 
külön intézkedés nélkül);  

• Az általános és a szakmai vezetés megszervezése, fenntartása 
(külön figyelmet fordítva a helyettesítésekre, az információto-
vábbításra, a terrorizmus elleni rendszabályok érvényesítésére, 
az együttműködések megszervezésére és fenntartására), biztosí-
tása, helyettesítése.     
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Következtetések 

1. Az ország védelme, a szövetségi kötelezettségek teljesítése érde-
kében megvalósítandó védelmi (területi) előkészítési és végrehaj-
tási feladatok egy része – a katonai és katasztrófaelhárító erők 
közlekedtetésének (mozgatásának), szállításának alapvető igényét 
is figyelembe véve – egybe esik a közlekedési rendszer nemzet-
közi (transz-európai) törzs hálózatával. 

2.  A védelmi feladatokat ellátó, és az azt kiszolgáló szervek közle-
kedési, szállítási igényei, követelményei több területen – néhány 
egyedi, kimondottan katonai, katasztrófa elhárítási eset kivételé-
vel – megegyeznek, illetve teljes egészében összehangolhatók a 
nemzetgazdaság érdekeivel. Tehát a közlekedési alágazatok terü-
letén csak ritkán van szükség a „külön katonai alkalmasságot 
szolgáló” beruházások vagy szolgáltatások végzésére.  

3.  A közlekedési hálózat védelmi felkészítési, fejlesztési követel-
ményei megegyeznek a NATO és az EU által is elfogadott közle-
kedés-politikai elvárásokkal, célokkal, a BNT végzése érdekében 
tett vállalásainkkal. 

4.  A védelmi és a katonai erők sikeres tevékenységéhez, az ország 
gazdasága folyamatos működése biztosításához, a lakosság alap-
vető ellátása megvalósításához közúti és vasúti területen nélkü-
lözhetetlen a másodrendű irányok (utak, vonalszakaszok) fej-
lesztése olyan igénnyel, hogy azok alkalmasak legyenek a haránt 
és a megkerülő út-vasút hálózat kialakítására, működtetésére. 

5.  Szükséges mielőbb felszámolni a közlekedési ágazat – az előző-
ekben részletezett – gyenge területeit (ez mindenképpen foglalja 
magába a másod-harmad rendű irányok és a műtárgyak teherbírá-
sának növelését, a vízi és a légi közlekedés átfogó fejlesztését a 
„gazdaság kényszerítő hatását” is figyelembe véve).   

6. Meg kell határozni a közlekedéshez és szállításhoz kapcsolódó 
területek (például: logisztikai ellátó központok, raktárbázisok, a 
kereskedelmi hálózat létesítményei stb.) igénybevételének szük-
ségességét, lehetőségét, követelményeit, továbbá azt, hogy mi a 
teendő ezek hadszíntéri előkészítésével.    
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7. Biztosítani kell a nagy folyami szükség átkelők működési feltét-
eleit személyi, szervezeti, anyagi és technikai vonatkozásban 
egyaránt, a jelenleg meglévők felújítása élvezzen elsőbbséget. 

8.  A szakmai vezető és végrehajtó állomány felkészítése a megosz-
tott munkavégzésre, a minősített időszaki folyamatos, váltásos, 
önálló feladat végrehajtásra, valamint az együttműködés meg-
szervezésére, fenntartására.    

9. A különböző szintű őrzés-védelmi feladatok megszervezése és 
végrehajtása, végrehajtatása (főként a vezetés biztosítása, a szál-
lítmányok védelme, a kritikus és könnyen sebezhető műtárgyak 
őrzése területén).  

Összegezve megállapítható, hogy a kapcsolódó feladatok megoldá-
sának részletei, valamint a tapasztalatok egyaránt rámutattak arra, 
hogy a védelmi felkészítési feladatok végrehajtása a sikeres nemzetvé-
delmi és gazdasági tevékenységhez, valamint a szövetségi kötelezettsé-
gek teljesítése érdekében egyaránt szükséges. Ezért elengedhetetlen, 
hogy az érintett – de alapvetően a GKM és a HM – tárcák határozzák 
meg azokat az elvárásokat, amelyek e feladatok rövid és hosszú távú, fo-
lyamatos megvalósítását szolgálják.     
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