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KATONAI LOGISZTIKA GYAKORLATA 

ÁTTEKINTÉS A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS 

KATONAI LOGISZTIKÁT ÉRINTŐ IGÉNYEIRŐL 

Jároscsák Miklós
1
 

A honvédelmi tárcán belül, illetve elkötelezettségének köszönhető-

en más tárcákra kiterjedően is egyre inkább előtérbe kerül és súlyának 

megfelelő szerepet kap a NATO szövetségeseink feladataihoz kapcsoló-

dó katonai és polgári segítségnyújtás előkészítése, valamint a Befogadó 

Nemzeti Támogatás (továbbiakban: BNT) jelenlegi működő rendszerei-

nek fenntartása. A döntően polgári szervek és erőforrások közreműkö-

dését, rendelkezésre bocsátását igényelte feladatrendszerben jelentős és 

semmi mással nem helyettesíthető elemet alkot a katonai szféra, ami el-

sősorban abból adódik, hogy a NATO katonai szervezetei (nemzeti, vagy 

multilaterális) támogatását szükséges tervezni, szervezni és végrehajta-

ni. 

Ma már nem titok, hogy a 2002. év második felében megkezdődött 

védelmi felülvizsgálat eddigi eredményei között szerepelnek a BNT-re 

vonatkozó kérdések megválaszolásának alapjai, melyek értelmében tár-

caközi összefogás szükségessége jelentkezik. A tárcaközi együttes fellé-

pést a BNT eddigi hazai gyakorlata indokolja, továbbá szükségessé teszi 

az a tény, hogy elengedhetetlen a BNT terén jelentkező feladatok rend-

szerszerű megközelítése a tervezés, koordináció, felelősségi, jog- és ha-

tásköri kérdések vonatkozásában. Ezt felismerve és a BNT területén ki-

alakult helyzet előremozdítását szem előtt tartva került sor 2002. év 

decemberében annak a minden érintett szerv képviselőjének részvételé-

vel megrendezett konferenciára, amely a polgári és katonai szférában je-

lentkező tevékenységek behatárolását, egyeztetését, a végrehajtás feltétel-

rendszere alakulását, a különböző megyei-, regionális-, országos szinten 
megoldandó feladatok tisztázását, ütemezését volt hivatva elősegíteni. 

A HM Védelmi Hivatal és a HM-HVK Logisztikai Csoportfő-

nökség szervezésében összehívott konferencia legfőbb tapasztalata sze-

rint minden BNT-ban érintett védelmi-, közigazgatási-, gazdasági szektor 

képviselője tevőleges akarattal, koordinált együttműködési igényével 
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kész – a kívánatos és a BNT jogszabályi feltételét alkotó kormányrende-

let megjelenésétől függetlenül – az érdemi munkavégzés beindítására, 

amelyhez a szükséges elméleti dokumentumok és a gyakorlati tapasztala-

tok, valamint a fejlesztés elfogadott koncepcionális alapjai rendelkezésre 

állnak. Ehhez kapcsolódva írásom célja nem más, mint összefüggésekbe 

ágyazva ismételten áttekinteni a BNT nyújtás katonai területének egyik 

meghatározó szegmensét, nevezetesen a tervezési alapok elsődleges té-

nyezői sorába tartozó elemet a BNT katonai logisztikát érintő igényeit. 

Az általam több éve kutatott témakörökből kiemelt területet – a BNT 

katonai logisztikai igényeinek vizsgálatát – három egymásba fonódó, de 

mégis külön specifikumokkal rendelkező oldalról közelítem meg amikor 

szeretnék számot adni a Washingtoni Szerződés 5. cikkelye szerinti-, il-

letve azon kívüli műveletek várható, vagy valós igényeiről, amelyek fel-

dolgozásához egyfajta elméleti alapozással igyekszem hozzájárulni. Írá-

som záró részében kizárólag utalásszerűen érintem napjaink egyik 

kihívásaként megoldandó közös feladatunkat, nevezetesen a Nemzeti 

Adatbázisból származtatható Képesség Jegyzék kidolgozásának alapját. 

Mi az amiből az igények vizsgálata előtt ki kell indulni? 

„A szövetséges erők Washingtoni Szerződés 5. cikkelye szerinti-, il-

letve azon kívüli műveletei, feladatai végrehajtása esetén a NATO Új 

Stratégiai Koncepciója értelmében – az erők támogatása érdekében – 

fokozottabban kell támaszkodni a Befogadó Nemzeti Támogatásra, 

azon belül a helyi erőforrásokra és a felhasználható infrastruktúrá-

ra.”
21

 Ez esetben a minél megbízhatóbb és gazdaságosabb logisztikai tá-

mogatási rendszer akkor hozható létre, ha abba a lehető legteljesebb mér-

tékben bevonásra kerülnek a fogadó nemzet katonai és polgári 

erőforrásai, melyekből biztosíthatóak mindazon ellátási, javítási, 

infrastruktúrális és szolgáltatási szükségletek, melyek a nemzeti ellátási 

körbe tartozó anyagokat és technikai eszközöket kiegészíthetik.  

A műveletek, illetve a béke időszaki feladatok előkészítése idősza-

kában a küldő nemzetek, vagy/és a NATO parancsnokságok megfogal-

mazzák a fogadó nemzettől felhasználásra, igénybevételre tervezett mate-

riális és inmateriális igényeiket, melyek fajtái, terjedelme, kielégítésének 

módja egyrészt függ az alkalmazási (vagy más végrehajtandó) feladat jel-

legétől, a küldő nemzet (NATO katonai szervezetek) rendelkezésre álló 
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erőforrásaitól, a földrajzi elhelyezkedéstől, másrészt befolyásolja azt a 

fogadó nemzet bevonható támogatási kapacitásainak mennyisége és mi-

nősége. Az elméleti dokumentumokban rögzített eljárási módok szerint
22

 

a küldő nemzetek (NATO parancsnokságok) feladata a BNT lehetőségei-

nek számításba vétele, viszont követelményként jelentkezhet az igényelt 

támogatás terjedelmének, vagy korlátozásának meghatározása érdekében 
a saját meglévő képességeik felülvizsgálata. 

A rendelkezésre álló NATO alapdokumentumokban foglaltak és az 

elmúlt időszak válságkezelő műveleteinek, nemzetközi gyakorlatainak, il-

letve rendezvényeinek tapasztalatai elegendő információval szolgálnak a 

szövetséges erők részéről felmerülő, várható katonai logisztikai támoga-

tási igényekre vonatkozóan, melyek meghatározó alapját képezik a BNT 

tervezésének és előkészítésének. 

Feltételezett igények a Washingtoni szerződés 5. cikkelye  

szerinti műveletek esetén 

A NATO megalakulása óta valójában egyetlen esetben sem került 

sor
23

 az 5. cikkely szerinti műveletek végrehajtására, de a kidolgozott 

hadműveleti tervek, illetve az azzal szoros összhangban álló Váratlan 

Tevékenységek (Események) Tervei (COP-s) a kutatási információk 

szerint úgy készültek, hogy azokban megfelelő teret kapott az alkalmazá-

si körzetre épített BNT rész is. Bár az igények fajtái a szövetségesek ré-

szére nyújtott segítség két alapvető időszakában – Washingtoni Szerződés 

5. cikkelye szerinti, illetve az azon kívüli műveletek időszaka – alapvető-

en nem térnek el egymástól, az igények közötti különbségtétel mégis in-

dokolt, hiszen az 5. cikkely szerinti műveletek esetében a fogadó ország 

és a katonai logisztika lehetőségei a védelmi hadművelet (harccselekmé-

nyek) folytatása következtében korlátozottabbak, továbbá a harci körül-
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mények miatt egyes igények kevésbé, más igények fokozottabban kerül-
nek előtérbe

24
. 

