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A  NATO  MŰVELETI  TÁMOGATÁSI  LÁNC  
MENEDZSMENT  KONCEPCIÓ  MEGVALÓSULÁSA  

NAPJAINKBAN 

Baranyai Virgil 1 

Bevezetés  

A NATO műveleti támogatási lánc menedzsment koncepció a pol-
gári életben már létező logisztikai eljárásmód katonai alkalmazását je-
lenti, amely speciálisan több NATO művelet során (Irak, Afganisztán, 
Balkáni műveletek, Öbölválság), és az ott szerzett tapasztalatok alapján 
öltött formát. Ez a forma nem végleges, hiszen új és új kihívásoknak, 
helyzeteknek kell megfelelnünk, így a logisztikai koncepcióknak is kö-
vetniük kell a változásokat. A NATO expedíciós műveletei és a NATO 
reagáló erők (NRF) későbbi fejlesztése generálta a szükségletet a NATO 
logisztikai megközelítésének, felfogásának jelentős átdolgozásához. 

A NATO műveleti támogatási lánc menedzsment koncepció megje-
lenése 2006 áprilisára tehető, amikor egy NATO tervezési konferencia 
keretében2 bemutatták, a koncepció lényegét, alapelveit. Ennek alapja az 
eddigi NATO műveletek tapasztalatai voltak; annak az igénye, hogy mi-
ként lehetne egy még optimálisabb logisztikai ellátási rendszert létrehoz-
ni. Az elgondolást A NATO Operations Support Chain Managment 
Concept című dokumentumban tették közzé, mely – hazai irodalom hiá-
nyában – egyik alapja a dolgozatban megfogalmazott alapvetéseknek. 

A katonai támogatási lánc elméleti és gyakorlati alapjai a polgári 
szférában az ellátási láncal már megteremtődtek, de az igazi munka való-
jában ezeknek az elveknek a NATO logisztikai ellátásába való átültetését 
jelentette. A NATO az elgondolásai, értelmezései mellett egy önálló ta-
nulmányban tette közzé a NATO nemzetek gyakorlati alkalmazásra vo-
natkozó tapasztalatait Supply Chain Management (SCM) developments 
in NATO Nations and Recommendations for a NATO SCM Concept 
címen.  

                                                      
1 Baranyai Virgil mk. őrnagy, HM FLÜ Nemzetközi és Szolgáltatási Igazgató-
ság, Külszolgálati és Békeműveleti Támogató osztály, főtiszt. 
2 NATO ACT 1st Draft, 5 April 2006. 
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A két NATO dokumentum áttanulmányozása során megismert kato-
nai támogatási láncra vonatkozó fogalmak és megközelítések azt mutat-
ják, hogy az alapelvek párhuzamba állíthatók a polgári terminológiával, 
viszont a katonai támogatási lánc speciális, szerteágazóbb, egyedi volta 
válik hangsúlyossá, amely a gyakorlatban is másképp jelenik meg, és el-
téréseket mutat a vállalti szférához képest. 

Az ellátási lánc egymással szorosan összefüggő folyamatok és erő-
források összessége, amely az alapanyagok beszerzésével kezdődik és a 
végtermék fogyasztóhoz való leszállításával végződik. Újabb értelmezé-
sek szerint azonban az ellátási lánc nem ér véget a felhasználónál, ha-
nem az eszköz teljes életútját végigköveti. A hadseregen belül kiváló pél-
da erre az amerikai repülőgép hordozók és anyahajók életútja, ahol a 
teljes életciklust megtervezik, és a folyamat a szolgálati idejét letöltött ha-
jóroncsként való feldolgozásáig vagy újrahasznosításáig tart. 

A bemutatásra kerülő ellátási lánc fogalmak sokszínűsége arra utal, 
hogy a logisztikában az ellátási lánc témaköre még olyan terület, amely 
folyamatosan változik. A kapcsolódó szakirodalom feldolgozása után arra 
következtetek, hogy a jövőben még mindig alakulni fog ez a terület, és 
valószínűsíthetően további felfogásokkal és megközelítésekkel gazdago-
dik. Maga a gyakorlat, az ellátási lánc működésének tapasztalatai fogják 
eldönteni, hogy melyik felfogás, megközelítés és fogalomhasználat lesz a 
legoptimálisabb és leghasználhatóbb. 

A NATO logisztikai elvei, eljárásai folyamatosan változnak a nem-
zetközi és nemzeti követelmények tükrében. Ez folyamatos tanulást és a 
logisztikai ismeretek szintentartását követeli meg a Magyar Honvédség és 
egyben a NATO tagállam hivatásos katonáitól, amelynek alapja, hogy 
„közös logisztikai nyelvet” beszéljünk például egy többnemzeti NATO 
művelet során. Mindez indokolja, hogy e dolgozat keretében az eddig 
megszerzett tudást és tapasztalatokat, valamint a kutatott angol és magyar 
nyelvű irodalmat felhasználva, azokat összefoglalva, az olvasót megis-
mertessem a NATO műveleti támogatási lánc menedzsment koncepció 
tartalmával és előnyeivel. 

