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Bevezetés

Az elmúIt évtized polítikai, társadalmi váItouísai dönlő mértékben
megváItoztatták a Maglar Köztársaság biztonsági stratégiójót, védelemi
polilihíjáL A kelet-euni,pai gazdnági és katonai szemezeíekbőI való kilé-
pés, a független áIlami Iét megteíerrr!ése és ezt garanaíló biztonsdg- és
védelempolitikai stratégia kialakítása jellemezte a kilencvenes évek első
felének maglar biaonságpolitikójdt A NATO csatlakozás és az Euro-
atlanti ínteglóciós törekvé§ek új íejezetet njiíottak az ország nemzetbiz-
tonsdgi- és védelmi politihájában A nyugati oriantáció sükségessé teszik
a honvédelemi politika elveinek, céljainak és eszközeinek a feiüIvizsgála-
táí, átéltékelését, új alapokra helyezését, Ez a felísmeús kel!, hogl vezesse
a kgfelső politíkaí és katonai vezetésr, a biztonságpolitikai- és védelmi alap-
elvek, a nen4eti katonai stratégia é§ a hüüjnböző katonai doktrínák kido!-
goaísóndl.

A stratégiai dokumentumok kidolgozása a kilencvenes évek végén
vette kezdetét. A legfelső politikai és katonai vezetés elképzelése szerint,
a nyugati demokácirik $lakorlaához igazodvq folyamatban van a Nemzet_
biztonsági Stratégia, a Katonai Stratégia és a Katonai Doktűnák kialakí-
tÁsa. Ezek azok a stratégiai dokumentumok, amelyek a legfontosabb nem-
zeti értékeket, a nemzetbiztonsági céIoka! valamint a nemzeti érdek-érvé-
nyesítés eszközeit, illetve azok szerepét és feladat ait artalmazák.

A katonai doktrínák rendszerének elemét képezik a logisztikai dok_
tínák Ezek a dokumentumok a katonai szervezetek és a katonai műve-
letek anyagi-. technikai_, egészségügyi, közlekedési és elhelyezési szükség-
leteinek kielégítését, a logisztikai üímogató rendszerek felépítését, a logisz-
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tikai szervezetek kialakítását, hatékony alkalmazrisuknak módszereit szabá-
lyozzál<. Meghatítrozz& a logiszlíkai támogató rendszer működésének elvi
alapját, céljá| követelményeit, az a|apvető ellátási-, fenntarüísi stratégiá-
kat, a mozgaás-sállíás, az egészségügyi eltátás alapvető formáit,

Az Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína kidolgozására kijelölt
mun-kacsoport tagiaként, kezdtem meg a téma módszeres kutatását, a
logisztikai doktrína alaptételeihez kapcsolódó hazai és külftjldi szakiro-
dalom tanulmány ozását, az anyagok gyűjtését, Kutató munkám, anyag-
gyűjtésem során részletesen foglalkoztam a szövetséges haderők logisz-
tikai doktrínáinak kritikai elemzésével. Itt elsősorban a nyugati haderők-

ben kialakult logisztikai támogatási elvek és rendszerek adapálásának lehe-

tóségeit vizsgáltam. Elemzeseimben kiemelt szerepet kapott még a logisz-
tikai !ímogatas elveinek, funkcionális struktúrájának vixgálata, illetve a dok-
trínák tartalmi- és szerkezeti felépítése, nyelvezete, formai kialakítrása.

A szövelséges doktrínók közül két szövetséges (NATO) doktrínót, illet-
ve két nemzetí doktrínát váIasztottanl A szövetséges doktfinak közül a Szö-
vetséges Összhaderőnemi Doktrínát, illetve a Szövetséges Összhaderő-
nemi Logisztikai Doktrinát elemzem. A szövetségesek nemzeti szintű dok-
trínái közül az USA Szárazíiildi Csapatok Doktrínáját, illetve a Szárazfiildi
Csapatok Logisztikai Doktrínáját válasz1"ottam. A váIogatdsban tehdl yan

két szövelségesi szintű és két nemzeti doktrína. Míndhét kalegórióban egl-
egl összhaderőnemi (összfegtvernemi) "alap doktinút és eg-egl logisz-
tik ai do kíin áí viz§gá ltanl

]. sz. ábra. Az elemzésnek aláveteű doktfínák
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A nemzeti doktríná* közíil azért esett a választásom az usA doku-
mentumaira, mert meggyőződésem, hory a szövetségi rend§zeren belül
dominiins szerepet játszanak, és mint úliszta íoulis többet adnak a dok-
trína szerkesaői számára, mint egy már valamely nemzet számrára adapált
változaL A választás célszerűségét egyébként többen is vitatták, mondván,
hogy az országok és a haderők között meglévő nagyságrendi különbségek
vitathatóvá teszik a kiválasztott dokumentumok minüíként történó fel-
használását. Továbbá az a vélemény is elhangzott, hogy az aránytévesztés
hibájába eshetem, amennyiben a minták adaptrilásá,Lrrál a társadalmi, gaz-
dasági és védelmi szferiikban meglévő különbségeket nem kompenzálom.

Meggyőződésem, hogy a hiba, a tévedés lehetősége akkor is fennáll-
na, ha arányaiban Maryarországhoz, illetve a Magyar Honvédséghez hason-
ló nagyságrendű minát választanánk. A tévedés lehetósége itt aúban jelenr
keme, hogy a geostratégiai helyzetben, a fenyegetettség mértékében, a koc-
káuai tenyezők minóségében és súlyában jelentkezó különbözőségét nem
tudnánk megfelelően kiegyensúlyozni. Ugyanis mind egy holland vary belga
vagy_ akár egy portugál példa esetében teljesen más a nemzetbiztonsági, a
védelempolitikai helyzet, A felsorolt kis orságok mindegyike szövetsége-
sekkel haüírolt, egy rendkívüljól működő gazdasági unióna[ is tagjai. Követ_
kezésképpen mind gazdaságí, mind védelmi helyzetiikben annyiákUlOn&iz-
nek tőIünk, hory az a katonai doktdnáiknak mintaként történő felbasználása
legalább annyi kétséget vetne fel, mint az általam választott megoldás.