Igényforrások, az igények egyeztetése 

Az igényforrások közül döntő jelentőségű a NATO parancsnok 

hadműveleti terve, amely a küldő nemzetek által kijelölt katonai kontin-

gensek, vagy a NATO katonai szervezetek képességeit, feladatait, a foga-

dó ország helyzetét, az agresszió célját, mint kiinduló tervezési alapada-

tokat veszi számításba. A NATO új stratégiai koncepciójában előtérbe 

került Többnemzetiségű Összhaderőnemi Harci Kötelék (CJTF) kon-

cepció alapján joggal feltételezhető, hogy NATO parancsnokság alatt 

több küldő nemzet katonai kontingense fog részt venni a megtámadott or-

szág védelmi hadműveletében, ami az igényforrások oldaláról több csa-

tornát jelent, amelyek viszont nem önállóan fognak funkcionálni, ha-

nem az igények NATO parancsnokok által koordináltan és úgynevezett 

„egy csomagban” kerülnek megküldésre (átadásra) a fogadó nemzet 

számára. 

Egy másik igényforrást képezhet a térségben működő Többnemze-

tiségű Összhaderőnemi Logisztikai Központ (MJLC), amely felelős 

mind a nemzeti, mind a több nemzetiségű logisztikai erőkifejtések átlát-

hatóságának fenntartásáért, valamint a logisztikai erőforrások koordinált 

felhasználásáért. Ezt a szerepet az MJLC-n belül a BNT Koordinációs 

Központ tölti be. 

Az igények egyeztetésének célja a rendelkezésre álló katonai logisz-

tikai erőforrások mind eredményesebb, mind gazdaságosabb felhasználá-

sának elősegítése. A hadműveletek hatékonysága és az erőforrásokért tör-

ténő versengés elkerülése szempontjából fontos feladat a NATO szerve-

zetek és a küldő nemzetek közötti koordináció végrehajtása. Ezen túlme-

nően a koordinációt az is szükségessé teheti, amikor több küldő nemzet 

igényel segítségnyújtást egy fogadó nemzettől és abban az esetben min-
den párhuzamos erőfeszítést el kell kerülni.  
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Az erőforrások összehangolása megteremtheti a tervezés átlátható-

ságát, valamint a végrehajtás gazdaságosságát. NATO doktrinális eljárási 

módszerek kitérnek a koordináció szervezeti feltételeire, amely átfogja a 

küldő- és fogadó nemzet, a NATO parancsnokságok állományából létre-
hozott „Kijelölt Összekötő Ügyintézők” tevékenységét. 

Főbb igénycsoportok és azok szakmai tartalma 

Erre a kérdésre a legmegfelelőbb válaszok az AJP-4 (Végleges) 

Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrinából és az AJP 4.5 

(ALP-12) doktrinális kiadvány vonatkozó részeiből, valamint a koszo-

vói válság időszakában a magyar katonai vezetés irányításával modelle-

zett helyzet részletes kidolgozásából következnek. Főbb igénycsoportok a 

helyszínek (elhelyezkedési- felkészülési körletek) területének infrastruk-

túrájára, létesítményeire, szolgáltatási lehetőségeire épülnek. A helyszí-

neknek a személyi állomány, posta, rakomány (PMC) fogadása, előreszál-

lítása céljából közeli repülőtérrel, raktárakkal, vezetési és irányítási 

létesítményekkel, az állomány elhelyezését biztosító épületekkel, megfe-
lelő közút-vasút kapcsolati lehetőségekkel kell rendelkezniük.  

Ezeken túlmenően a főbb igénycsoportok részét képezhetik a fogadó 

nemzet szállítási erőforrásai, rakodó eszközei, mozgásbiztosító műszaki 

technikai eszközei, javítóműhelyei és speciális műhelyfelszerelései, men-

tőkészletei, mentesítő eszközei és anyagai, valamint közvetve a katonai 

szervezetek kiépített logisztikai támogatási kapcsolatrendszerei a hozzá-
juk tartozó felkészült beszerzőkkel, szerződéskötőkkel.  

Ezeken a már korábban hivatkozott elméleti alapdokumentumok-

ban szereplő ismérveken túlmenően a szövetséges erők részéről várható 

konkrét szakmai igények tartalmának feltárásához rendkívül értékes 

tapasztalatok nyerhetők az 1999. évi koszovói válság időszakában tett 

hazai előkészületekből. A konkrétumok lényegét alkották az alább rész-

letezett feladathoz kapcsolódó igények: 

a) Feladatként jelentkezett a meghatározott nagyságrendű, harcfe-

ladatokat végrehajtó szövetséges kontingensek hazánkban tör-

ténő felkészüléséhez, valamint kivonásuk utáni pihentetéséhez, 

a szükséges helyreállításokhoz, majd az újabb bevetésekhez 

kapcsolódó segítségnyújtás. Ez annyiban természetesen eltért az 

5. cikkely szerinti műveletektől, hogy a Magyar Honvédség a 

koszovói válság időszakában béke kiképzést folytatott, így tel-
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jes mértékben koncentrálhatott a szövetséges erők támogatásá-
ra. 

b) Elgondolásaink szerint – amit korábban a SZÍVESLÁTÁS-99 

logisztikai törzs-hadijáték modellezett – a szövetséges erők ré-

széről 1 – 1,5 hadosztály erővel, annak kötelékében maximum 6 

összfegyvernemi dandárral, hadosztály tüzérséggel, valamint a 

szervezetszerű biztosító és támogató szervezetekkel számol-

tunk. A NATO katonai szervezetek hazánk területére történő 

beérkezésénél 3 szállítási ágazat – légi úton a személyi állo-

mány és meghatározott készletek, valamint a helikopterek átre-

pülése, vasúton a harci technikai eszközök és közúton a kiszol-
gáló technikai eszközök – kombinált alkalmazását tételeztük fel. 

A kialakult helyzetből következően a szövetséges csapatok igényei 

az alábbi területeken jelentkeztek: 

• előkészítő-szemrevételező csoportok fogadása, szemrevétele-

zése, szerződések megkötésének előkészítése; 

• határátlépés, VÁM ügyintézés biztosítása; 

• közúti mozgás biztosítása, műszaki és közúti komendáns erők 

tevékenysége; 

• elhelyezkedésre-kiképzésre alkalmas körzetek (körletek), 

azokon belül katonai objektumok (gyakorlótér, lőtér, repülő-

tér, laktanyák) kijelölése, átadása; 

• a felkészülés-működés támogatása a katonai rendszereken, il-

letve a nemzetgazdasági erőforrásokon keresztül; ellátási, 

szállítási, esetlegesen javítási támogatás; 

• egészségügyi segítségnyújtás; rákapcsolódás az országos, il-

letve körzeti infrastruktúrára; 

• vezetési feltételek megteremtésén belüli együttműködés, ki-

terjesztve a katonai és polgári összekötő csoportokra; 

• kapcsolat felvétel a körzet civil szervezeteivel, lakosságával. 

A feltételezett igények mindegyikéhez számos katonai, azon belül 

katonai logisztikai feladat kapcsolódik, amelyek szakmai tartalmát a Ma-

gyar Honvédség ágazati szolgálatfőnökei által vezetett munkacsoportok 

részletesen kimunkálták. Az igények szakmai tartalmát behatárolta, 
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hogy megállapodások, illetve szerződések csak NATO STANAG-k sze-

rinti minősítési követelményeket kielégítő ellátási feladatokra, illetve 

szolgáltatásokra köthetők, melyek körébe sorolható a romlandó és nem 

romlandó élelmiszerek biztosítása (ehhez kapcsolódva a palackos ivóvíz, 

valamint az ipari vízszükséglet lebiztosítása), az F-34 egységes hajtó-

anyag ellátási források felhasználása, a katonai repülőtereken és katonai 

bázisokon települt erők hajtóanyag feltöltésének és szervízelésének elő-

segítése, más katonai logisztika rendszerébe tartozó erőforrások, ellátási 

források hozzáférési lehetőségeinek megadása, rakodási- szállítási felada-

tok végrehajtásának elősegítése, javítási- mosatási és egyéb különféle 

szolgáltatások nyújtása.  

