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Előzmények

Az Észak-atlanti Tanács (NAC)2 Ig99, novembet 7-E.-i római tanócs-
kolísa, és az ot eaogadott stratégiai koncepcíó üntő vóItozlíst howtt a
NATO politikójűan A koróbbi időszakban a veszélyezíetés a tagorsligok
teriilek eaen irónyult és a tervek szefint az esetlege§ haúníívelete* is f&
képpen a tagorslígok hatóruin belü! zajlouak volna le. A vfuható fő hid-
színtereken - Németoradg, olaszorszóg - az adott orszóg saját erőin kívül
óIlandó telepítésű megerősítő eriík voltak jelen.

Korábban a feladatok, a veszéIyek kiszámíthatóságrinak magasabb foka
miatt, a politikai színdékok, a szembenálló erők narysága, a ftildrajzilagjob,
ban meghatiározható helyszínek és irányok ismeretében jobban terveáetők
voltak, Ilyen feltételek mellett a logisáika az eryes orságok általában a
hadműveleteknek otthont adó vagy a m€gerősítő erőket biztosító ors,ág fe-
lelőssége volt. Ez volt az a szféra, amit a NATO, mint a közös védelemhez
való eryéni hozzájárulást ta*ott számon, és nem a közös költségvetés sám-
láját terhelte.

Az új helyzetben, amikor a íö fenycgetés területen kívüli, amikor a fel-
adat tartalma békefenntartís, illetőleg az egyes orságok terühti seriietet-
lenségének, elsősorban az elrettentés útján való védelme, tehát ery meg-
erósítő €rő telepítése az adott tagország teületére vagy a válság körzetébe,
akkor a NATO katonai vezeés elsődleges törekvése az alkaúazkodás a
megváltozott körtilményekhez és a hatékonyság növelése3. Napjainkban a
kiszámíthatatlan, előre nem vagl csak nehezen iervezhetó feltéiáek kOvet-
keztében olyan soktényezös, rugalmas, de működöképes rendszereke van
sziikség,melyek a meglévő kész résznket, modulszerűen képesek egységes
rendszerbe integíálni és működtetni.

l, JáYor Eídí. nyá. .zí!d€s
2, NAc: Noíth Átlsntic council
3 Kalon8i útrl.mben r h!ókonysá8 növ€lésén.k eg],ik l.gfontosabb feltétele a &rv.z!§, iíányítás és
a vé9!. h.jtá§ .ll€nór"ésc, magas fokrt kozpotttoslósq" Erb. s folydíatbr szcrvrsrn Ét.t"roaik n
logi§áik6 is,
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Ú1 kihivásot

Az új Strarégiai Xoncepcíó kídolgolísúval pdrhuzlmosan megkezdő:-

dött a logíszlikai elvek felülviugdlata és megújítása- Ebben a folyamatban
a vóItoaús nemcsak az volt, hog) megújult a tartalom, hanem mfu a kidol-
gozósífolyamat sorón alkglmautt módszerek is sok vonarkoztísban eltértek
a hotóbbiaktóL Á le&fontosabb módszertani eltérés az volt, hogl a koncep
ció kidolgoaísa szinte a g)akoflati végrehajtással pdrhuzamosan történt vag)
attól időbelileg valarnivel elmaradva

Az új elvek kidotgoása nemcsak a katonai tevékenységváltozÁsa, az

"Out oíAfea" műyeletek valószínűségének megnövekedése miatt vált szük-
ségessé. Ezzel egyidejűleg előtérbe keriilt egy másik jelenség is, a NATO
tagországok nemzeti katonai költségvetéseinek általrá,rros csökk€ntési ten-
denciája. A törekvés gyökerei Magyarországon sem idegenek. A hideg-
háboru idején folytatott leszerelési propaganda, a bizalomerósítő és lesze-
relési fórumok eredményes tevékenysége, a korábbi ideológiai alapon álló
ellenségkép megszűnése a fegyveres erő ölöslegessé válásának illúzióját eró-
sítették a tánadalomban, mely végül is kézzelfogható, az életszínvonal emel-
kedésében realíálódő eredményeket, elónyöket remélt és várt az enyhü-
lési fo lyamattó l.