A katonai támogatási lánc fogalmi, elméleti alapjait dolgozatom-
ban az ellátási lánc értelmezésével, több nézőpont és megközelítés segít-
ségével járom körbe, elemzem. Összehasonlítást teszek a jelenleg alkal-
mazott MC 0526 „Az NRF műveletek logisztikai támogatásának 
alapelvei” dokumentummal, majd gyakorlati példákon keresztül mutatom 
be a NATO műveleti támogatási lánc menedzsment elveket.  
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1. Az ellátási lánc értelmezése napjainkban  

1.1. Az ellátási lánc kialakulása  

Az ellátási lánc értelmezése a logisztika fejlődéstörténetében a törté-
nelmileg kialakult ipari struktúrák logisztikai láncához köthető. 
Kortschak elmélete alapján (Kortschak, 1993) a logisztikai lánc elemei – 
melyben ipari termelési módszereket vesz alapul – a vállalat beszerzési 
részlege által vásárolt nyers-, segéd- és üzemanyagokból, valamint más 
iparágak által szállított alkatrészekből, szerelési egységekből tevődnek 
össze. Ezek „kötegelve” kerülnek be a termelési folyamatba, majd a ter-
mék létrejötte után az értékesítés a különböző piaci csatornákon keresztül 
a végfelhasználókhoz közvetíti. 

Kortschak kifejti, hogy a gazdasági változások hatására hogyan bő-
vültek a logisztikai lánc elemei. A fellendülés, az eladói piacok változása, 
a termékszerkezet változás, valamint a szállítási feltételek volumenének 
változása minden tekintetben alkalmazkodást, optimalizálást igényelt, 
megjelent az „összegyűjtés” és „szétosztás” a logisztikai láncban. Ebben 
az összefüggésben beszerzési, termelési és disztribúciós logisztikáról be-
szél a szerző, amelyek együttesen alkotják a logisztika rendszerét.  

A logisztikai lánc mélyebb tagolódását elemzve, a láncon belül ér-
vényesülő munkamegosztás hatásmechanizmusait feltérképezve, valamint 
az értékképző szakaszok tér/idő összefüggéseit vizsgálva Kortschak ki-
mondja, hogy a logisztikai lánc egyes elemei értékképző lépcsőként sze-
repet játszanak a termék végső eladási árában (vö. Porter-féle értéklánc 
modell).  

A logisztikai láncból levezethető ellátási lánc fogalom napjainkban 
még nem egységes, amelynek egyik oka, hogy az ellátási lánc kialakulá-
sa viszonylag rövid időszakra tekint vissza.  

Valószínűsíthető volt, hogy az Európai Unióhoz történt csatlakozás 
után, a nemzetközi verseny erősödésével, a termék-életciklus rövidülésé-
vel, a magasabb minőségi szintekkel és alacsonyabb árakkal kell majd 
számolni a fogyasztói igénykielégítés során. Ezeknek, a változásoknak 
megfelelően a vállalatok reagálása rugalmassá vált, így az alapvető ké-
pességeikre összpontosítanak, kiszervezik a tevékenységeiket, valamint 
olyan beszállítókat keresnek, akik kiváló minőségben, ugyanakkor ala-
csony költségen képesek ellátni az adott feladatot. Erősödik a hálózatoso-
dás, a vállalatközi kapcsolatok jelentősége (Szegedi – Prezenszki, 2003). 
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Az ellátási lánc alakulását, bővülését befolyásolta, hogy a vállalatok 
a logisztikai céljaik elérését illetően különböző lépcsőkőn mentek keresz-
tül. Ezen egymásra épülő fejlődési fázisokat az idő függvényében az       
1. számú ábra mutatja. 

1. számú ábra. 

 

 

 

 

 

 
 

A célok elérésének lehetőségei az egyes korszakokban 
Forrás: Szegedi – Prezenszki, 2003  

Az ellátási lánc kialakulásának bemutatásakor fontos értelmezni az 
értéklánc fogalmát, melynek lényegét Portertől ismerhetjük meg. 
(Porter, 1991). Az értékláncot értéktermelő gazdasági és logisztikai fo-
lyamatok modellezésére készítették. A modellezés során elemzésre kerül 
a logisztikai területek kiszervezése és más vállalatokkal történő logiszti-
kai tevékenységek integrálásának lehetősége is.  