A szövetséges erők katonai logisztikai igényei igen komoly mérték-

ben érinthették volna a központi lőszertároló szabad kapacitás felhasz-

nálását, a katonai repülőterek és laktanyák folyékony és szilárd tároló 

kapacitását, a központi raktárak és katonai szervezetek szállító, rakodó és 

anyagmozgató eszközparkját, a közúti és vasúti szállítmány-kísérést, va-

lamint a műszaki erőket is felhasználó mozgásbiztosítást. A létesítmé-

nyek igénybevételénél rendszerint azok használható vagy kisebb felújítá-

sokkal használhatóvá tehető állapotával lehetett tervezni, de az 

igénybevétel kiterjedhetett a használaton kívüli volt katonai repülőterek-

re, illetve ingatlanokra. Az igények inmateriális része a meghatározott 

összekötő tiszti állományra, összekötő tiszti csoportokra, szerződéskötő 

és jogi képviselő személyekre terjed ki, akik összetételében a feladat 

nagyságrendjével arányos mértékű katonai szakállománynak is helyet 

kellett kapnia.  

Igények prioritás szerinti osztályozása 

Kiinduló alapként lehet e téren is elfogadni azt az alaptételt, mely 

szerint minden NATO szövetséges tagállam részéről a kollektív véde-

lemmel kapcsolatos kötelezettség felkészülni, illetve készen állni BNT 

nyújtására, ami a felvonultatott erők támogatásának egyik alapvető ki-

egészítése, melyről a fogadó nemzet a lehető legnagyobb mértékben fog 

gondoskodni.
25

 A fogadó nemzet gazdasági ereje, katonai logisztikai 

rendszerének képességei alapvetően meghatározzák az igények kielégíté-

se érdekében felhasználható lekötetlen, szabad kapacitások mennyiségét, 

mely minden fogadó nemzet esetében más és más. A gazdaságilag erős 
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szövetséges hatalmak képességeik birtokában a fogadó nemzet területén 

gyakorlatilag önellátásra, helyi lehetőségek minimális kihasználására 

rendezkednek be és saját logisztikai támogató rendszerüket kiterjeszthetik 

a fogadó ország területére, ahonnan csak a helyszíneket, a közlekedési 

infrastruktúra létesítményeit, valamint a polgári lakosság szolgáltatásait 

(polgári munkaerő alkalmazása) veszik igénybe. Ezzel szemben a legtöbb 

szövetséges elemi gazdasági érdeke a fogadó ország nyújtotta segítség 

maximális kihasználása. 

Ha az igények fontossági, prioritási sorrendjét akarjuk felállítani, 

akkor azokat célszerű számításba venni, melyek nem küldő nemzet, 

NATO katonai szervezet függőek, amelyeket a küldő nemzetek gazdasá-

ga, vagy logisztikai rendszere objektíve nem képes produkálni. Ilyen el-

sődleges fontosságú igények a fogadó ország fogadó létesítményei (pol-

gári és katonai repülőterek, vasúti kirakó állomások, kikötők), légtere, a 

mozgáshoz szükséges vasúti és közúti hálózat, az elhelyezkedésre alkal-

mas körletek, az elhelyezési körletek infrastruktúrája, a hírközlési beren-

dezések, frekvencia kiutalások, lőszerek és robbanóanyagok tárolására 

alkalmas raktárak, az ipari víz és a kommunális szolgáltatások, valamint a 
mozgásbiztosítás lehetnek. 

Másodlagos fontosságú igényeknek azok az igények tekinthetők, 

amelyek kielégítésére mind a küldő nemzetek, mind a fogadó ország lo-

gisztikai rendszere képes, de a küldő nemzet szempontjából az gazdasági-

lag előnytelen és más érdekei sem fűződnek ahhoz, hogy a küldő nemzet 

logisztikai rendszerét a fogadó országig kiterjessze. Ezek a prioritás te-

kintetében hátrább sorolandó igények a személyi állomány palackos ivó-

vízzel, romlandó és nem romlandó élelmiszerekkel történő ellátása, a 

technikai eszközök feltöltéséhez üzemanyagok biztosítása, szállítási-, ja-

vítási és szervízelési-, mosatási-, szállítmánykísérési-, őrzési-, mentesítési 

és egyéb más szolgáltatások igénybevétele, egészségügyi támogatás kéré-

se. 

A műveletek várhatóan többnemzetiségű jellege a másodlagos fon-

tosságú kategóriába sorolt igények esetén, a kielégítés módját tekintve ál-

talában a minőséget és a gazdaságossági szempontokat veszi figyelembe, 

így azoknak megfelelően a fogadó nemzet lehetőségeit összehasonlítják a 

térségben települt Többnemzetiségű Összhaderőnemi Logisztikai 

Központ (MJLC), az Ellátásra Szakosodott Nemzet, vagy a Vezető 

Nemzet által felkínált ajánlatokkal, melyek közül a legkedvezőbb kondí-

ciókat nyújtókat fogadják el, azokra kötnek megállapodásokat vagy szer-

ződéseket. A NATO legtöbb tagországára jellemző, hogy a hadműveleti 

tervezés során, mint küldő nemzet alapvető kérdésként kezeli a kritikus 
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fontosságú erőforrásait
26

, melyek jegyzékbe foglalásával tisztázza a kor-

látozott lehetőségeit, azokból adódóan meghatározza feladatai végrehajtá-

sához szükséges igényeket.  

A felek között megkötésre kerülő Egyetértési Nyilatkozat NATO pa-

rancsnok jogkörébe helyezi az igényelt nemzeti támogatás elsőbbségi sor-

rendjét és ha az igények között ellentmondások keletkeznek a NATO pa-
rancsnok kötelessége azok priorizálás útján történő feloldása. 

Az igények finanszírozása 

Alapvető szempontnak tekinthető, hogy a finanszírozási kérdések-

ben amennyiben egy mód van rá még az erők felvonultatását megelőző-

en konszenzusra kell jutni az érintett feleknek, mivel a BNT nyújtása a 

NATO erők, illetve a küldő nemzetek számára általában költségtérítés 

tárgyát képezi. A költségtérítés összege a nemzeti irányadó költségténye-

ző függvénye, melyet a küldő nemzetek, NATO parancsnokok számára 

hozzáférhetővé kell tenni. Abban az esetben, ahol nincs meghatározva 

nemzeti irányadó költségtényező, akkor a költségtérítés részleteiben a 

BNT Megállapodás (HNSA) folyamata során szükséges megegyezni, 

amihez a 6007, 3113, 3318 számú STANAG-k támpontokat adnak. A fi-

nanszírozás három alapvető forrásból történhet, mégpedig nemzeti, meg-

osztott többnemzetiségű, illetve NATO pénzalapból. A hadműveleti inf-

rastruktúra finanszírozását rendszerint az Észak-atlanti Tanács (NAC) 
határozza el. 

Fontos kérdést képezhet a BNT feladatok előkészítő tárgyalásain a 

pénzügyi feltételek tisztázása, mellyel kapcsolatban szintén a NATO 

alapdokumentumokból nyerhető útmutatás. Azok szerint minden pénz-

ügyi, illetve finanszírozási kérdésre részletesen ki kell térni az Egyetérté-

si Nyilatkozatban, ahol felelősökhöz kötve jelennek meg a finanszíro-
zással összefüggő feladatok

27
 úgy, mint:  

• A fogadó nemzetnek a NATO erők, küldő nemzetek katonai 

szervezetei számára biztosított erőforrásokért járó költségtérí-

tés megállapításához adminisztrációs és pénzügyi nyilvántar-

                                                      
26

 Főbb NATO Parancsnokságok közös (Bi-MNC) hadműveleti direktívája a 

többnemzetiségű logisztikai parancsnokság (MNLC) tervezésére és aktiválására 

VI. fejezet. 

27
 AJP-4.5. D Melléklet 5-6. szakasz. 
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tásokat kell vezetni. Valamint szükség szerint könyvvizsgála-

tot kell tartani; a NATO parancsnoknak a közös költségek vo-

natkozásában jóvá kell hagyniuk az árképzést és nekik köte-

lességük biztosítani az elfogadott támogatásért járó 

költségtérítést a fogadó nemzet számára, amennyiben azt a 

közös pénzalapból finanszírozzák. Más esetben segítséget 

nyújtanak a küldő-, illetve a fogadó nemzetek közötti pénz-

ügyi koncepció megoldásába. Meg kell határozniuk, hogy a 

küldő nemzetek igényeivel kapcsolatban a közös pénzügyi 

alapok igénybe vehetők-e, vagy sem. Az ő feladatuk eldönte-

ni, hogy mely igények alkalmasak a közös költségre és me-

lyeket kell nemzeti forrásokból finanszírozni; 

• A küldő nemzetnek a közvetlen nemzeti költségű igényekre 

vonatkozóan rendszerint a fogadó nemzettel közvetlenül kell 

letárgyalni az árképzést és biztosítani a közvetlen költségtérí-

tést. 