' Ezekkel a várakozásokkal párhuzamosan azonban megielent a színen
egy ellentétes irányú tendencia is. Az Öböl-háboru, majd az egyre inkább
felerősödő válság a Balkánon, a volt Szovjetunió teületén egymást követő
fegyveres konfliktusok és ezek humani!árius katasztróflikat előidéző követ-
keznényei, továbbá az atapasdala| hogy a NATO az egyetlen olyan nem-
zeíközi szeíyezet, mely - az USA-ra támaszkodva - képes hatékony bea-
vatkoásr4 idejekorán jelezték a nemzetközi kapcsolatokban bekövet-
kezett váltoások ellentmondásosságát. Csak az addig ismert, az ideológiai
alapokon nyugvó kétoldalú szembenállásból eredő veszólyek és fenyege-
tések szúntek meg, illetve megszűnésük következtében más veszélyek és
fenyegetések kerültek elótérbe.

A NATO új, a szövetség teljes rendszerét átfogó logisztikai koncep-
ciója szinte a semmiből, illetve abból a kényszerhelyzetból kiindulva szü-
letett, hogy az SFOR feladat e§etében a NATO kbfuólag a mennyiségi és
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minőségi szükségletek€t egy€dül kielégíteni képes USA Feglrveres Erők
Európai Parancsnokságrá,rrak logisáikai rendszerét volt kénlelen igénybe
venni. A helyzet ellentmondósosságdt jelzi, hog, a ,remzetek részben belpo-
litikai okokból, részben az időközben meglületelt nemzetközi szerzőüsek-
nek megfelelően csökkentették katonai kíaúisaik szintjét, eun bekjl aró-
nyaiban mindenekelőtt a logísztikai jellegű tételeke| mely óhatatlanul a
saját erőknek nyújtandó támogató kapacitás csökkenésél vonta maga után.
Ugyanakkor a hidegháboru időszakához képest fokozódott a szövetség
alárendeltségébe utalt katonai erők igénybevétele. Az igénybevétel tartal-
ma annyiban szintén újszerű volt, hogy a tevékenység valódi, központi ele-
me a logisztika lett. Az elsődleges feladat volt a szemé]y- és eszközszállítás,
valamint az elhelyezés és az élet. és munkafeltételek biaosíuísa. Ugyan-
akkor a harcos erők feladata az elrettentés, a szembenálló erók pacifikálása
és az önvédelem volt, következésképpen harctevékenység minimális volt,
így a lószer- és harceszköz utánpótlás biáosításá,rrak arrinya a logisztikai
feladatok között alacsonyabb szintre kerüIt.

Ilyen köüImények között meúIt íel a kérdés, vajon melyik megoldtis
a célraveutőbb? Újra megnövetni a nemzeti kiadásokat és egl egycsa-
tornás rendszeren kereszíüI működtetni a logisztíkai biztosítást a honi
terülel és a hadszíntéren lévő csapatok hözött, vagy pedig a csöhkentett
katonai kiadások hatékonyságát növelni azóltal, hogy egy eglséges, köz-
pontilag bán!ított rendszert hoznak létre, A döntésben fontos szerepetját-
szott ugyan a szuverenitás fenntartásának vagy feladásának dilemmája, de
a legerősebb érv mégis csak a pénzügyi meggondolás volt. A másik olda-
lon, mint politikai motiváció, megielent a szövetségen belüli együttműkö_
dés további erősítése, de a legfontosabb itt is a hatékonyság és a gazdasá-
gosság növelése volta. Így sz0letett meg a cJos- közös (többnemzetiségű) és
egyesített (összhaderőnemi) hadműveletek _ koncepciój4 majd ennek
nyomán a többnemzetiségű logisztikai koncepció.

Függetlenül attól, hogy a többnemzetiségű logisztikai koncepció rea-
lizálása az SFOR-IFOR feladathoz kötődik, nem lehet eltekinteni az
előzményektől sem. A többnemzetiségű logisztikai doktrína elveinek
kidolgoása 1992_ben kezdódött meg, amikor a NATO Katonai Bizottsága

jóváíragyta és elfogadta az MC6-319 jelű dokumentumot, mely a NATO

4. Figycloínre méltó, ho8y 8 kiáó|agosao po|itikai szempont c§ak €gy, d€ n€m felétlenül döntó

sz€mpont volt a döntéshozstal folyaín8tában.

5. combined Joint op€íation
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logisztikai elveit és eljárá§ait írla le7 , Az ezt megelőző idöszakban a logisz-
tika kizarólag nemzeti felelősség volt. Ez aá jelentette, hogy a nemzetek

saját erőiket erycsatomás ellátási rendszeren keresztül láták el, illetve egy,

vagy több országgal kötött kétoldalú szerződéseken kereszttil bővítették
logisaikai kapacitásaikat.