Tanulmányomban azokat a tapasztalatokat szeretném közreadni,
am€lyeket a szöyetséges€k togisztikai doktrínáinak tanulmányozása so-
rán szereztem. Néhány esetben a b€mutatott doktrínákát összevetem a
már említett Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína vonatkozó tételeivel,
abból a célbóI, hogy a hasonlatosságokra, illetve a küIönbségekre rámu_
tassak. A doktrínák bemutatása során, néhány helyen utaini fogok az
adaptáció lehetőségeire, illetve annak korlátaira is.

Az ínísom elolvasása után gondoloít, hogt sokan osztani fogják
meg§őződésemet arra vonatkozóan, hogl logbaikai ímogaró rendsze-
reink között már mosí meg!évő azonosságok, biztosírékaí lehernek az
interoperabilitásnah, a hatékony eglüaműködesnek. Á nug meglévő
elterések megaünletése pedig az elkövetkezendő évek fejtesztisi íeladata
keII, hogl leglen.



Tanulmányom köuetelét ( terjefuIme miatt) két résue bontottanl Az L
rész ebben l szómban,a II. rész a követkeó 2000/2. szdmban kerüIt mcgje-

Ientetésre. " A Saíraz!ötdi Csapatok Dokfiínúja ( FM-100-5)" és a " Szóraz-

fi)ldi Haderő Logisztikai Doktrínája ( FM,100-10) " tarlalommlL

Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína (AJP-Or)

A Szövetséges Összhaderőnemí Doktina célkitűzese, hogl alapot

adjon a szövetséges összhaderőnemi műveletek temezéséhez, végrehajtd-

sáhoa és a műveletek támogaídslihoL A dokumentum alapvetően NATO
doktrína, de az abban |oglalt alkalmazási elvek, módsurek és |ormók,
alkalmazhatók a nem NATO szövetségben, iaefue a Többnemzetíségű

Összhaderőnemi Alkalmai Harci Kötelékkel (CJTF) végrehajtott katonai
művelaekben is. A doktrína elsősorban a süvetséges hadműveleti sünten
működő parancsnokok és töraek saímóra készült, de referencia anyag-
ként |elhasuálhatják a nemzeti szintű katonai veutők és töru§ek is.

A dokumentum szerkesZtő bízottságának szandéka szerint a Szövet-
séges Összhaderőnemi Doktrína olyan életszerii kiadvárry, amelyet rend-

szeresen módosítani kell. A tervek szerint évente rendsz€resen felülvizs-
gáljak és tartalmi vonatkozásban változtatni is fognak, ha új koncepciók me-

rülnek fel.

A Szövetséges Összhaderőnemi Dokhína felépítése több szerkezeti
egységre tagolódik, melyek közül a legfontosabbak az alapokat, a kato-
nai műveleíek elveit és formáit, a logiszlikaí lánmgatás rendjét tartalmaz-

zák. A dokumentum értelmezését, hatékony kezelését segitik e|ő a mel-
lékletek. A doktrína elemzését ennek megfelelő sorrendben hajtom végre.

Az alapok

A szövetség stratégiai koncepcióját a doktrína első fejezeíe tárgyalja.
A dokumentum kifejti, hogy a Szövetség (azaz a NATO) biztonságpolitikai
célkitüzéseinek megvalósít,ásiához, hagyomrányos és nukleáris katonai kapa-
ciások fenntartásiira van szükség. A Sóvetség tagjai a különböző bizton-
ságpolitikai kihívrások széles spektrumával állnak szemben. A legutóbbi
időkben a regionális konfliktusok kitörésének a veszélye növekedett meg kü-
lönös mértékben.
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A Szövetség katonai eröinek szerepével kapcsolatosan a dokumenfum
kijelenti, hogy a katonai erők elsőrendű funkciója a tagáIlamok bizton-
ságának és területi sérthetetlenségének a garantálása. Ez a funkció békében,
válság, valamint ellenségeskedés idején a stratégiai kömyezet és atagá'lla-
mok érdekein keresztiil érvényesül.

A katonai erők szerepe a dokumentum szerint az, hogy békében eI_

riasszon minden katonai fenyegetést, amely a Szövetség tagállamai ellen
irányul, aktívan ré§zt vegyen a biztonság és a bizalom erősítésében, ENSZ
(EBESZ) felkérésre a globális stabilitás és béke fenntartása és megterem-
tése, a szövetséget ért tr{madás €setén pedig a ta8államok teületi integri-
tásiinak katonai erővel történő vis szaállítása,

A doktrína megíogalmazza a katonai erők nagyságrendjével, területi
elhelyezésével, felépítésével, a készenléti kategóriákkal kapcsolatos köve-
telményeket. Meghaározza a többnemzetiségű kötelékek alkotó kompo-
nenseinek minőségét, a NATO parancsnoksági erőket, az át-alárendelésre
rendelt erőket és a kijelölt erőket. Meghatározza tovóbbá a többnemze-
tiségű katonai szeflezelek kialakíttisdnak különféle módszercit: a telje-
sen integrált, a két-nemzeti és a keret nemzeti erőket.