Az Egyetértési Nyilatkozat pénzügyi rendelkezések részében rögzí-

teni lehet, hogy a felek többszörös megállapodásai értelmében és a nem-

zetközi egyezmények alapján a NATO parancsnokságok és a küldő 

nemzetek a lehető legnagyobb mértékben mentesülnek az összes adó, 

vámilleték, jövedék és egyéb hasonló díjak alól. Ha valamely ok miatt ez 

nem lehetséges, akkor a különböző díjakat a minimális mértékben kell 

kivetni a legkevesebb járulékos adminisztratív költségekkel. A polgári, il-

letve katonai támogatások díjtételeit ugyanolyan szinten kell megállapíta-

ni, mint amit a kormánynak számítanak fel, ugyanakkor azokban a speci-
ális feladatok miatt eltérő árak is megjelenhetnek. 

A BNT nyújtása során alkalmazandó főbb okmányok közül a Tech-

nikai Megállapodások részletezik a finanszírozási és pénzügyi eljárási 

irányelveket, melyek közül néhány alapvető szempontra érdemes ráirá-

nyítani a figyelmet: 

• Anyagi készletek és szolgáltatások igénybevételéért a küldő 

nemzetnek költségtérítést kell fizetni a fogadó nemzet számá-

ra és minden szerződési, követelési és kifizetési számlát a fo-

gadó nemzet valutanemében kell kiállítani; 

• A térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokat a Technikai Meg-

állapodáshoz csatolt Összhaderőnemi Végrehajtási Tervekben 
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(JIP) részletesen ki kell dolgozni, a már korábban rögzített 

számú STANAG-k figyelembevételével;
28

  

• Részletes pénzügyi intézkedéseket és költségvetési terveket 

szükséges készíteni a Technikai Megállapodáshoz csatolt 

minden Befogadó (Fogadó) Nemzeti Támogatási Összhaderő-

nemi Végrehajtási Utasításhoz; 

• A fogadó nemzet repülőterein, katonai bázisain lévő katonai 

erőforrásokból igénybe vehető eszközöket, szolgáltatásokat, 

berendezéseket ahol lehet, térítésmentesen kell biztosítani; 

• Az eszközök és szolgáltatások igénybevételéért történő kifize-

téseket az alábbi módon lehet eszközölni: 

• küldő nemzet általi előrefizetés, 

• küldő nemzet általi visszafizetés a nemzeti Védelmi 

Minisztérium elfogadott eljárásai szerint, 

• STANAG 2135 előírásai szerinti költségtérítéssel, 

• azonos jellegű természetbeni megtérítéssel. 

A finanszírozási kérdésekben áttételesen kapcsolódnak a szerződés-

kötésekkel kapcsolatos irányelvek, amelyek tételesen megtalálhatóak az 

AJP-4.5 (ALP) doktrína mellékleteiben. 

A NATO alapdokumentumok szerinti eljárásmódok gyakorlati érvé-

nyesítésére hazai példát szolgáltathat az igénylés, árajánlattétel, szerző-

déskötés és elszámolás rendjére vonatkozóan a HM Elektronikai Lo-

gisztikai és Vagyonkezelési Részvénytársaság tevékenysége. Lényegé-

ben az illetékes katonai vezető szervek által aláírt Együttműködési Meg-

állapodás határozza meg a gyakorlat lényeges kondícióit (pl. a katonai 

szolgáltatások térítésmentességét, vagy azok térítéskötelességét) és az 

abban foglaltaknak megfelelően az Igénylő Fél (külföldi fél) írásban 

nyújtja be igényeit (katonai és polgári szolgáltatásokra egyaránt) a fenti 

HM RT Logisztikai Igazgatóságának. A Logisztikai Igazgatóság írásos 

árajánlatot ad az Igénylő Fél részére a közösen megállapodott időpontig. 

Az árajánlat elfogadása esetén, vagy a szükséges korrekciók végrehajtása 

után szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor, egy részről az Igénylő 

                                                      
28

 STANAG 3381 a szolgáltatások és létesítmények igénybevételéért történő ki-

fizetés valós eszközeit és módszereit tartalmazza. 
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Fél meghatalmazott szervezete, másrészről mint Ellátó Fél a Logisztikai 

Igazgatóság, illetve a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal 

(HM KPSZH) között. Az Ellátó Fél részéről a HM KPSZH a katonai 

szolgáltatások terén, míg a Logisztikai Igazgatóság a polgári szolgáltatá-

sok terén illetékes és a gyakorlat végén a Logisztikai Igazgatóság megha-

talmazott képviselője elszámolási lapokat nyújt be a katonai szolgáltatá-

sokról (a HM KPSZH megbízása alapján), valamint a polgári 

szolgáltatásokról az Igénylő Fél meghatalmazott képviselőjének, míg az 

Igénylő fél által igazolt elszámolási lapok alapján a HM KPSZH a kato-

nai szolgáltatásokról, a Logisztikai Igazgatóság a polgári szolgáltatások-

ról nyújt be számlát az Igénylő Fél által megjelölt szervezetnek. A pénz-

nem, illetve a fizetési határidő a szolgáltatási szerződésben kerül meg-

állapításra.  

Ez a kissé bonyolultnak tűnő példa teljesen szabályozott jogi kerete-

ket takar és az említett két HM szerv szerepe teljesen leszabályozott a ka-

tonai szféra oldaláról. Ugyanakkor a példából nem lehet következtetni a 

műveletek időszakában jelentkező katonai segítségnyújtás finanszírozásá-

ra és az elszámolások menetére. 

Valós igények a Washingtoni szerződés 5. cikkelyén kívüli 

műveletek, illetve gyakorlatok során 

Ebben a fejezetrészben, az előzővel szemben nem a várható, illetve 

a hadműveleti tervek alapján feltételezett elméleti igényekről lehet szá-

mot adni, hiszen különösen az elmúlt évezred utolsó évtizedében kirob-

bant délszláv válság békés rendezése, valamint a térségben lefolytatott 

nemzetközi és hazai gyakorlatok mindegyike rendkívül értékes tapaszta-

latokkal szolgált a NATO többnemzetiségű összhaderőnemi műveletei 

előkészítéséről és végrehajtásáról, azon belül a fogadó nemzet támogató-

képességével összhangban álló igényekről. A tapasztalatokat a küldő-, il-

letve a fogadó nemzetek katonai logisztikai vezető szervezeteiben, vala-

mint a főbb NATO parancsnokságok időszakos felkészítési fórumain 

rendszeresen feldolgozták és konferenciákon, nemzetközi találkozók ke-

retében közreadták. Ezen túlmenően fontosnak tartom a magyar katonai 

és honvédségi érdekeltségű civil szervezetek tapasztalatainak rögzítését 

a mélyreható következtetések levonhatósága érdekében. 
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IFOR -, SFOR műveletek 

Az IFOR, majd később SFOR műveletek előkészítése és végrehajtá-

sa során a dél-dunántúli régióban elsősorban katonai bázisokra települt 

NATO katonai szervezetek fogadása, elhelyezése, feladatai végrehajtásá-

nak döntően logisztikai vetületű támogatása a katonai szférát is érintette, 

hozzá kapcsolva a katonai igények nemzetgazdasági szféra irányába tör-

ténő közvetítésére, a szerződéskötések segítésére kijelölt HM ELEKT-

RONIKAI LOGISZTIKAI ÉS VAGYONKEZELŐ IGAZGATÓSÁG 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOT. A szövetségesek részéről a BNT-ra vonat-

kozó igények a katonai vezetés csatornáin érkeztek és az alábbi terüle-

tekre, illetve konkrét feladatokra irányultak: 

a) Katonai logisztikai szférára tartozó igények: 

• A taszári katonai repülőtér, mint fogadó helyszín igénybe-

vétele a légi irányításhoz, a repülőgépek előkészítéséhez, a 

személyi állomány ellátásához és elhelyezéséhez szükséges 

létesítményekkel együtt, valamint légtérigénylés a kiképzési 

repülésekhez; 

• Pécsi és kaposvári katonai objektumok felhasználása a Nem-

zeti Támogató Elemek személyi állományának, technikai esz-

közeinek, anyagi készleteinek és a működéshez szükséges 

egyéb felszerelések tárolásához, üzemeltetéséhez; 

• Katonai közúti szállítmányok mozgatásának koordinálása, a 

szükséges útvonalengedélyek kérése, illetve a vasúti szállít-

mánykísérés igénylése;a kaposvári karbantartó bázis (USA 

erők) működtetéséhez a HM CURRUS és a HM ARSENAL 

RT-k szakállományának bevonása; 

• Gyakorló-, lőterek, kiképzési objektumok területének, léte-

sítményeinek igénybevétele (Táborfalva), a lövészetek bizto-

sításához erőforrások lekötése;  

• Katonai logisztikai tárgyú adatszolgáltatás kérdése. 