Az ellátási lánc alkalmazásának magyarázatát a fent említetteken kí-
vül a környezeti hatások is jelentősen befolyásolják. Az egyik ilyen hatás 
a globalizáció, melynek következtében a beszerzési és értékesítési piacok 
bővülnek, azonban a vállalatok közötti verseny egyre erősödik. A kör-
nyezeti hatások között szerepel a vevők egyre szigorúbb minőségi köve-
telménye az árban és a szállítási határidőben; a rövidült termék-életciklus, 
ami miatt a vállalatoknak gyorsabban és hatékonyabban kell az új termé-
keiket kifejleszteniük és piacra vinniük. Jelentős az információ szerepe, 
amely kulcsfontosságú termelési tényezővé válik, ezért a legújabb termé-
kek és szolgáltatások nyújtásához a tudást és szakértelmet koncentrálni 
kell, ami felértékeli a vállalatok közötti tudástranszfer szerepét. A föld-
rajzi távolságok áthidalására a legújabb információs és kommunikációs 
technológiákat használják, így koordinálni és irányítani tudják a gyors és 
pontos információáramlást, valamint az egyre bonyolultabb rendszereket. 
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Mindezen okok miatt ma is jelentős változásban van a gazdaság szereplő-
inek értékrendszere (Szegedi–Prezenszki, 2003). 

Porter a vállalati értékláncok összekapcsolódását értékrendszernek 
nevezte el (Porter, 1991). Ezzel lerakta az ellátási lánc koncepció elméle-
tének az alapjait. Az értékrendszer egyesíti a beszállító, a gyártó vállala-
tok, az értékesítési csatorna és a végső fogyasztó értékláncát.  

Porter szerint a szállítók a késztermék-előállítóknak továbbítják a 
nyersanyagokat és az alkatrészeket, akik értéknövelést hajtanak végre, 
majd a következő lépcsőben a kereskedők járulnak hozzá a termék vagy 
szolgáltatás értékének gyarapításához. Végül ez a folyamat a végső fel-
használónál ér véget. A 2.számú ábra az értékláncot kibővítve, a kapcso-
lódó folyamatokat is bemutatja. 

2. számú ábra. 

Az értéklánc kapcsolódó folyamatai 
Forrás: Porter, 1991 

Porter megállapítja, hogy a rendszer eredményessége attól függ, 
hogy a teljes lánc kimenete milyen mértékben képes megfelelni a végső 
fogyasztó igényeinek. A vállalatnak arra kell törekednie, hogy minél na-
gyobb végső fogyasztói értéket állítson elő, és a vevőket maximálisan 
partnerként kezelje.  

A vállalati értékláncok összekapcsolódása az értékrendszer, ami tu-
lajdonképpen az ellátási lánc koncepció elméletének az alapja. Ebből az 
elméletből kiindulva a logisztikához kapcsolódó tudományterületeknek 
ilyen típusú kiterjesztését a szakirodalom ellátási lánc menedzsmentnek 
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nevezte el.3 Az elméleti kialakítás s a gyakorlati megvalósítás első példái 
az Egyesült Államokhoz kötődnek.  

1.2. Az ellátási lánc fogalmi megközelítései 

Napjainkban az ellátási lánc többféle fogalmi meghatározásával is 
találkozhatunk, mivel – mint az előzőekben láttuk –, egy viszonylag friss 
fogalomról van szó. 

A Supply Chain Council4 1997-ben az ellátási lánc fogalmát a kö-
vetkezőképpen határozta meg: „Az ellátási lánc minden olyan tevékeny-
séget magában foglal, amely a termék előállításával és kiszállításával 
kapcsolatos, a beszállító beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezá-
rólag. A négy fő folyamat – a tervezés, a beszerzés, a gyártás, a kiszállí-
tás –, amely az ellátási láncot meghatározza, magában foglalja a keres-
let-kínálat menedzselését, az alapanyagok és alkatrészek beszerzését, a 
gyártást, az összeszerelést, a készletezést, a rendelés-feldolgozást, a 
disztribúciót és a végső fogyasztóhoz való kiszállítást.”  
(http://www.supplychaincouncil.com). 

Az ellátási lánc tehát egymással összefüggő folyamatok és erőfor-
rások összessége, amely az alapanyagok beszerzésével kezdődik és a vég-
termék fogyasztóhoz való leszállításával végződik. Újabb értelmezések 
szerint az ellátási lánc nem ér véget a felhasználónál, hanem az eszköz 
teljes életútját végigköveti. A hadseregen belül kiváló példa erre – mint 
ahogyan a bevezetőben is utaltam erre – az amerikai repülőgép hordozók 
és anyahajók életútja, ahol a teljes életciklust megtervezik, és a folyamat 
a szolgálati idejét letöltött hajóroncsként való feldolgozásáig vagy újra-
hasznosításáig tart. Nem véletlenül hívják életciklus tervnek, mivel ez va-
lójában a „születéstől” a „halálig” tart. Hasonló gondolatokat találtam 
Szegedi–Prezenszki munkájában, ahol az ellátási láncot a természet bio-
lógiai körforgásához hasonlítják (ld. 3. számú ábra). 