A Szövetséges Össáaderőnemi Doktrína a következőkben a szövet-
séges hadművelelek elveivel, a szövetséges összhadreőnemi erők alkal-
mazásának kérdéseivel, a hadműveleti tenezés fózisaival, a hadműveleti
terv kidolgoaísának, a feladaaísztázásnak, a helyzetmegítéIésnek az elmé-
Iai és glakorlati kérdéseivel foglalkozik. A doktrína külön fejezetben tár-
gyalja a szövetséges összhaderőnemi műveletek vezetésének és irányíüísá-
nak problémáit, a többnemzetiségú törzsek funkcióit és a többnemzetiségű
parancsnokság szervezetét.

EE
EEE

EE
Összhaderőnemi Doktf ína szerkezete

E
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A műveletek

A Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína a következő fejezetekben a
haderőnemek különböző hadműveleteit veszi sorra, és külön-külön feje-
zetekben tátrgyalja a haditengerészeti hadműveleteket, a kéléltű (azgz a
partraszá,lh) hadműveleteket, a szőrazJöIdi hadműveleteket, a légi és a
légvédelmi hadműveleteket, a légt& felügleletet, a különleges hadműve-
ktekeL A doktrína külön fejezeteket szán a felderítés, a tívközlés és ájé-
koztatrá,s, a vezetés és irányítás, a megtévesztés, a lélektani műveletek kér-
déseinek, az elektronikai hadviselés, a hadműveleti biztonság, az ABV
műveletek, a civil-katonai együtínűködés, a tömegtájékoáatás elveinek és

követelményeinek ismertetésére. Végül önálló fejezetben tárgyalja a nem
háborús katonai műveletek megtervezésének, rnegszervezésének és végre-
hajtásának elveit és követelményeit.

Az egyes fejezetekben az adott hadszíntér jellemzőinek, a táígyalt
hadműveletben meghatározó szerepet játszó haderőnem sajátosságainak
meghatározásával vezeti be a doktrína a művelet tárgyalását. Részletesen
felvazolja az érinlelí haderőnem csapatainak jellemzőit, szervezésének,
alkalmazásának és fenntartásának sajátosságait. Részletesen taglalja a
vezető szervek és a végrehajtó erők szervezeti felépítését. Elemzi és érté-

keli a haderőnem csapatainak lehetőségeit és jellemzőit, a katonai szerve-
zetek képességeit.

Az egyes fejezetek részletesen értelmezik a különböző hadműveletek
típusait, azok helyét és szerepét a szövetséges összhaderőnemi hadmú-
veletekben. Megfogalmazzák a hadműveletek tervezesének, szeryez.é-
sének feladatait, rendszabályait, a hadműveletek végrehajtrisának vezeté-
sével, irányításával kapcsolatos elveket és követelményeket. Részletesen
vizsgálja a hadműveletek összehangolásának, harmoniálásának lehető-
ségeit, a haderőnemek közötti együttműködés megszervezésének módszereit.

A felderítés, a megtévesztés, a lélektani hadviselés és az elektronikai
hadviselés kapcsrin a doktrína elemzi a tevékenységek jelentőségét, célját,
feladatrendszerét. Ertelmezi a szakmai tevékenység, a támogaLis helyét és
szerepét a szövetséges összhaderőnemi műveletekben. Mindegyik szak-
tevékenységnél behatóan elemzi a tevékenységi típusokat, a szakmai felada_
tok végrehajásának céIszerű módszereit.
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A doktrína külön fejezetben tárgyalj a az atom, bakteriológiai és vegyi
környezetben végrehajtott műveletek sajátosságait. A doktrína hangiú-
lyozza annak jelentő§égét, hogy napjainkban a Límadó célú alkalrnazás
mellett szrámolni kell az ilyen tartalmú t€rrorista akciókkal, illetve a vélet-
lenszerű ipari katasárófák következrnényeivel. Külön vizsgája a csapatok
fenntartásának és kiszolgálásának lehetőségeit, az ABV eszközök alka-
lmazásának viszonyai között. Megfogal mazza továbbá a katonai-polgári
együttműködés legfontosabb feladatait is az ABV eszközök alkalmazásá-
nak viszonyai között.

A doktrína utolsó fejezetei a civil-katonai együttműködés kérdéseivel,
és a tömegtájékoáatrás kérdéseivel foglalkozik. Hangsúlyozva a civil és
katonai együttműködés alapelveit, feladatait és funkcióit, Kiemeli a média
szerepét a tömegtájékoztatás rendszerén belül, megfogalm azzA a Szövet-
séges Sajtó Információs Központok jelentőségét és feladaüát a naprakész
hadszíntéri ájékoztatók elkészítésében. Végül meghaüi,ro zza a tájékoz-
taással kapcsolatos titokvédelmi és biztonsági feladatokat és rendszabá_
lyokat.

Logisztika

A Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína külön fejezetbed trirgyalja a
szövetséges műveletek logisztikai üíLrnogatrisrinak elvei| követelményeit
és formáit. A fejezet bevezetésében megfogaímazza a logisztika defrni-
cióját, célját, helyét és szerepét a szövetséges műveletek ámogaÉsában. A
logisztikával foglalkozó fejezet lényegében a Szövetség€s Összhaderőne-
mi Logisaikai Doktrína tételeivel össáangban szabályozza a logisaikai
üímogaüís rendszerét. A logisztikai fogalmát illetően úry fogatmaz, hogr:

" A logisztíka a csapatok mozlatósának es fenntarttísónak remeusi és
uégrehatási tudomónya A logísztika a katonai íevéhenységekhez kapcso-
lódó teneési" beszenési, rahaúroaísi, száMaísi, elosuísi,|enntartósi, igesz-
ségügi íeladaro* es szolgóItattísok össusségal|

_ A doktrína megemlíti, hogy a logisztikai támoga!ás kapacitásainak a
katonai szervezetek szükségleteihez kell igazodniuk, a logisaikai támo-
gatás tervezése pedig a szövet§éges műveletek részeként kell, hory történjen.
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A dohrína lelsorolja a logísztikai tdnugatás alapelveit, melyek a követ,

kezők:

' A felelósség elve;

' A gondoskodás elve;

' Az eryüttműködés elve;

. A felhatalmazis (megfelelő jogkör) elve;

' Az alkalmasság elve;

' A gazdaságosság elve;

. A rugalmasság elve;

. A láthatóság elve;

' Az előrelátás elve;

. Az eryszerűség elve.