Jellemzője a hazánkban feladatot végrehajtó szövetséges erők ka-

tonai logisztikát érintő igényeinek, hogy a küldő nemzetek – különösen 

az első időszakban – szinte teljesen önellátásra rendezkedtek be és va-

lamennyi rakodási, ellátási, üzemeltetési, szállítási, valamint egyéb biz-
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tosítási tevékenységet saját támogatási rendszerükben oldottak meg, 

ugyanakkor az egyes ellátási-, épület- és útfelújítási feladatok vonat-

kozásában az érintett HM Részvénytársaságok szolgáltatásait vették 

igénybe.A katonai (katonai logisztikai) igények kielégítése – az elhelye-

zési és egészségügyi területek kivételével – nem érintette, illetve nem 

igényelte a felsőszintű logisztikai vezető szervek tervezési tevékenységét, 

szakintézkedését, valamint operatív beavatkozását, mivel a katonai lo-

gisztikai támogatást a felkészített csapattagozat kijelölt elemei képesek 
voltak folyamatosan nyújtani.  

b) A HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Részvénytársaság 

(HM ELVI RT) közvetítésével megvalósított igények: 

A különböző többoldalú és kétoldalú egyezmények alapján BNT-t 

igénylő szövetséges katonai szervezetek (csapatok) részére a HM ELVI 

RT képes logisztikai támogatást közvetíteni térítés ellenében. Ezen tevé-

kenységet a vonatkozó hazai jogi szabályozás alapján végezte, összhang-

ban előbb a PFP SOFA, majd a NATO SOFA előírásaival, a következő 

konkrét területekre kiterjedően: 

• katonai szolgáltatások a gyakorló- és lőtér biztosítása (ki-

szolgáló személyzettel és célanyaggal), lőtéri tűzoltó alegység 

készenléti szolgálata, tűzszerész feladatok, a mentő és tűzoltó 

helikopterek biztosítása, terepjáró személygépkocsik és teher-

gépkocsik biztosítása, légi járművek hajtóanyag biztosítása, 

katonai rendészeti tevékenység, vasúti szállítmánykísérés, a 

térképészeti anyagok rendelkezésre bocsátása. 

Ezen katonai szolgáltatásokat a Magyar Honvédség adott szolgálta-

tás nyújtására képes katonai szervezeteitől igényelték. NATO gyakorla-

tok esetében egyes katonai szolgáltatások a BNT keretében lehetnek térí-

tésmentesek, ha ebben magasabb szinten megállapodás jön létre. 

• polgári szolgáltatások a tábori elhelyezési feltételek biztosí-

tására, a táborok őrzés-védelmére, a lőtérzárásra, a polgári 

tűzoltóság készenlétére, élelmezés és palackos ivóvíz biztosí-

tására, üzemanyag ellátásra, mosodai szolgáltatásra, híradó-

eszközök biztosítására, az informatikai szolgáltatásokra, szál-

lító, rakodó eszközök igénybevételére, valamint javításra 

irányultak. 
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A felsorolt szolgáltatásokat HM ELVI RT Logisztikai Igazgatósága 

intézte a megfelelő referenciákkal rendelkező polgári alválalkozók bevo-

násával. Ezen szolgáltatások térítési díja általános fogyasztási adóval ter-

helt, kivéve az üzemanyag biztosítását, ha kétoldalú államközi szerződés 
másképp nem rendelkezik. 

KFOR műveletek 

A NATO politikai és katonai szerepvállalása 1999-ben a Koszovó 

vonatkozásában kialakult – ENSZ alapokmányában rögzített jogokat dur-

ván sértő – helyzet megoldásában többek között Magyarországot és Gö-

rögországot is érintette, mely NATO tagállamoktól a szövetséges alkal-
mazott erők érdekében BNT-t igényeltek. 

A szövetséges erők által a magyar légtér, légibázisok és kiképzési 

létesítmények igénybevételére megkötött megállapodás lényegi részei az 

alábbi igényeket, illetve azokhoz kapcsolódó feladatokat tartalmazták: 

• Három katonai repülőtér és azok légterének használata (repü-

lőgépek és a személyi állomány jelentési kötelezettségével, a 

magyar törvényi előírások betartásával); 

• Várpalota közelében elhelyezkedő gyakorló- és lőtér igénybe-

vétele, a különböző fegyverekkel, légi- és harcjárművekkel 

lövészetek végrehajtása nappal és éjszaka; 

• Felhatalmazás meghatározott mennyiségű és típusú repülőgép 

telepítésére, azokkal bevetések végrehajtására; 

• A magyar fél által szavatolva az átadott kiképzési bázisok, 

(gyakorló és lőterek) biztosítása; 

• Használatra átadott terület, létesítmények igénybevétele, álla-

potának megőrzése, illetve az építési, karbantartási munkák 

végzéséhez az elhelyezési adatok rendelkezésre bocsátása; 

• A használatra átadott, illetve a közösen használt objektumok 

térítési költségeinek megosztása (üzemeltetés, karbantartás); 

• Környezeti veszélyek megelőzése, illetve időszakos elhárítá-

sa; 

• A kért, kapott és a meghatározott szolgáltatások elszámolása, 

térítésének szabályozása. 
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A szövetséges erők alkalmazási körzetekhez történő felvonultatása 

és működési, katonai logisztikai támogatási rendszere kiépítése szem-

pontjából meghatározó jelentőségűnek tekinthetőek a „JOINT GU-

ARANTOR” és a „JOINT GUARDIAN” fedőnevű koszovói NATO mű-

veletek, melyek előkészítése során Görögország részére – a BNT kereté-

ben – a következő igényeket adták át: 

• Thessaloniki kikötő igénybevétele, információk biztosítása a 

kikötő létesítményekről és kapacitásokról, Macedónia kikötő 

közeli repülőterének adatairól és felhasználhatóságáról, vala-

mint a határátkelő pont(ok) kijelölése, 

• mozgásbiztosítás (katonai műszaki eszközökkel), 

• technikai támogatás (helyreállítás és javítás), 

• tűzvédelemhez tartozó feladatok végzése, 

• szállítmánykísérés, szállítmányőrzés, 

• híradó csatornák, frekvencia sávokkal kapcsolatos kommuni-

kációs infrastruktúra biztosítása, 

• elhelyezési létesítmények, tárolóhelyek, 

• ellátási források (főleg élelmiszer, víz- és üzemanyag tekinte-

tében), 

• gyakorlóterek és lőterek rendelkezésre bocsátása (katonai fe-

ladat), 

• egészségügyi támogatás (az első orvosi ellátástól egészen a 

kórházi, szakosított szakorvosi ellátásig „ROLE 1-4” (rész-

ben katonai feladat). 

Az igények és görög lehetőségek tárgyalása során kötött megállapo-

dások, szerződések alapján 1999. október végéig a NATO erők mintegy 

32000 fő személyi állomány, több mint 17000 db gépjármű, közel 6000 

tréler és több mint 7000 konténer, 2200 harcjármű nagyságrendben érkez-

tek be a légi- és a tengeri kikötőkbe. 