Az új MC-319 dokumentum felismerte a változásból eredő szükség-

leteket és ösztönöáe a logisztikai r€ndsz€r átalakíüását ery átfogó, a NATo
új katonai koncepcióját támogató rendszerré. Ez volt az első olyan ok-
mány, mely felhatalmazta az illetékes NATO parancsnokot afra, hogy
nemzeti tulajdonban lévő eszközök ftilött rendelkezzen, bacsak aá nem

vetlék fel egy különleges tilalmi listíra. Az illetékes NATO parancsnok e

jogát tovább erősítette az MC-319 jelü okmány átdolgozott változatának
elfogadása l997-ben. De még ebben az esetben is érvényesült a szövetség

legfontosabb alapelve, a résztvevő orságok teljes és korlátlan rendel-

kezési joga saját erőik és eszközeik fóiött, hacsak formáIisan le nem mon-

danak annak meghatározott részeiről.

A NATO parancsnok által ígénybe vett erők és eszközök felhasuálósa
tehó! minden eselben a tagorsúgok teljes egyetértésével tö éni*, illetye
amelyik orslíg akarja, bórmikor saját hatóskörébe vonhatja eűi és eszkö-

zeífelhasznólásdnak jogót. Mive| ez ajog minden egyes országot megillet,
az MC-3l9 változatlanul taítalmazza aá a kitételt, hogy az összes tagor-

szág végső fokon köteles felelősséget viselni saját erőiért és eszközeiért.
Az MC-319 megteremti a kereteket és a feltételeket ahhoz, hogy minden
t^goísáE részesüljön az együttműködés és egyesített logisaikai erőfeszi-
tések előnyeiből, ha ene igényt tart.

Az MC-319 dokumentum gyakorlatba történó átiiltetése és alkal-
mazási feltételeinek megteremtése csak az IFOR-SFOR feladatok sürgető
hanisa következtében, l997-ben jutott el a megvalósítris stádiumába. A íbbb

NATO Parancsnokságok - MNCs8 - ekkor fejeaék be a logisztikai doktrín4

az AJP9-4 kidolgozását.

6. Military coíúmitt€€
7. NATo PrincipIes md Policies foí Logisti§§
8, MNcs| Majoi NATo comm.ndeís (SHAPE: supí€m€ H€adquarters Allied Forces Europ6, Mon§,
Belgium; SACLANT: supíem€ Allied command Atlantic, Norfolk, vií8inia" UsÁ)
9. AJP: Alli€d Joint Publication

l7



Az AJP-4 egy olyan logisaikai struktura leínisa, melynek rendeltetése

a NATO CJTF!0 - Többnernzetiségu, Össáaderónemi Harci Különítrnény -

kollektív logisztikai ámogatása az MC-319 dokumentumban foglalt el-
veknek megfelelően, A logisztikai struktura elnevezése Többnemzetiségű

Összhaderőnemi Logisztikai KOzpont (MJLC11).

Az MJLC legfontosabb tulajdonsága a különbözö részegységek, igények
és szükségletek szerinti összeillesáhetósége és a rugalmasság. Ez egy olyan
modul rendszerű szeívezet" mely a NATO Hadszíntéri Parancsnok logisz-
tikai igényeit van hivawa kielégíteni. ,tl z awnnali alkalmaaísra kéa logisz-
líkai modulok az aldbbiak:

. Össáaderőnemi Logisáikai Koordinációs Központ (JLCCl2)

' Hadszíntéri Köztekedési Koordinációs Központ (TMCCl3)

. Műszaki Koordinációs Központ @CCla)

. Hadszíntéri Szövetséges Szerződéskötó Hivatal (TACOl5)

. Egészségügyi Koordinációs Központ (MedCC16)

. Befogadó Nemzeti Trámogatás Koordinációs Központ (IINSCCI7)

A CJTF Parancsnok igényeinek megfelelően az I\{JLC lehet egzsze-
nien csak a CJTF törzs megerősítese, vagy akrár a Trfunogató Parancsnok-
ság önállóan funkcionáló szervezeti egsége, Az MJLC tehát nem egy
állandóan működő szervezet, uryanakkor az alapvető, kulcsfontosságú
fiurkciók a Fóbb és Magasabb Támogató Parancsnokságok állandó szerve-
zeti elemei. Ilyenformán az MILC támogatja az MC-3l9 kollektív felelós-
ségre vonatkozó elveit és egyidejűleg az egyenjogú, szuverén, együttmű-
ködó onágoknak aáa jogán, hory beláüísuk szerint alkalmazák saját erői-
ket és eszközeiket.