A doktrína a logisztikai t{ímogaüís tervezését befolyásoló tényezők
hatásait elemezve hangsúlyozza a szabványositás fontosságá| a több-

nemzetiségú logisáikai szervezetek kialakíüísának jelentőségét, a fogadó

nemzeti üímogatIís helyét és szerepét a szövetséges műveletek logisáikai
támogatasában.

A parancsnoki felelósseggel kapcsolatosan a doktrína hangsúlyozz4
hogy a Szövetséges Összhaderönemi Kötelék parancsnokának jogában áll,
hogy a nemzetek által az alárendelt erők támogatrására meghatrározott és
jóváhagyott logisztikai eszközök működését és azok felhaszná,lását koor-
dinálja,
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3. sz. ábra. ..A logisaikai lán ogafuís funkciói a Szövetséges
Ös s zh aderőnemi Do ktrína sze rint

A mozgatással-szállítással kapcsolatban a doktrína hangsúlyozza, hogy
a sállíási és mozgatási kapacitásoknak képesnek kell lenniük a szövet-
séges eróknek a hadszíntérre történő kiszállítására, a hadszíntéren belüli
mozgatására, a műveletek során adódó szállítási feladatok végrehajtására.
A szállítással-mozgatással kapcsolatosan a dokumentum felsorolja a küldő
nemzetek feladatait és íelelősségét, a fogadó nemzetek kötelezettségeit. Meg-
fogalmazza továbbá a mozga!ís összehangolása, koordinálása teién adódó
feladatokat.

A doktrína kellő terjedelemben foglalkozik a Többnemzetiségű Össz-
haderőnemi Logisztikai Központ tevékenységével. Ezek a szövetiéges lo-
gisaikai elemek, a nemzeti komponensek integrálásával kialakított egye-
sített logisztikai szervezetek, amelyek a szövetséges műveletekben a külön-
bözó funkcionális területeken koordináló és konkrét támogató tevékenységet
végeznek. A Többnemzetiségű Összhaderőnemi Logisaikai Központok a
nemzeti támogatási rendszerek mellett gazdaságos nímogatást képesek nyúj-
tani a szövetséges erók részére,

A logiszrikai kölpontokon belüI, a kootdínácös tevékenységek végre-
hajtdsóra, a különböző szakaterüIetre specializtílódott rz".iuűka olokí-
tanak ki:

. Az anyagi &ímoga!ís koordinálása;
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. A fogadó nemzeti támoga&ís koordinálása;

r A sátlítási és mozgatási feladatok koordinálása;

' Költségvetési, pénzüryi folyamatok koordinálása;

. Egészségügyi támogatasi feladatok koordinálása.

A doktrína logisztikai támogaüíssal foglalkozó fejezete a továbbiak-
ban a különböző műveletek trá,rnogaüísi kérdéseit fogalmazza meg. A mú-
veletek logisáikai támogaásanak a célja és feladatai mellett a doktrína
megfogalmazza a támogatási követelményeket, a logisztikai támogató rend-
szer teljesítőképességével, manőverező képességével kapcsolatos elvárá-
sokat.

Az egészségügyi tárnogatás rendjével kapcsolatban a doktrína megfo-
galmazza a személyi állomrány egészsége- és harcképessége megőrzésének
követelményeit.,4 dokumentum meg1fogalmazósa szerint az egé§l§égügi
b iztosítás legfo ntos a b b fe ladatai:

. A szemé|yi állomány egészségének megtartása;

' A sérültek és betegek ellátása, evakuálása;

. Az egészségügyi anyagellátás végrehajtása.

A dokumentum megfogalmazása szerint az egészségügyi ellátasnak
progresszívnek kell lennie, a sérüléstól a végleges gyógykezelésig, a reha-
bilációig. A doktrína kihangsúlyozza hogy az egészségügyi ellátasi köte-
lezettség a katonai műveletekben résztvevő minden személyre, mindenféle
megkülönböztetés nélkül fennáll, a sérültek és betegek klinikai szükségle-
te alapján, az egészségügyi kapacitások hatarain belül,

Az egésaégügli bklosítás rendszerét egl négfokozatú rendszetkénl
haíóroua meg, melyben az egésuégügli elldtásnak az első szaksegéIytől
és életmentő beavatkozlistóI, az evakuólús és a hadműveleli süntű egész-
ségügli ellátás áIlomásain keresztüI a végső felgóglulásl eredményező
ellűásig, a teljes rehabilítációig kell tartania-
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Szövetséges Összhaderőmeni Logisztikai Doktdna (AJP-4)

A Szövetséges Összhaderőnemi LogkXíkai Doktrína, minl NATO
dokumentum a sövelséges haderő hadműveleteinek togisztíkai úímoga-
lósávalJoglalkozik. A doktrína alkalmas a logisáikai szakismeretek bőví-
tésére, az ismeretformálrásra, segítséget nyújt abban, hogy a logisáikai szak-
emberek megismerjék a NATO logisáikai üimogatrÁsi alapelveit, a szövet-
ségesek logisaikai szemléletét. A kiadvriny taítalmazza a szöVetségesek
|ogisztikai szakkifejezéseit, amelyek a mi fogalmi rendszereinktől, az álta-
lunk alkalmazott terminológiánktól lényegesen eltémek,

A Szövetséges Összhaderőnemi Logisáikai Dokhína a szövetsóges
kötelékekben végrehajtott műveletek logisaikai L{mogatásánál egy sor új
megközelítést, újszerű megoldást, eljárási módot tartalmaz.