A számadatok is jelzik a BNT jelentőségét a küldő fél szempontjá-

ból, hiszen a helyileg igénybe vehető ellátási források, elhelyezési léte-

sítmények, valamint az infrastruktúra nagyban megkönnyítheti, illetve 
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gazdaságosabbá teheti a kijelölt erők küldő nemzetektől távoli működte-

tését. 

A KFOR műveletek előkészítése és végrehajtása a BNT konkrét 

műveletekre történő igénybevétele vonatkozásában számos tapasztalatot 

hozott a NATO szervezetek, a küldő nemzetek és a fogadó nemzetek 

számára, melyek a Többnemzetiségű Összhaderőnemi Harci Kötelé-

kek (CJTF) alkalmazásához, érdekükben a többnemzetiségű logisztikai 

támogató rendszerek kiépítéséhez és egymással összehangolt működteté-

séhez köthetők. Mint azt a NATO dokumentumok érintett részeinek vál-

toztatása is tükrözi a NATO vezető szervek nem késlekedtek a tapasztala-

tok feldolgozásával, hanem ellenkezőleg azok gyors értékelését és 

elemzését elvégezve, konszenzusos egyeztetések nyomán haladéktalanul 

pontosították a jog- és hatásköri-, illetve az eljárásbeli szabályzók aktuali-

tását vesztett részeit. A KFOR tevékenység időszakában végrehajtott szö-

vetséges katonai műveletek (harcbavetések) a legmagasabb szintjét ké-

pezték a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyén kívüli feladatoknak, ezáltal 

mértékadónak tekinthetők az adott fogadó nemzetek támogatási képessé-

gei kialakításánál. 

Nemzetközi gyakorlatok 

A hazánk területén, katonai gyakorlótereken, kiképzési bázisokon 

szövetséges erők részvételével tervezett és lefolytatott gyakorlatok a BNT 

katonai logisztikai feladatai elvégzésének egyfajta működési mechaniz-

musát alakították ki, melyek kereteit és mozgató rugóját természetesen a 

NATO vonatkozó elméleti alapokmányai képezték. 

A gyakorlatra érkező szövetséges erők igényei általánosan az erők 

fogadásához, katonai létesítményekben történő elhelyezéséhez, a harci 

technikai eszközök és egyéb technika, veszélyes anyagok (lőszer és rob-

banóanyagok) megbízható tárolásához, a kiképzési létesítmények, cél-

anyagok, szimulátorok használatához, ellátási források igénybevételéhez, 

valamint szállítási és egyéb más szolgáltatásokhoz kötődnek. Lényegében 

a nemzetközi gyakorlatoknak erősen, tipizálható BNT igényei jelentkez-

nek, melyek szemléltetésére legalkalmasabbnak tűnik a 2000. év egyik 

kiemelkedő NATO gyakorlata, melyet ARDENT-GROUND fedőnévvel 

hazánkban folytattak le. 

Mint ismeretes a gyakorlat tárgyát képezte: a NATO Szövetséges 

Európai Haderő Főparancsnoka (SHAPE) alárendeltségébe tartozó 

Szárazföldi Mozgékony Erők (AMF/L/) tábori tüzérségének, valamint a 
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NATO Légierő Fegyvernemeinek terepen éleslövészettel egybekötött fe-

ladat végrehajtása, összhaderőnemi műveletek keretében, a fogadó 

nemzet erőinek bevonásával. 

Elgondolás szerint a magyar fél, mint fogadó nemzet a saját harcoló 

(végrehajtó) alegységeinek kiszolgálásán túl egy Befogadó Nemzeti 

Támogató alegységet (HNSU) biztosít egy szállítószázad (150 fő sze-

mélyszállító, 150-160 tonna szilárdanyag szállító kapacitással) és egy tá-

mogató század (30 t hűtőkapacitással, 20 tonna üzemanyag szállító kapa-

citással, sátortábor építéséhez szükséges anyagokkal és erőforrásokkal, 

szervezetekkel. Igényként merült fel továbbá összekötő tiszti csoport (20 

fő), szállítást és mozgáskoordinálást szervező csoport kialakítása és a 
gyakorlaton résztvevők érdekében történő működtetése. 

A konkrét katonai logisztikát érintő igényeken túlmenően a nemzet-

gazdasági szférából tervezték igénybe venni: az élelmiszer beszerzést, a 

hajtó- és kenőanyag biztosítását, híradástechnikai eszközöket, irodatech-

nikai eszközöket, személy- és szállítógépjárműveket, buszokat, mosatás 

és más kommunális szolgáltatásokat. A nemzetközi gyakorlaton felmerült 

katonai logisztikai igényeket a Magyar Honvédség döntően térítésmente-

sen biztosította, míg a nemzetgazdaság különböző ágazatait érintő igé-

nyek kielégítésére a küldő nemzetek, illetve nevükben a NATO parancs-
nok a HM ELVIRT-n keresztül kötött szerződéseket. 

Nemzetközi gyakorlatok BNT-i feladatainak megoldására a szövet-

séges országokban kiforrottabb gyakorlat és a hazainál lényegesen jobb 

feltételrendszer áll rendelkezésre. Ebből az aspektusból kiindulva érde-

mes rátekinteni a kanadai helyzetre, illetve a hazánk haderejéhez ha-

sonló nagyságrendű haderővel rendelkező európai szövetségeseinktől 

elvárt segítségnyújtás megvalósítására. 

a) Kanada területén, ha az 5. cikkelyen kívüli tevékenységre kerül 

sor mindent térítés ellenében biztosítanak a konkrét feladatokra kidolgo-

zott Egyetértési Nyilatkozatok szerint. Általános, hogy a szövetségesek 

leginkább a kanadai kiképző bázisokat, illetve a szabad légtereket veszik 

igénybe olyan gyakorlatok végrehajtásához, melyekre Európában nincse-

nek meg a feltételek (pl. kismagasságú repülőkiképzés, lövészetek). Az 

ilyen típusú támogatásnak kialakult rendje van a fogadó és a küldő nem-

zetek között, ami azt jelenti, hogy az igénybe vett bázisok, szolgáltatások 

díja a legapróbb részletekig ki van dolgozva. A kanadai példáról még 

annyit, hogy a végrehajtandó feladatok irányítására, koordinálására állan-

dó jelleggel nem működtetnek szervezeteket, viszont ha feladat jelentke-
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zik, akkor a Védelmi Tárca koordinációjával aktivizálják a BNT irányító 
rendszerét; 

b) A hozzánk hasonló nagyságrendű haderővel rendelkező szövetsé-

ges országokban Belgium, Hollandia, Dánia a nemzeti támogatást szin-

tén kiemelten kezelik, a szükséges képességeket az egész haderőre kiter-

jesztik és külön e célra speciális egységeket hoztak létre, illetve a 
meglévő katonai szervezeteik képességét növelték meg. 

Dániában a külön nemzeti (Befogadó/Fogadó) támogatásra létreho-

zott speciális egység közel 500 fő, míg a hasonló feladatrendszerű belga 

29. zászlóalj létszáma 300 fő és szervezeti kialakításuk speciális. Ugya-

nez jellemző a holland nemzeti támogató szervezetekre, amelyek ma 3 

körzetben 1-1 század erőt képeznek békében (korábban jelentős létszámú 

egységek voltak erre a feladatra, melyek a haderő csökkentés során le-

szűkültek). Hollandiában a békében élő századokra alapozva M esetén 

képesek nemzeti támogató célokra több zászlóaljat felállítani. A holland 

haderő parancsnokságán hosszabb ideje működik egy feltöltött Befoga-

dó Nemzeti Támogatással foglalkozó osztály, mely a tervezés, előkészí-

tés koordinációs feladatait, az adatbázisokat, valamint a nemzetgazdasági 

kapcsolatrendszert műveli. A dán, belga és holland támogató katonai 

szervezetek alkalmasak a hazai segítségnyújtásra, de a külföldi kontin-

gensek nemzeti ellátására is. Ez utóbbi képességük azért fontos, mert a 

műveleti területen lévő kontingensek ellátását kezdeti időszakban nem 

minden esetben lehet a fogadó nemzetre, vagy ellátásra szakosodott nem-

zetre, illetve vezető nemzetre alapozni. Tapasztalat, hogy a nemzeti ellá-

tás biztonsága érdekében először, még ha költségesebb is a saját erős 

megoldásokat alkalmazzák. Később, a lehetőségek pontos ismeretében 

sor kerülhet a vonatkozó tervek kidolgozására, illetve a két- és többoldalú 

kapcsolatok alapján egyezmények szerződések megkötésére vagy a mul-
tinacionális logisztika lehetőségeinek kihasználására. 