                                                      
3 Az ellátási lánc menedzsmentről a http://www.supplychain.hu, a 
http://www.supplychaintoday.com és a 
http://www.cscmp.org/AboutCSCMP/Definitions/Definitions.asp  
oldalakon bővebb információk olvashatók. 
4 A Supply Chain Council non-profit szervezet, amelyet 1996-ban 69 vállalat 
alapított Pittsburghben. Jelenleg több mint 700 tagja van, melyek között vállala-
tok, kutatóintézetek, egyetemek, tanácsadó cégek, szoftverházak képviseltetik 
magukat. 

http://www.supplychain.hu/
http://www.supplychaintoday.com/
http://www.cscmp.org/AboutCSCMP/Definitions/Definitions.asp


 84 

3. számú ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Áramlások az ellátási láncban 

Forrás: Szegedi–Prezenszki, 2003. 

Felfogásuk szerint az ellátási lánc menedzsment megközelítés hang-
súlya azon van, hogy a vállalathatárok csupán mesterséges határok az el-
látási lánc menti anyag- és információáramlásban, és a végső cél a teljes 
lánc teljesítményének fokozása. Ezért lényeges feladat a tevékenységek, 
folyamatok vállalaton belüli és vállalatok közötti oly módon történő in-
tegrációja és koordinációja, hogy a folyamatok a vállalatok határain mi-
nél simábban lépjenek át. 

Harland és Stevens is hasonló elmélettel közelítette meg az ellátási 
lánc témakörét (Szegedi-Prezenszki, 2003), de az ő elképzelésük azon 
alapult, hogy különböző szinteket állítottak fel. Az első szinten az alapo-
kat a szervezeten belüli integrációhoz kapcsolták. A szintek növekedésé-
vel a vállalati kapcsolatok folyamatosan bővültek, aminek a végeredmé-
nye a kapcsolatok hálózata, vagyis esetünkben egy ellátási lánc hálózat 
lett. Az elméletük vázlatát a 4. számú ábra szemlélteti. 
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4. számú ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az ellátási lánc szintjei 

Forrás: Szegedi-Prezenszki, 2003. 

A fenti elméletek mellett fontos még kiemelni azt az elgondolást, 
amely szerint az értékteremtő tevékenységek hosszabb összefüggő lánco-
latot képeznek.5 

1.3. A katonai támogatási lánc NATO szerinti értelmezése 

Mint az előzőekben láttuk, számos definíció létezik az ellátási láncra 
és az ellátási lánc irányításra. A legtöbb az ellátási lánckereskedelmi al-
kalmazásából ered. A következőkben néhány olyan definíciót mutatok be, 
amelyet a NATO értelmezett, hogy a későbbiekben a szövetségen belüli 
logisztikai folyamatokat a polgári szférához hasonlóan még hatékonyab-
ban kezelje és irányítsa. Dr. Réger Béla a témára vonatkozó elgondolása-
it, értelmezéseit egy tanulmányban tette közzé „Supply Chain Manage-

                                                      
5 Az ellátási lánc folyamat típusainak ismertetéséhez Dr. Réger Béla Ellátási 
lánc menedzsment – Supply Chain Management (SCM) című ZMNE BJKMF-
en tartott előadását használtam. 
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ment (SCM) developments in NATO Nations and Recommendations for 
a NATO SCM Concept” címmel.6 

A tanulmány szerint egy ellátási lánc (ellátási vagy logisztikai lánc) 
lefedi a teljes teret a gyártó, ellátó és a vevő között, amelyben áruk, szol-
gáltatások és információk mennek keresztül mindkét irányba. 

Az ellátási lánc irányítása az előre és visszairányuló kapcsolatok 
irányítása ellátókkal és vevőkkel, hogy magasabb rendű értéket közvetít-
senek a vevőknek kisebb költségekkel az ellátási lánc egészére vonatko-
zóan (vö. Porter-féle értéklánc modell). 

A tanulmány megfogalmazásában az ellátási lánc irányítás felöleli 
a tervezést és minden olyan típusú irányítási tevékenységet, amely magá-
ba foglalja az előállítást, a beszerzést, átalakítást-anyagfeldolgozást, és 
minden logisztikai irányítási tevékenységet. Kiemelt módon szintén ma-
gába foglalja a koordinációt és az együttműködést a folyamatban résztve-
vő partnerekkel és elemekkel, akik a szállítók, a közvetítők (disztribúto-
rok), harmadik terület szolgáltatói, és a vevők lehetnek. Lényegében az 
ellátási lánc irányítás integrálja a kereslet-kínálati gazdálkodást a cégeken 
belül és azokon keresztül.  