Ezek közüI a tegfontosabbak a kiivelkezők

. A többnemzetiségű NATO logisztika koordin áciőja a, mozgatás ,az
egészségügy, a fogadó nemzeti tárnogaás, a szerződéskötések
területein.

. A logisztikai vezetés és irrinyítás új elemeinek, így a Többnem-
zetiségű Összhaderönemi Logisztikai Központ (MJLC), beál-
lítása,

. Új logi§áikai íón ogatósi módszerek: a Fogadó Nemzeti Támo_
gatás (HNS), a Szerepköne Szakosodás (RS), a Vezető Nemzet
(LN) kialakítása.

. A Többnemzetiségű Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék
(CJTF) nemzeti komponensei logisáikai ámogaását végző
Nemzeti Támogató Elemek (NSE) alkalmazásának szab áIyozása.

A Szövetséges Össáaderőnemi Logisaikai Doktrína kialakítja a NATO
egységes logisztikai rendszerét, elősegíti a nemzetek és a szövetség
logisáikai szervezetei köótti együttműködést. A NATo logisaikai alap-
elveinek meghakírozísával, a követelmények, megfogalmá?á§áva| lefekteti a
többnemzetiségű műveletek logisztikai tárnogaásának alapjait.



A dokumentum leszögezi, hogy a többnemzetiségú műveletekben, a

csapatok logisáikai t,ámogatasáért a nemzetek és a NATO logisztika szer-
vezetei együttesen felelnek, Ez elörelépést jelent a korábbi állapotokhoz
képest, amikor is a logisztikai támogatas egyértelműen a nemzetek felelóssé-
gi körébe tartozott . Ez a szabályozáls teremti meg a Többnemzetiségű Integ-

rált Logisáikai Egységek (MILU) felállíüisának és alkalmazísának elvi
alapjait.

A doktrína egyarónt ta almazza a béke és háborús katonai műveletek

logisztikaí tómogaúisának elveít és kövelelményeit, ugyanakkor a súQpon,
tot a közepes intenzitdsú é§ a béketámogaló műveletek tdmogatására helyezí
A dokumentum elsösorban a többnemzetiségű NATO műveletek logiszti-
kai támogatrisának elveit fogalmazza meg, de tételei emellett alkalmazhatók
a partner országok haderői logisxikai ámogatásának megtervezésére és

megszervezésére is, Egletenlegesen foglalkoük a logisztikai tómogatás
áüahinos terüIeteivel, mint az ellűás, afennta ás, a szállítás és az egész-

ségügt Ezen kívül tárgyalja a logisztikai trimogatás nyugati felfogás sze-
íiníi eg)éb területeinek: a centralizált szerzódéskötéseknek, az infrastruk-
tura műszaki biztosíásának, az ingatlangazdálkodásnak az elveit és mód-
szereit is.

A Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína rendkívül ter-
jedelmes, szigoru rendszerezési elvek szerint szerkesztett, a hivatkozások
és az angol rövidítések miatt kissé nehézkes megfogalmazású, logiku-
san folépített, de a magyar olvasó számára szokatlan stílusú dokumentum,
Tanulmányozásához elengedhetetlen a NATO logisztikai alapelvek, a leg-
fontosabb szakkifejezések, a legáltalánosabb logisztikai elvek előzetes
ismerete. Gondolatvezetésén, megfogalmazásain érződik, hogy más gon-
dolkodásmódot, számunkra kissé idegenszeni szellemiséget takar, A dok-
trína tételeinek elmélyült tanulmányozása kitartást és kelló követke-
zetességet, megfeleló szakmai felkészültsiget feltetelez. A leggondosabb
fordítás és lektonílás ellenére, előfordulnak benne nehezen értelmezhetó
szövegrészek. Ezeken a nehézségeken azonban kis rugalmassággal, némi
fanüíziával tul lehet lépni.
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4.sz. óbra. A Szövetséges Óssxhaderőnemi Logísztikai Doktrína szerhezete

_ A doktrína négy fej€zetben, azokon belül szímos szakaszban, pontok-
ba szedve árgyalja a szövetséges műveletek logisztikai ámogatását. Az
angol és. magyar nyelvű szöveg, amellett, hogy lehetóvé teszi a megfelelő
nyelvtudás hiányában is a dokumentum tanulmányozás át, az angol iyelvet
jól beszélők részére lehetőséget biaosí| az esitleges pontoúásokra, a
nyelvismeret tökéletesítésére is. A szakkifejezések és meg-határozások jegy-
zéke, illewe a rövidítések jegyzéke eIósegíti a szöveg értilmezesét, a doku-
mentum mélyebb megismerését. A szövegközi ábník és vázlatok meg-
könnyítik a logisáikai tímoga&isi elvek és eljárrásmódok megértését.

Szövetséges logisztikai trimogaás koncepciója

. ^ 
Az első fejezet a szövetség logisaikai üímogaási koncepciój áí vátzol-

ja fel. Az alapfogalmak tisztázását követően a doktdna felsorolja a szOver
séges logisaikai támogatás alapelveit.

Ezek a következők:

. a hadműveletek elsődlegessége,
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. a parancsnok jogkör alkalmaásának elve,

. az együttrnűködés elve,

. a koordináció elve,

' az elégséges biztosítás elve,

. a rugalmasság elve,

' az egyszerűség elve,

. az időszerűség elve,

. a gazdaságosság elve,

. az átláthatóság elve.