MAGLITE oktatási program 

A több éve sikeresen folyó oktatási program a brit és a magyar kato-

nai logisztikusok között teremti meg a véleménycsere és a közös problé-
mák megoldási módjaira választ kereső konzultációk lehetőségét.  

A program a BNT témakörének feldolgozását tűzte ki célul és évről 

évre, újra és újra előtérbe helyezte az igények, illetve azok teljesítésének 

kérdéseit. A gyümölcsöző kapcsolat eredményeként ezúton is közelebb 
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juthattunk a BNT lényegének megismeréséhez, a szövetséges partnereink 

gondolkodásmódjához. A brit résztvevők által megadott szempontok 

alapján az oktatási program gyakorlati folyamata a következők szerint 

épült fel: 

• Első lépésként hazai bázison (Angliában) megtörtént a terve-

ző csoportok (szindikátusok) kijelölése és felkészítése. A fel-

készítés részeként a hallgatók teljes képet kaptak a brit száraz-

földi haderőnem logisztikai lehetőségeiről és képességeiről, 

valamint konkrétan a BNT igénybevételéhez kötődő eljárá-

sokról, aminek keretében részletes hadszíntér értékelést kap-

tak Magyarországról; 

• Az oktatási program lényegét képező hadijáték tartalmáról, a 

különböző szindikátusok konkrét feladatáról és a tanfolyam 

hallgatóival szembeni elvárásokról-, még Angliában – meg-

történt a feladatszabás. A helyzet beállítás konkrét feladatának 

lényege az Európában állomásozó brit erők Nagy-Brittaniából 

történő kiegészítésének szárazföldi- és légi úton történő vég-

rehajtása, az átcsoportosított erők (egy hadosztály) Magyaror-

szág területén való felkészítése, a logisztikai támogató rend-

szer mögöttes elemeinek működtetése; 

• A brit hadosztálynyi erő fogadó nemzethez történő beérkezte-

tésével kapcsolatban a szindikátusok és a magyar résztvevők 

meghatározott része helyszíni szemrevételezéseket hajtott 

végre; 

• A szemrevételezés alapján végrehajtást nyert a brit erők Be-

fogadó Nemzeti Támogatásával kapcsolatos nagybani tervek 

kidolgozása és a végrehajthatóság feltételeinek értékelése. 

A brit fél részéről átadott igényekre a szindikátusokba beosztott ma-

gyar hallgatók (összekötő tisztek) a felkészítés időszakában létrehozott 

adattárak segítségével, valamint az egyetem katonai logisztikai csatorná-
inak kihasználásával törekedtek a legteljesebb válaszok biztosítására. 

A brit hallgatók által felvetett kérdések az egyetemi oktatáson túl-

menően a katonai logisztikai szakállomány részére is tanulságokkal szol-

gálhatnak a küldő nemzet szempontjainak megértéséhez. A válaszok ki-

dolgozása során a BNT szinte minden területén áttekintésre kerültek a 

katonai logisztika, illetve a polgári szféra várható feladatai, amelyekből 
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más küldő nemzetre vonatkozóan is általánosítható következtetések von-
hatók le. 

Katonai logisztikai igények feldolgozása 

A BNT tervezési folyamatát
29

 érinti leginkább a katonai logisztikai 

igények feldolgozása, ami konkrétan az 1. Szakasz „Az igények benyúj-

tása és az Egyetértési Nyilatkozat (MOV)
30

 kidolgozása” részét képezi. 

A folyamat a Szövetség meglévő képességeinek, az igénybe vehető tá-

mogatásoknak felülvizsgálatával kezdődik, majd a NATO parancsnokok 

elkészítenek egy Befogadó Nemzeti Támogatási igény tervezetet, mely 

összegzi a szövetséges erők szükségleteit és megválaszolja a tervezett 

megállapodás alkalmazási területeit. Az igényeket a NATO parancsnokok 

aláírását követően egy meghatározott formátumú levélben (tárgy, hivat-

kozás, általános ismertetés, a hadműveletek koncepciója, az igények 

helyszínek szerinti felsorolása, különleges szempontok, jóváhagyás és 

rendelkezés) továbbítják a várható fogadó nemzetnek, ahol azokat átfo-

góan tanulmányozni kell. 

Az igények feldolgozásának elvei és követelményei 

A NATO jelenleg érvényben lévő és használatos elméleti alapdoku-

mentumai nem térnek ki az igények feldolgozásának elveire és követel-

ményeire, mely következtében az alábbiakban rögzítésre kerülő ismérvek 

tudományos megközelítéssel csak az eddigi gyakorlatok tapasztalataiból 
voltak meríthetők. 

a) Az igények feldolgozásának elvei 

• Szakszerűség elve, ami alatt az igények hozzáértő, megfelelő 

iskolai végzettséggel, szakmai tapasztalatokkal rendelkező 

személyek általi feldolgozását kell érteni; 

                                                      
29

 A Szövetséges Összhaderőnemi Befogadó (Fogadó) Nemzeti Támogatási 

Doktrina és Eljárási Módszerek (AJP-4.5./ALP-12/ Negyedik tervezet 3. fejezet, 

1. Szakasz). 

30
 Egyetértési Nyilatkozat (MOV) a Befogadó (Fogadó) Nemzeti Támogatás ter-

vezési folyamatának alapdokumentuma. 
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• Felelősség vállalás elve alapján az igények feldolgozási he-

lyein az egyes számú vezető felelős a tevékenység eredmé-

nyességéért; 

• Egyeztetés elve szerint az igények feldolgozási helyek szerinti 

szétválogatását, torzítás nélküli továbbítását, egymáshoz való 

kapcsolódását a felelősöknek kölcsönösen és folyamatosan 

egyeztetni kell; 

• Hitelesség elve azt jelenti, hogy a feldolgozásért felelősöknek 

tényadatokon alapuló összehasonlításokat kell végezni; 

• Céltudatosság elve alapján az igények feldolgozását végzők 

akaratösszpontosítását szükséges elérni és fenntartani; 

• Az igények egyenrangúságának elve szerint egyik igényt sem 

lehet a másik rovására háttérbe helyezni, vagy kevésbé fon-

tosnak tekinteni; 

• Rendszerfüggőség elve rámutat arra, hogy az igények feldol-

gozásához egy önálló rendszer kialakítása szükséges a válasz-

adásra jogosult, kompetens felelősök által irányított szerveze-

tek bevonásával, megfelelő számítástechnikai támogatott-

sággal; 

• Időbeniség elve arra utal, hogy ésszerű feldolgozási határidők 

kitűzésével kell az igényeket feldolgozni, mert a lassúság, té-

továzás befolyásolhatja a műveletek sikerét; 

• Egyszerűség elve szerint a legkézenfekvőbb megoldásokra 

kell törekedni. 

b) Az igények feldolgozásának követelményei  

A feldolgozási követelmények az elvek részletes kibontásából egye-

nesen származtathatók és betartásuk elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 

hogy megalapozott, minden szempontból tényadatokon nyugvó válaszok 

kerüljenek visszacsatolásra a szövetségesek részére. Fontossági sorrend 

felállítása nélkül az igények feldolgozása folyamán az alábbi követel-

ményeket célszerű figyelembe venni: 

• Az igényeket megkapó címzett szervezetnek képesnek kell 

lennie, vagy közös fórum létrehozásával meg kell szerveznie 
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az igények pontos értelmezését, csoportosítását, szétosztását 

és a feldolgozási feladat ütemezését; 

• A feldolgozás irányítására a címzett szervezetet, illetve az arra 

legalkalmasabb szervezetet kell feljogosítani, akinek alapvető 

feladatát képezze az igények rendszerszerű feldolgozási fo-

lyamatának kimunkálása és annak érvényesítése a feldolgo-

zásban érintett szervezetek vonatkozásában; 