Hasonlóan a polgári szféra megfogalmazásához a NATO tanulmány 
is kialakítja a saját elgondolását az ellátási hálózatra. Megfogalmazásában 
egy ellátási hálózat ideiglenes és térbeli folyamatok módszere, amelye-
ket vállalati csomópontoknál és disztribúciós kapcsolatokon keresztül va-
lósítanak meg, amelyek értéket adnak a vevőknek a termékek gyártásán 
és szállításán keresztül. Ez összegzi az üzleti kapcsolatok általános álla-
potát, amelyikben minden típusú anyagokat, eszközöket, felszereléseket 
(munkafolyamat alatt álló felszerelések, eszközök és anyagok úgy, mint a 
késztermékek) átalakítják, és mozgatják különböző értéknövelő pontok 
között, hogy maximalizálják a fogyasztó részére az értékhozzáadást. Az 
ellátási lánc egy ellátási hálózat speciális formája, amelyikben a nyers-
anyagokat, a félkész termékeket és a késztermékeket úgy szerzik be kizá-
rólagosan, mint terméket egy folyamat láncolatán keresztül. 

                                                      
6 Supply Chain Management (SCM) developments in NATO Nations and 
Recommendations for a NATO SCM Concept – Az ellátási lánc menedzsment 
(SCM) fejlesztései a NATO nemzetek körében és ajánlások a NATO ellátási lánc 
menedzsment koncepció részére. NATO Study Paper, 2006. 
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A NATO katonai támogatási láncra vonatkozó további elképzelései-
nek bemutatását adja a “NATO Operations Support Chain Management 
Concept – Executive summary” című tanulmány.7 Az előző dokumen-
tumhoz hasonlóan, de fogalmazásbeli eltérésekkel taglalja az ellátási lánc 
és ellátási lánc irányítás, valamint az ellátási hálózat fogalmakat. 

Megfogalmazása szerint az ellátási lánc egy speciális esete az ellá-
tási hálózatnak, amelyekben a feldolgozatlan nyersanyagok, félkész ter-
mékek, közbenső-közvetítő anyagok, és a késztermékeket kizárólagosan 
megtermelik, mint termékeket, egy folyamat a láncolaton keresztül, ame-
lyik ellátást végez az egyiktől a másikig. 

Az ellátási lánc irányítás a termék és információ áramlás integrált 
tudománya a kezdeti erőforrásokon keresztül a végfelhasználókhoz törté-
nő kiszállításig. A kulcstevékenységek szorosan egymás mögött vannak 
ebben a folyamatban, beleértve a beszerzést, gyártási-előállítási tervet, 
rendelési folyamatot és teljesítést, leltározás irányítást, szállítást, elosztást 
(disztribúciót) és ügyfél szolgálatot. A koncepció szerint létfontosságú, 
hogy optimalizálják az erőforrásokat, és hogy elkerüljék az eredményte-
lenséget és szakszerűtlenséget, hogy elérjék az ellátási hálózat megkívánt 
működési szintjét. Vezetési egysége elősegíti az erőfeszítés egységét, és 
meghatározza a kijelölt NATO parancsnokot, akit a nemzetek felhatal-
maztak, és aki felelős a mindent átfogó tervezésért, a koordinációért és 
egy expedíciós művelet végrehajtásáért. 

2. A műveleti támogatási lánc irányításának elvei és  
összehasonlításuk a jelenleg használatos NATO logisztikai  

ellátási elvekkel 

2.1. A műveleti támogatási láncirányítás fejlesztések és ajánlások  

A NATO a szövetségen belüli nemzeteknek a Supply Chain Mana-
gement (SCM) developments in NATO Nations and Recom-mendations 
for a NATO SCM Concept8 című, 2006-ban kiadott tanulmányában 

                                                      
7 NATO Operations Support Chain Management Concept - Executive summary 
– NATO műveleti támogatási lánc management koncepció – Végrehajtásra vo-
natkozó összefoglaló. ACT 1st Draft, 5 April 2006. 
8 Supply Chain Management (SCM) developments in NATO Nations and 
Recommendations for a NATO SCM Concept – Az ellátási lánc menedzsment 
fejlesztések a NATO nemzeteknél és ajánlások a NATO Műveleti támogatási 
lánc Menedzsment koncepciókra. NATO Study Paper, 2006. 
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elemzi az ellátási lánc irányításával kapcsolatos elveket és a logisztikai 
környezetet, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a nemzetek számára. 
Mindezt a misszió, válságreagáló, békefenntartó és minden típusú katonai 
műveletek vonatkozásában teszi, ahol a logisztikai ellátás az egyértelmű 
alapja a műveletek megkezdésének, végrehajtásának és sikeres befejezé-
sének. Meglátásom szerint ez az ajánlás a műveleti támogatási lánc irá-
nyításának elvi és logisztikai tartalmán kívül burkoltan az egységesítés, a 
közös „műveleti támogatási lánc irányítás nyelvét” is szeretné elsajátít-
tatni a nemzetekkel.  