A doktrína részletesen kifejti a NATO logisztikai támogatási koncep-
cióját. Ezek szerint a nemzetek a saját erők 6mogatásához szükséges for-
rásokat biztosítják a szövetséges műveletekben vagy szerződések alapján
mas fonásokat biaosítanak a nemzeti erók fenntartiására, A NATO parancs-
nok koordinálja a teljes logisaikai erőkifejtést a hadműveletben részWevő
valamennyi eró ftilött. z1 logísztikaí koordinácűt a Többnemzetiségű Össz-
haderőnemi Logisztikai Töru (CJTF J4), illetve Központ (MJLC) végzí
Ezeket a töfz-seket elsősorban a többnemzetíségű Összhaderőnemi Alkal-
mi Harci Kötelék (CJTF) alkalmazdsa esetén működtetik

A koncepció kapcsán a doktrína kihangsúlyozza, hogy az erők fenn-
tarLísára és működtetésére szolgáló módszereket a tisztán nemzeti támo-
gatástól, a NATo által irányított többnemzetiségú integrált logisáikai
támogatásig terjedó lehetőségek közül kell kiválasztani. A koncepció az
elóbbi változatokba beleérti a fogadó nemzeti támogalis lehetőségét is,
kihangsúlyozva, hogy a logisaikai tiimogaás hatékony vezetése érdeké-
ben rendkívüli jelentősége van a hírközlésnek, az összeköttetésnek.

A szárazftjldi erők támogatási módjaival kapcsolatosan a koncepció
úgy fogalmaz, hogy a logisáikai tímogatás alapját a nemzeti e|látás biz-
tositja, de magába foglalhatja a a többnemzetiségű üímogaüis módozatait
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is. A nemzeti támogaási formáció mellett lehetőség van a fogadó nemzeti
üíLrnogaás lehetőségeinek, a vezető nemzet kapaciüísainak, illetve a több-
nemzetiségű integrált logisztikai szervezetek ti.mogató kapaciüásainak a
kihasználására is. A küldő nemzetek joga és felelóssége a leggazdaságo-
sabb és a leghatékonyabb támogaási formáció megválasáása. Ugyanak-
kor a sárazfiildi erők parancsnokának biáosítani kell a lehetöséget, hogy
a felelősségi körzetében múködő nemzeti üimogató elemek tevékenységét
koordinálja.

A doktrína a továbbiakban részletesen definiálja a különböó logisz-
tikai nimogatási formákat. Meg}tatározza azok fogalmát, működési elveit
és követelményeit, szabályozza a különböző ámogatrási módozatoknak
megfelelően a logisztikai vezetés és irányítas módszereit. Felsorolja és rósz-
letesen elemzi a különbözó integrált logisztikai vezető szervek és koordiná-
ciós szervezetek feladaát és jogkörét.

A logisztikai támogatás tervezése

A továbbiakban a doktrína a logisztikai támogaás tervezésének mód-
szertanával foglalkozik, felvrázolva a tervezés menetét, módszereit, fel-
sorolva tervezési és vezetési dokumentumokkal szembeni tartalmi és for-
mai követelményeket. Felsorolja továbbá a tervezés elvi dokumentumai!
köztíik a doktrínákat, az eljárási dokumenfumokat, haderő szabvr{Lrryoka!
valamint a tervezési dokumentumokat.

A védelmi tervezéssel kapcsolatosan a doktdna úgy fogalmaz, hogz
a teryezés célja keretet biztosítani, amelyen belül össze lehet hangolni a
nemzeti és a NATO védelmi tervezést a szöv€tség katonai szíikségleteinek
kielégítése céljából.

Á védelrt funezés területeir a kijvetkezőképpen taglalja:

. haderótervezés,

. logisztikai tervezés,

. fegyverzeti tervezes,
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. eróforrás tervezés,

. információs rendszerek tervezése,

. védelempolgári tervezése,

o nukleáris tervezés.

A doktrína hangsúlyoz"a, ho5l a védelmi tervezésen belül a logisz-
tikai tervezésnek meghatározó szerepe és jelentösége van a haderófej-
lesztési javaslatok, célkitűzések kialakíüásában.

A logíszíikai tervezb íolyamara magóba foglalja:

' Logisaikai szabványok, irányelvek megfogalmazását;

. Logisaikai célkitiizések meghat ároaisát;

. Logisztikai üímogaüis tervezését, követelmények koordinációját;

. Ellátás tervezését;

. Fenntarkís tervezését;

. Mozgatás sállíüís tervezését;

. Egészse8ü§/i tervezést;

. Fogadó nomzeti tfulogatás térvezését,

A Iogisáikai tervezés folyamatában fontos területet képez a harc_
képesség fenntartására irányuló tervezés, azaz ahaditeohnikai eszközök és
hadianyagok megfelelő mennyiségben és minőségben történő biaosítása.
Hasonlóan fontos a készlettervezés, amely a fogyó és nem fogyó anyagok
raktrá,ri készletszintjeinek meghatározísára irányul.

A doktrína a továbbiakban reszletesen felsorolja a Védelmi Potgrári
Tervezés területeit, és a tervezéssel szembeni követelményeket. Felvázolja
a logisáikai vezetési és irányíási strukturákat, a logisaikai vezető és vé_
rehajtó szervezetek megalakításának rendjét, végül részletesen leszaM-
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lyozza a műveletek logisáikai támogaüísának tervezési folyamatát.
Megfogaímazza a tervezés célját, a különböző logisaikai terveket, a terve-
ző és koordinációs értekezletek struktúr{át, a logisztikai jelentések rend-
szerét

A logisztilta funkcionális területei

A doktrína harmadik fejezetében a logisztikai támogatás funkcionális
területeinek meghaározása, az irányítási és koordinálrási lehetőségek van-
nak megfógalmazva.