• A feldolgozásra kijelölt, abban érintett államigazgatási, köz-

igazgatási, valamint országos hatáskörű szervezetek saját hi-

teles adatbázisaik korrekt alkalmazásával adjanak választ 

(ítéljék meg) az átadott igényekre; 

• Az igények feldolgozása folyamán különös tekintettel kell 

lenni a katonai és a polgári (nemzetgazdasági) szféra együtt-

működésére, a feldolgozási folyamatokon belüli egyeztető 

tárgyalások lehetőségeinek kihasználására; 

• Az igények feldolgozását minden helyszínen a lehető legna-

gyobb mértékben automatizálni kell annak érdekében, hogy a 

feldolgozás gépi úton, rövid idő alatt végrehajtást nyerjen; 

• A meglévő nemzetközi és hazai együttműködési csatornák le-

hetőségeinek kihasználásával fenn kell tartani a folyamatos 

konzultálás feltételeit a küldő nemzetekkel, NATO parancs-

nokokkal, valamint a feldolgozásban érintett fogadó nemzet 

szervezeteivel; 

• Az igények feldolgozásának rendszerét már béke időszakban 

ki kell alakítani és az irányításért felelős szervezet koordiná-

ciójával el kell végezni az igények feldolgozási helyek szerin-

ti elemi szétbontását és a kijelölt szakállomány felkészítését; 

• Létre kell hozni az igények feldolgozási folyamatába érintett 

ellenőrzés rendszerét, valamennyi feldolgozási helyszínre ki-

terjedően; 

• Meg kell határozni az igények feldolgozásának határidejét 
azok figyelembevételével, hogy az egyes igények több tárcát, 

több országos hatáskörű szervezetet érinthetnek és az összesí-

tésnél további egyeztetési igények léphetnek fel; 

• A kijelölt felelős szervezet irányításával elvégzett összesíté-

sek eredményeként, valamennyi igény teljesíthetőségére vo-
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natkozóan minden szempontból hiteles válaszoknak kell szü-

letniük, melyek az érintett területeket átfogó Képesség Jegy-

zéken alapulnak. Az igények feldolgozásához tartozó elvek és 

követelmények tudományos igényű megfogalmazásával lehe-

tőség nyílik a konkrét szervezetek, felelősök kijelölésére, a 

feldolgozási mechanizmus kialakítására.  

Képesség Jegyzék fontossága 

A Befogadó Nemzeti Támogatás egyik alapelve „az erőforrások biz-

tosítása” konkrétan rögzíti, hogy az „a felvonultatott erők támogatásá-

nak egyik alapvető kiegészítése, melyről a fogadó nemzetnek a lehető 

legnagyobb mértékben, a nemzeti prioritások és a meglévő képességek 

alapján kell gondoskodni és ezzel kapcsolatban minden szövetséges 

nemzetet felkérnek arra, hogy a logisztikai tervezés érdekében hozzanak 

létre egy nemzeti „Képesség Jegyzéket”
31. 

A Képesség Jegyzék tartalmát tekintve a fogadó nemzet azon lehe-

tőségeit, bevonható erőforrásait és kapacitásait tartalmazza, amelyek a la-

kossági ellátás, a nemzetgazdasági működés, az állami tartalékok, a ka-

tasztrófahelyzetek elhárítása, a nemzeti haderő szükségletei kielégíté-

sének veszélyeztetése nélkül, úgynevezett szabad kapacitásként igénybe 

vehetők. Ez a felajánlható szabad erőforrásmennyiség a nemzetgazdaság 

mindenkori teljesítőképességétől, eredményeitől függ és a termelési ered-

mények évközi változása, mezőgazdasági termékek újratermelése egy 

adott év különböző időszakaiban mindig más és más statisztikai képet 

mutat. Ebből adódóan a Képesség Jegyzék egy származtatott adathal-

maz, mely folyamatosan alakul és a küldő nemzetek, NATO parancsno-

kok által megküldött igényeket annak adott időpontban meglévő állapo-

ta alapján célszerű vizsgálni. Kevésbé gyakoriak az előző adathalmazzal 

szemben a létesítményekre, ingatlanokra, közutakra, vasúti közlekedésre, 

katonai bázisokra, repülőterekre és más objektumokra vonatkozó változá-
sok. 

A Képesség Jegyzéknek számítógépes rendszeren alapulva minden 

szaktárcánál, országos hatáskörű szervnél meg kell jelennie ahhoz, hogy 

az adott időszakban küldött szövetséges igényekre pontos, megalapozott 

és teljesítésorientált válaszokat lehessen adni. Ehhez egy teljes adatfel-

                                                      
31

 Szövetséges Összhaderőnemi Befogadó Nemzeti Támogatási Doktrina és Eljá-

rási Módszerek AJP-4.5 (ALP-12) 1. fejezet, 1 szakasz 1-6/pont. 
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dolgozási rendszert lenne szükséges célirányosan létrehozni országos 

szinten, melyben kiemelt jelentőségű a katonai szféra koordinációs szere-

pe. A feladat mivel országos rendszereket érint rendkívül összetett, 

mert: 

• Nem egységes a tárcaszintű és országos szervek informatikai 

rendszere, ami igaz az információk kezelésére és a számítás-

technikai háttérre egyaránt; 

• A különböző szaktárcák származtatott teljesítmény adatai kü-

lönböző egyedi részekből tevődnek össze, így nem tükröződ-

het egy egységes eredménysor az ország szükségletén kívüli 

szabad erőforrásoknál; 

• E téren is hiányoznak a jogi alapok, amelyek követelménye-

ket rögzítenének a feladatban érintett polgári és katonai szer-

vezetek számára; 

• Legfontosabb eleme, amire a Képesség Jegyzék épülhetne – 

az egyeztetett adatbázis nem áll rendelkezésre; 

A fentiek megválaszolása igen nehéz, ugyanakkor a szövetségességi 

kötelezettségek szorító jellegéből adódóan 2003. év végéig elengedhetet-

lenül szükséges. Érdemes foglalkozni példaként a dánok által Kapacitás 

Katalógusnak (Capability of Catalogve, rövidítve: CAPAT) nevezett 

okmánnyal, mely külön-külön tartalmazza a polgári és a katonai létesít-
mények, erőforrások pontos leírását, vázlatát, teljesítmény adatait. 

Dániában a polgári szféránál önálló fejezetet szentelnek a kikötők, 

repülőterek régiók szerinti bemutatásának, minden lényeges paraméterük 

feltüntetésével. Továbbá megjelennek az elhelyezésre alkalmas körzetek, 

létesítmények adatai, külön megjelölve a szállás, étkezés, irodai férőhely 

kapacitást. Külön fejezete van a tárolásnak, az ellátásnak, az egészség-

ügyi rendszernek, a közlekedési és távközlési hálózatnak, valamint a 

szolgáltató szervezetek lehetőségeinek. A kapacitás adatokat béke idő-

szak, illetve válság és minősített időszaki bontásban tartják nyílván. Fog-
lalkoznak még a társadalmi tradíciókkal és a lakosság képzettségével. 

Dániában a katonai szférán belüli adatbázis alkotó elemeit a BNT 

feladataira létrehozott egység kapacitásai, az ellátási osztályokon belüli 

erőforrások adatai, a mozgás és mozgásbiztosítás lehetőségei, a helyreál-

lító, egészségügyi-, szállító szervezetek adatai, a katonai fogadó létesít-

mények, elhelyezési objektumok paraméterei, az összeköttetési, vezetési 

információk képezik. Az adatok összesítve és haderőnemenként csopor-
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tosítva állnak rendelkezésre. Az adatbázisok szerkezetét és főbb fejezeteit 
dokumentumok formájában összesítik. 

A Képesség Jegyzék katonai adatbázisának létrehozásával kapcso-

latos tartalmi összetevők az elmúlt év során koncepcionális javaslatok 

elfogadásával rögzítésre kerültek. A feladat végrehajtásának előkészíté-

se tárcaközi egyeztetéssel lezárult, így gyakorlatilag semmi akadálya 

nincs annak, hogy a cikkben felvázolt igények alapján e területen az ér-

demi tevékenység beinduljon. 
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