A katonai támogatási lánc irányításban a logisztikai folyamatok 
inkább a biztos hozzáférhetőség és készenlét felé orientáltak, semmint a 
költséghatékonyság felé. Különösen kitelepítési helyzetekben a legna-
gyobb érték, és a szolgáltatások, valamint anyagok hozzáférhetőségének 
időzítése prioritást élvez a költségmaximalizálással szemben. A logiszti-
kai struktúrát a katonai követelményekhez igazítják és nem pusztán a 
költségek szempontjából, habár ezek az aspektusok egyre fontosabbá vál-
nak a nemzeti költségvetések megszorításai és megvonásai tekintetében. 
A hálózatot és a struktúrát feladatorientálttá teszik a katonai követelmé-
nyeknek megfelelően, és ezek nehezen cserélhetők fel. 

A hadseregen belül korlátozások érvényesek, amelyek a katonai 
felhasználók speciális jellegzetességeiből származnak. Az ő harci ké-
szenlétük korlátozza a költségcsökkentési lehetőségeket, mivel a kijelölt 
célokat sikeresen kell végrehajtani. Egyszerűbben megfogalmazva: biz-
tosra kell menni. 

A gyorsan változó és a globalizációs piacoknak megfelelően a ma 
menedzsereinek a döntéseiket valós időben kell meghozniuk. Egy cég 
nagyobb kockázatnak van kitéve és meg is bűnhődik, ha rossz döntéseket 
hoz (például egy értékes vevő elveszítése, vagy a cég profitjának csökke-
nése). Ezért fontos az, hogy minden információval gyorsan és pontosan 
rendelkezzenek. 

A mai katonai műveletek expedíciós természetének megfelelően erős 
hasonlóság van az előbb említettekhez, ami egy katonai parancsnok fele-
lőssége ezen a területen. Neki továbbá szüksége van alapvető informáci-
ókra olyan gyorsan és pontosan, ahogy csak lehetséges, hogy a döntéseit 
meghozza. Mindazonáltal a szakszerűtlenség és a járulékos költségek a fő 
különbség, amit meg kell fontolni a rossz döntések, vagy a hiányzó in-
formációk következményeként. A hadseregben ez nem a haszon egy ré-
szének az elvesztéséről szól, hanem a katonák életéről, amit közvetlenül 
veszélyeztethet. Beláthatjuk, hogy ez a legnagyobb felelősség. 
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A katonai logisztikai szakértők szerint a NATO-ban az ellátási lán-
cot három különböző láncra lehet felosztani. Az első láncban gyors de 
alacsony volumenek mozgatják az árucikkeket, mint pl. az élelmiszert, 
gyógyszert és ruházatot – a kereskedelmi világban a Wal-Mart-al és a 
Sears-al egyenértékű. A második láncban lassabb, de nagyobb volume-
nek szállítják a fő összetevőket, mint a fegyverrendszerek, amelyek meg-
követelik a fenntartást és a javítást hosszabb időszakon keresztül. A Boe-
ing és a Caterpillar lenne a kereskedelmi megfelelője ennek a láncnak. A 
harmadik lánc a kitelepítési lánc, amelyikben a hadseregnek nagyobb 
számú csapatokat és anyagokat kell mozgatnia rövid idő alatt, és feltehe-
tően nehéz körülmények között. Ennek a láncnak nincs kereskedelmi 
megfelelője. 

Az új fegyverrendszerek egyre többe kerülnek. Az alkatrészek a 
költségek egy részét képezik. Ha a tartalék alkatrészeket nem lehet javíta-
ni a helyszínen, akkor szükséges, hogy hazai bázisra vagy a gyártás hely-
színére visszaküldjék őket javításra. A missziók változó feladatai folya-
mán néhány elem felhasználása nem válik szükségessé, és vissza kell 
tudni azonnal küldeni, hogy újra felhasználják egy másik műveletben, 
vagy gyakorlat alkalmával. Egy megfelelő irányítással ezen árukészletek 
hazajuttatásával csökkenteni tudják, vagy el tudják kerülni a felesleges 
eszközök és áruk beszerzését. 

A hadsereg a termékek szélesebb körével foglalkozik, mint a keres-
kedelmi hálózat tagjai. A hadsereg széles körű raktárkészletének a komp-
lexitását le lehet írni egy háznak a felépítésével, vagy egy városéval a 
raktárkészleten keresztül. A hadseregnek valójában ezt kell tennie, és élni 
abban a városban, amit létrehozott, és fenntartani azt, amikor a kitelepíté-
si környezetbe mozgatják.  