l0. csTF: combined Joint Task Forc.
tl, MJLCI Mulünlional Joint Logistic center
12, JLcc: Joint Logistic cooídination crnteí
13. TMcc: Theat€! Movem€nt coordination c€nt9r
14. Ecc: En8in€€.ing coordin.tion c€nt9r
15, TAco: Theai€r Alli€d contacting officr
16, M€dcc| Medical coordinaüon c€nter
l ?-HNscc:Host Nalion support cooídins|ion centoí
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Az új Stratégiai KoncepciólE

A NATO tagorságok állam- és kormányfői időről időre felülvizs-
gálják és szükség esetén a bekövetkezett változások firyelembevételével
módosítják, illetve megerósítik a sóvetség tevékenységét vezérlő okmá-

nyokat. Ebben a folyamatban a legfrissebb a "Szövelség Stralégiaí Kon,
cepcűja" cimű dokumentum, melyet a NATO tagországok állam- és kor-

mányffiinek 1999. áprllis 23-24-i találkozójrfu Washingtonban fogadtak el.

A logisztikai tevékenység febaeleinek megíeretn!ése szempontjdból
különösen fonlos a Szövetségnek az az alapelve, mely szeriní a tagotslí-
gok biztonsóga oszthatatlan, függetlenül a sajál kalonai erejük kapacitó-
sótól, nagsógótól és lehetőségeitű A szövetségen belüli szolidariLís és a

folyamatos együttműködés a biztositék arra, hogy egyetlen tagorság sem

marad magárq ha biztonságát bármilyen veszély fenyegeti. A NATO nem

korlátozza az egyes országok jogait és kötelességeit saját védelmi erőfeszi
téseik irányáLrrak és tartalrnának meghatíroásában, de lehetövé teszi sá-
mukra legfontosabb nemzeti érdekeik képviseletét és megvédését a kollek-

tív védelmi rendszer keretein belül19,

A stratégiai kömyezet váltoás{ínak üteme a hidegháborut követó idő-
szakban nem fékeódött le. A fejlődés összetett, h€lyenként ellentmondásos

volt, de a NTO mindenkor képes maradt a helyzet átfogó értékelésére és al-

kalmazkodni tudott az új kihíváso}üozis. A céIok vólto7atlansóga melletl a

legfontosabb feladatok k)zé tartozik az Euío-a anli téfség bizlonsógónak
és stabilitósának tovtúbbi erősítese, az elrefrentéshez és a halékong kato,
nai védelemhez szlikséges kepessége* |enntartósa, az Európai Bizlonsógi
és Védelmi Identitós kíepítése a Sövetségen belül, a hatékony vólsóg,
megelőő és -keze!ő képesseg fenntartósa, a íolytatólagos elkölelezetaség a
partnerségí programok mellett, kooperdció es dialógus a SzöveSégen kí,
vüli orszlgokkal,

A NATO célkitűzéseinek olérése szempontjából, csakúry, mint koráb-
ban, kiemelkedő jelentösége van a közös védelemből eredó feladatok, koc-

kázatok és a felelősség, valamint az előnyök egyenlő eloszlisának2o.

l8, The Allianc.'s stssl€gic conc.pt
19, Th. Alliancr\ sü8tggic conc..pt Part l,
20. Th. Alliancc's sú8tr8ic conc4pt P!ít Iv 42.