A logisztíkai íámogatás funkcionólis terüIetei:

5. sz. ábra. A logísztikai lómogatós funkciói a Szövetséges Ösahad-
erőnemi Logiszíikai Doktúna §zerint

. Az ellátris: A doktrína megfo ga|mazása szeriní az elláüis magá-
ba foglalja a katonai szervezetek teljes anyag és eszközszükségle-
tének kielégítését . A doktrína felsorolja az ellűósi oszttílyokat,
amely a NATO szabvónyok szeiní öt oszltíIyl alkotnale, szem-
ben az amefikai modelkl, ahol tíz anyagosülit! láezik



A doktrína az e|látás, azaz az arryagi biztosíLís kapcsan leszögezi,
hogy az mindenek előtt a küldő nemzetek felelőssége, de a többnem-
zetiségű műveletekben a felelósséget a küldő nemzetek és a NATO parancs-

nokok egyetemlegesen viselik. Ennek a felelősségvállalásnak előfeltétele,
hory az illetékes NATO parancsnokok koordináló jogkörrel rendelkez-
zenek a nemzeti támogató elemek, a §zövetséges integrált logisztikai szer-
vezetek (MILU) és a fogadó nemzeti támogatás forrásainak elosztásában,
felhasználásában.

A doktrína meghaIározza a szövetsóges ellátási formában biztosítható
anyagféleségek körél (víz, izemanyag, egészségügyi anyag), iletve a készle-
tek megalakításanak rendjét. Szabályozza a készletgazdálkodást, az anyagok
felhasználását, a különbözó szinteken megalakítandó anyagok lépcsózését.

A doktrína részletesen árgyalja az elláási stratégiákat. Megfogal-
mazza a "lóikm" (Pusch) elláüísi rendszer lényegét, amikor a csapatok
anyagellátása szabvány fogyaszuísi normákon alapul, és az anyagi kész-
leteket a lehetőség határain betül közelítik, "toljtíkn az alegységek, egy-
ségek irányába.

Ugyancsak részletesen felvázolja a "nekem|| (Pull) rendszert is,
amikor az ellátás a csapatoktól beérkező anyagigénylésen alapul. Ebben az
esetben a harcoló kötelékek mintegy magukhoz "súvjők" a szükséges
anyagi készleteket. Ez a módszer gazdaságosabb, de ugyanakkor nagyobb
kockazattal is jár.

. A karbantart,ás és javítás: A logisaikai aímogatasi rendszer,

következő fontos funkcionális területe a karbantartás és a javi
tás, amit a doktrína az elláníssal egységes funkcióként kezel. A
dokumentum szól a helyszíni javításról, kihangsúlyozva ennek a
javítási módszemek a fontosságát, a műveletek során megsérült
vary meghibásodott haditechnikai eszközök helyreállításában.
Azokban az esetekben, amikor egyazon eszköztípust több nem-
zet is rendszerben iart, a dokumentum javasolja a helyreállítási
tevékenységek nemzetek közötti koordináIását.

A dokumentum megemlíti a hadfelszerelés szabvrá,nyosításának lehe-
tóségeit. Ugy fogalmaz, hogy az egységesítés elósegítené a szövetséges
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katonai szervezetek eszközrendszereinek megbízható üzem€lt€tését, a
helyreállíüis hatékonyságának növelését, a fenntartási anyagelláás raciona-
Iízálásil. A szabványosíüás térnyeIÉse, az azonos eszköztípusok elterjedése,
az alkalmazés és az anyagellátás problémáit is leegyszerűsítené. Csak a
haditechnikai eszközök és hadianyagok eg5lségesítése után teljesíthetők a
kompatibilin{s és az interoperabilitás magas szinű követelményei.

r A mozgatás - szállí&ís: A doktrína megfogalmazása szerint a
mozgaás - szá|lítÁs áífoga a logisztikai tiáínogat]is teljes rend-
szerét. A dokumenfum részletesen rfugyalja a felvonulás fela-
datait, a művelet végrehajtása során adódó sáIlíási-mozgaási
feladatokat, illetve a kivonás időszakában adódó feladatokat. A
kapacitások elégtelenségét hangsúlyozva kijelenti, hogy a
szövetséges katonai műveletek végrehajtisa soniLrr adódó közle-
kedési-sálliüisi szükségletek kielégítése érdekében, a katonai
közlekedési szerveknek egyirtt kell mrüködniük a polgriri közle-
kedési szervekkel. Hangsúlyozza a NATO parancsnokságok és a
küldö nemzetek köótti koordináció fontosságát.

A doktrína megfo galmazza a mozgékonyságok fogalrnát. És értelmezi
annak hadászati-, hadműveleti- es harcászati szintü követelményeit.

Felsotolja és értelmezi a saíIlíttísi módokat, azaz:

. a légi sállítás!

. a tengeri (vízi) sáIlí6sq

. a közuti sállíüást,

. a vasúti sállíüís!

. a belvízi sállíüást,

A doktfina úg3l fogalmaz, hogr a sztivetséges műveletekben részrve,.ó
nemzeti kontingensek szállításához a kapacitások megszerzése elsődlegesen
a küldő nemzetek felelőssége. Uryanakkor a NAIO parancsnokok felelósex
a felvonulások, az myagszál|ítások koordinálásáért, a szükséges prioritásoi.
meghatíroásáért, a müveletek koordinálásáért, A fogadó nemzetekt."|!:i .-!



a §zállít,á§i-mozgaási feladatok koordinalásának a joga a fogadó nemzetek
közlekedési szerveit illeti meg.