2.2. A jelenlegi NATO NRF logisztikai elvek összehasonlítása a 
NATO támogatási lánc menedzsment koncepcióval 

2.2.1. A NATO műveleti támogatási lánc management koncepció 

A NATO műveleti támogatási lánc menedzsment koncepció létrejöt-
te, első megfogalmazása 2006 áprilisára tehető, amikor is egy NATO ter-
vezési konferencia keretében9 bemutatásra került, mint az eddigi NATO 
műveletek által kialakult tapasztalatokból nyert elgondolás arra, hogy mi-

                                                      
9 NATO ACT 1st Draft, 5 April 2006. 
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ként lehetne egy még optimálisabb logisztikai ellátási rendszert létrehoz-
ni. Az elméleti és a gyakorlati alapok a polgári szférában már megte-
remtődtek, de az igazi munka valójában ezeknek az elveknek a NATO 
logisztikai ellátásába való átültetését jelentette. Meglátásom szerint ez 
még egy nem teljesen letisztult rendszer, és biztos vagyok benne, hogy a 
jövőben is folyamatos változáson fog keresztülmenni, szorosan igazodva 
a NATO műveletek és az abban résztvevő nemzetek követelményeihez. 
Mozgékonyabb és rugalmasabban reagáló logisztikai műveletek szüksé-
gesek, hogy ellássák a NATO erők változtatását, váltását a statikus hazai 
hagyományos erőktől a külföldön állomásozó erőkig, és a NATO reagáló 
erők felállítására. Habár felismerték azt, hogy egy-egyedül mindent fel-
ölelő NATO hadműveleti támogatási lánc (OSC) tudná a legjobban telje-
síteni a követelményeket, az is valószínű, hogy a jövendő NATO hadmű-
veletek követik azt az elvet, hogy az összetett ellátási lánc a nemzeti 
követelményekre összpontosít. Ez egy komplex ellátási hálózatot hoz lét-
re, amely óvatos és felelősségteljes vezetés-irányítást igényel. Mindezt 
azért, hogy biztosítsa a leghatékonyabb hadműveleti támogatási lánc irá-
nyítást (OSCM). Alapvető fontosságú az, hogy az ellátási források, me-
lyek az egyesített műveleti területre és területről áramlanak, tükrözzék a 
művelet szükségleteit, és a felvonultatott erők parancsnokának ellátásra 
vonatkozó követelményeit. (NATO, 2006). 

2.2.2. A NATO műveleti támogatási lánc irányítás lehetőségei: 

A NATO hadműveleti támogatási lánc irányítás lehetőségei széles-
körűek. Irányítania kell az ellátási források folyamatát a ki- és behajózási 
NATO kikötőbe (POD, POE) való érkezéstől (vagy ahol az ellátási forrá-
sok először kerülnek NATO fennhatóság alá) egészen a frontvonali fel-
használókig. Minden ellátmányi forrás folyamatos ellátását irányítania 
kell, beleértve a személyi állományt a műveleti területen belül. A komp-
lex tevékenységek széles skáláját szükséges vezetnie, beleértve az ellát-
mányi források mozgását javításra és újraelosztásra. Meg kell fontolni a 
fő ellátási láncban résztvevők szükségleteit úgy, mint az orvosokkal és 
műszaki erőkkel történő ellátást. A műveleti támogatási lánc irányításá-
nak koncentráltan kell működnie a művelet összes mozzanatában.  

Végül pedig tudnia kell irányítani egy folyamatosan változó-fejlődő 
műveleti terv környezetében, valamint a műveleti területen kitelepítést 
végző erők parancsnokának követelményváltozásainak megfelelően. En-
nek az irányítási folyamatnak átláthatónak kell lennie a NATO és a nem-
zeti rendszer felhasználói részére a folyamat vezetési és műveleti szintjén 
egyaránt. 
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A teljes ellátási forrás láthatóságának (TAV) egy művelet során el-
engedhetetlen, hogy biztosítsa a legjobb megoldást az ellátási források 
hiányosságainak a felszámolására (beleértve úgy az utánpótlási ellátást, 
mint a forrás újraelosztást). Ez megköveteli a műveletileg fontos ellátmá-
nyi források széles skálájának egyedi azonosítását és az automatikus azo-
nosítási technológiák alkalmazását (pl: rádiófrekvenciás azonosítás: 
RFID), hogy elérjük és létrehozzuk az ellátmányi források közel valós 
idejű információs bázisát. Az ellátmányi forrásokat a műveleti támogatá-
si láncon keresztül nyomon kell követni, építkezvén a jelenleg használa-
tos NATO küldemény nyomon követési képességre. Ez a képesség moni-
torozza az ellátási láncot, az elérési utat, azonosítja az ellátási csomó-
pontokat és a szűk keresztmetszeteket vagy elakadásokat. Az ellátási for-
rások birtokosainak rendelkezniük kell speciális adatkövetelményekkel – 
amely a műveleti ellátási kapu (OSG) által azonosított – a NATO számá-
ra, hogy képes legyen megvalósítani a műveleti támogatási lánc irányí-
tását (OSCM). A műveleti támogatási láncot (OSC) egy részletes és ha-
tékony általános priorizálási rendszernek kell irányítania, amely engedi 
a jogos irányítását az ellátási forrásoknak, amikor a nemzeti prioritási irá-
nyítás NATO fennhatóságba megy át.  