l9



Az új Stratógiai Koncepció kimondja: ?'a Szövaség kollektív védelem-
re vonalkozó elve azokban a glakorlati intézkedésekben tes'esül meg,
melyek lehetővé teszik a tagorsügok részére a közös védelem lényleges
politikai, katonai és pénzügli előnyeiből való részesülést és megakadó-
lyouák az egles orsaigok védelmi politikájónak újranacionali7áltísű,
anélküI, hogl meg]fosztanók őket szuverenitásuktóL Ezek az intézkedé-
sek agtanakkot képessé teszik a NATO erőket g "nem 5. Cikkely'| szerinti
válságokra reagáló műveletekre és megteremtik az előfeltételeket a Szö-
vetség folyamatos, állandó reagáló képességének kialakításához minden
előre nem látható esemény lehetőségére. Ezen intézkedések alapja a konzul-
tációs folyamatok, az integrált katonai struktúra és az együttműködési meg-
állapodások rendszere. Kulcsfontosságú a kollektív haderótervezés, a közös
beruházások, a közös hadműveleti tervezés, a többnemzetiségű alakulatok,
vezerkarok és parancsnoki intézkedések, az integrált légvédelmi rendszer, a
feladatok és a felelősség kiegyensúlyozott megosztása a szövetségesek kö-
zött, szükség esetén csapatok állomá§oztaása és telepítése honi területen
kívül, a tervezést is magukban foglaló intézkedések a válságok kezelésére,
illeWe megerősítö erők küldésére, a felszerelésre, kiképzésre és logisztikára
vonatkozó közös szabványok és eljárások, szükség esetén összhaderőnemi
és egyesített doktríná,k kidolgozrása és gyakorlatok végrehajüísa, kooperáció
az infra§truktúra, 8 feg}Terz€t és a logisztika terén, A NATO partnerek
bevonása az ilyen intézkedésekbe, vagy hasonló intézkedések m€gtétele az
ő vonatkozásukban a megfelelö területeken, ugyancsak kiemelkedó
fontosságú az együttműködés megerősítése és az Euro_atlanti biáonság erő-
sítése szempontjából"2l.

Ahhoz, hory a NATO képes legyen rugalmasan reagálni az esetleges
előre nem látott eseményeke, és hatékonyan végrehajtani a közös felada-
tokat mg8felelően kialakított logisztikai rendszerrp van szükség. Ennek
ki kell terjedni a sállíüísra, egészségügyi támogaásra és a telepítendő
vagy már meglévő raktári kapaciásra is. Ki€melt jelentósége van a szab-
ványosításnak, mely fokozza a költség-hatékonyságot és elósegíti az ewüIt-
működést az elláüís terén, Különö§en fontos a logiszúikai feladatok össze-
hangolt megszerv ezése a ||te?ületen kívüli|' hadműveletek esetében, ahol
a befogadó nemzeti ámogatrist - HNS22- nem vagy csak korlátozottan lehet
igénybe venni.

2l. The Allionce'§ strate8ic concept Paít lv 43.
22. HNs: Ho§a Nation support
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Az elhelyezes, a szolgálat ellátását és a legsziikségesebb feltételeket biz-
tosító körülmények me$eremtése, a csapatok és eszközök helyszínre sál-
lítása, a beérkezó alakulatok ellá!ásq felszerelésük biztosítlása, mindezek a

Szövetség feladatai végrehajtís;ínak kiemelkedó fontosságú kitériumai23.

Összegzés:

A NATO logisztikai elveinek a nemzetitől a kollektív rendszerre tör-
ténő fejlesztése szervesen illeszkedett a hadműveleti elvek továbbfejlesz-
tésének folyamatába. A NATO mrár nem a hidegháboru korszakára jellemző
fenyegetésekkel találja szemben magá| igy a logisztikai támogatas régi,
merev, egycsatomás rendszere is korszerűtlenné, idejétmúltuí vált, és meg_
érett a továbbfej lesztésre.

A NATO új logisaikai doktrínája, az AIP-4 megteremtette a NATO
jövőbeni logisztikai müveleteinek alapvető feltételeit, A hidegháboru idő-
szakát követő CJTF műveletek kiterjedésüket tekintve kisebbek, száínol-
nak nem NATO tagorságok valamilyen fokú közreműködésével, a sok
kiszámíthatatlan befolyásoló tényező miatt csak korlátozottan terveáetők
és érintik az ös§zes, NATO parancsnokság alá helyezett erőt, beleértve a
logisztikai erőket is. A NATO hasznosnak ítéli azokat a nemzeti törek-
véseket, hogy saját irányíás alatt álló logisztikai szervezetek résú vegye-
nek a logisztikai tevékenységben, akrir a feladatot koordináló, akár egy
speciális feladat elvégzését magára vállaló funkcióban, de a jövőben a NATO-
logisztika központi elem az MJLC lesz.

Az MJLC egl olyan rugalmas modul elemekbőI, az adotlfelada! igé-
nyeinek megfelelően felepíthető, é§ működlethető szervezet, mely a NATO
Parancsnok logiszlikai koordinóciós tevékenységének közponljaként
képes a jövóíbeni hadmííveletek összetett Ingbztikai lómogafuí feladataít
ellání

23. The Alli8nce,s strategic concrpt Prn.tv59,
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