. Az egész§egüs/: A doktrína mellékletének megfogalmazísa
' szerint a katonai szervezetek egészségügyi biztosítrása nemzeti

ügy. Az egészségügyi biztosítís magába foglalja a megelőzést, a

betegek és sériiltek egészségügyi ellátását, az evakuálást, az
egészségügyi anyagelláíí§t. A többnemzetiségű katonai műveletek
során a nemzeti egészségügyi trá,rnogatisi rendszerek mellett a
többnemzetiségű integrált logisáikai szervezetek, a fogadó nem-
zetek is vállalhatnak egészségügyi biáosítási feladatokat.

A többnemzetiségű műveletek végrehajüása során az egészségügyi
feladatok koordinálására a Többnemzetiségű Összhaderőnemi Logisztikai
Központ (MJLC) részeként Egészségüryi Koordinációs Központ (MEDCC)
működik q""a| acéIlal, hogy irrfuryítsa, koordinálja a hadszíntéren folyó
egészségügyi ellátást.

. A §zerződéskötesek jelentósége a többnemzetiségű műveletek

végrehajtisa során lényegesen megnövekedett. A nemzeti és a
szövetségesi ufunoga!ísi formák mellett, egyre naryobb jelen-

tóségű a fogadó nemzetek szerepvállaliisa a csapatok logisáikai
szükségleteinek kielégítésében. A jelenlegi szabályozők értel-
mében ezeket a szolgáltatrisokat csak államközi megállapodrások
alapján, térítés ellenében lehet igénybevenni. Ennek az igény-
bevételnek a részletkérdéseit szerzódésekben szabályozzák,
ezekel a szerződéseket a katonai szeryezáek a fogadó nemzet
képviselóivel, a szolgáltatókkal kötik meg.

. A költségvetés és pénzügy: kapcsá,n a doktrína kihangsúlyozza
annak a NATO elvnek a fontosságát, hogy a költségeket azok
fizetik, akik elóidézik, A dokhína megfogalrnazása szerint a
közös finanszírozris csak az illetékes NATO parancsnokság kölr
ségeinek térítésére korlátozódik. A nemzeti kontingensek fel-
vonultatrisával és fenntarüísával kapcsolatos költsegeket minden
esetben a küldő nemzetek viselik,

í.



_ A többnemzetiségű műveletek végrehajtása során, a pénzügyek
koordináIására Hadszíntéri Pénzügyi EIIenőrt (TFC) jelölne[ ki, ali a
Többnemzetiségű Össáaderónemi Alkalmi Harci Köteldk (CJTF) parancs-
nokának legfőbb pénzügyi tanácsadójaként működik.

r A műszaki biztosítás: rendeltetése a doktrína megfogalmazása
szerint az, hogy biztosítsa az utánpótlási útvonalak kialakítását,
és fenntartását, valamint a különbözó logisáikai üímogató lé-
tesítmény (raktarak, bázisok, terminálok) létrehozását és mű-
ködtetését. A hadszíntéri műszaki infiastrukturális biaosítási
feladatok végrehajtásának koordinálására Műszaki Koordi-
nációs Központot (ECC) áIlítanak fel.

o Ingatlanok: A többnemzetiségű műveletek során, a hadszíntéren
adódó ingatlanügyekben és a műveletekhez kapcsolódó vagyon-
íírglakhoz kötődó ügyekben a koordinálás felelőssége többnyi-
re a fogadó nemzetet terheli. A doktrína megfogalmazása szerint
az ingatlanok kiutalása hadműveleti ügy, a kiutalt ingatlanokkal
történő gazdálkodás a megszálló nemzetre, illetve a NATO
parancsnokságra hárul. A NATO egyetemleges felelóssége mel-
lett a kiutalt és átvett ingatlanokért a nemzetek felelnek. Nemzeti
felelősséget képeznek a szállás költségei, valamint a kártérítési
követelések. A szabályok értelmében minden ingatlant az átvé-
telkor meglévő állapotnak megfelelő módon kell visszaadni.

Együttműködés, koordináció

A Szövetséges Összhaderőnemi Logisaikai Doktrína szabályozza a
nemzetközi szervezetekkel és a szövetségbe nem tartozó ún. partner orszá-
gokkal, nemzetekkel történő logisztikai együttrnűködés elvelt és módsze-
reit is. A doktrína külön-küIön tárgyalja a különböző nemzetközi szer-
vezetek irányába megvalósuló logisztikai együttműködés tartalmi kérdé-
seit, az együttműködés formáit, feltételeit.

o Partnerség a békéért: A doktfina ebben a pontban a szövetség
és a partnerországok közötti logisáikai együttműködés kérdé-
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seit szAbályo7za. Ennek megfelelően szervezik a magas szintú
látogaüísokat, a logisztikai gyakorlatokat és trimogaási tevé-
kenységeke! a logisztikai kiképzési feladatokat.

. Kapcsolatrendszer a Nyugat-Európai Unióval: az együttműkö-

dés területe elsődlegesen a Nyugat Európai Unió álta| tervezet
katonai műveletek logisáikai üímogaásának megszervezése, az
erők és eszközök kialakítása" a logisztikai támogaüís vezetése és

irányíása,

. Kapcsolat az ENSZ-szel: Az ENSZ Logisztikai Direktívái (LogDir)

részletesen szabá|yozzil< a különbözó missziók logisztikai támo-
gatásának elveit és követelményeit. Az együttműködésnek az ENSZ
által vezetett műveletek és az egyidejű NATO műveletek logisztikai
rendszereire kell elsösorban kiterjednie.

. kapcsolatrendszer az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezettel: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezct
nem rendelkezik katonai erövel, ezértha a rűűveleteihez katonai
erőre lesz szükség, akkor aa a NATo-tóI kapja. A katonai erókkel
párhuzamosan logisztikai Émogatás igénye is valószínü, ANATO
logisztikai szervezetei a mozgaás-szálliás, az infrastruktúra biz-
tosíúsa terén nyújthatnak támogatást.

( Folytatás a 2000n. szómban ).
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