A legnagyobb hangsúly a NATO expedíciós műveletein és a NATO 
reagáló erők (NRF) későbbi fejlesztésén belül generálta a szükségletet a 
NATO logisztikai megközelítésének, felfogásának jelentős átdolgozásá-
hoz. A NATO fejleszti és használja az ellátási láncot a folyamatban lévő 
műveleteihez (pl. Afganisztánban). A NATO jelenlegi koncentrációja a 
források láthatóságán van azokon, amelyek szállítás alatt állnak, és ame-
lyek már a műveleti területen vannak. A fenntartási követelmények ter-
vezésében, a személyzet váltása és még a NATO által birtokolt eszközök 
életciklus is fontos szempont és terület, amely jelenleg még nincs megfe-
lelően részletezve. 

A műveleti lánc általános leírását az 5. számú ábra mutatja. 
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5. számú ábra.  

A NATO műveleti támogatási lánc általános leírása 

 (Forrás: NATO ACT 1st Draft, 5 April 2006. 8. p.) 

Az ábrán belül a következő jellemzők vannak kiemelve: 

a) A nemzetek használhatják mind a saját műveleti támogatási lán-
cukat, mind pedig a NATO műveleti támogatási láncot, különbö-
ző típusú felszerelésekre vagy különböző helyeken (pl. a saját 
műveleti támogatási lánca az egyesített műveleti területre és a 
NATO műveleti támogatási lánc az egyesített műveleti területen 
belül). 

b) A nemzetek ipari háttere elhelyezett felszereléseket a nemzeti 
behajózási kikötőkbe (POE), vagy közvetlenül a NATO behajó-
zási kikötőkbe (POE) (vagy valójában közvetlenül a kapcsolódási 
pontokba az egyesített műveleti területen keresztül a körülmé-
nyek függvényében). 

c) A nem kormányzati szervezetek (NGO) erőforrásai szintén a 
NATO műveleti támogatási láncot használhatnák, azonban ezek 
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az erőforrások maradnának a nem kormányzati szervezetek 
(NGO) fennhatósága alatt. 

d) A NATO műveleti támogatási lánc kiterjed a NATO behajózási 
kikötőkbe (POE) való belépéstől, az előretolt hadműveleteken 
keresztül, az egyesített műveleti területen és a műveleti területen 
történő javítási képességekig. 

2.2.3. A NATO hadműveleti támogatási lánc alapelvei: 

A 2.2.2.pontban megfogalmazott szempontok tükrében most nézzük 
meg, hogy a NATO az ellátási lánccal kapcsolatban milyen alapelveket 
fogalmaz meg (NATO, 2006): 

1. A műveleti támogatási láncon belüli információknak láthatónak 
kell lenniük a műveletekben résztvevők számára. 

2. A műveleti támogatási lánc legyen összetett és rugalmas a lehet-
séges műveletek spektrumán keresztül. 

3. A műveleti támogatási láncot a műveleti és taktikai felhasználók 
követelményei vezetik. 

4. A következetes műveleti támogatási láncot a hadművelet összes 
fázisában mindenütt használni kell. 

5. A műveleti támogatási lánc ellát minden biztosítási területet, be-
leértve a műszaki, egészségügyi és a civil szolgáltatói ellátási tá-
mogatást. 

6. A műveleti támogatási lánc nem irányít és ír elő nemzeti rendsze-
reket vagy folyamatokat. 

7. A forrásokat és a lehetőségeket a NATO NAMSA biztosítja, és 
ott használják fel, ahol ez lehetséges és fontos. 

8. A műveleti támogatási lánc elég rugalmas, hogy összeegyeztesse 
mindkét, a „tőlem” és a „neked” logisztikát, ha szükséges. 

9. A „reachback”-en és a támogatási technológiára helyezik, a 
hangsúlyt. Ez erősíti a logisztikai képességet és segít, hogy az op-
timális logisztikai létszámot biztosítsa műveleti területen. 

10. A műveleti területen jelen van nem kifizetődő és előállított lo-
gisztikai tevékenység. 
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11. Megtörténik az erőforrásaival kapcsolatos teljes parancsnoki jog-
kör átadása a NATO parancsnoknak, alárendelés (TOA) a NATO 
erők egyesített parancsnokának, így támogatja a logisztikai pa-
rancsnokság (egység) fogalmat a műveleti szinten. 

12. Többnemzetiségű logisztikai struktúrákat és eljárásokat ott al-
kalmaznak, ahol műveletet végrehajtók vannak, és az előnye elő-
re látható. 

13. A fent említett elveknek megfelelően a sajátos nemzeti ellátási 
láncok folytatják a műveleteket a NATO felelősségi körzeten 
(AOR) belül, de fenntartják a minimum szükséges hatékony és 
hathatós logisztikai műveleteket. 

14. A minimum követelmény minden nemzet részére magában foglal 
egy műveletet, amelyben ők ellátják a kitelepítést végző erők pa-
rancsnokát a készleteik átláthatóságával és hozzáférhetőségével a 
műveleti támogatási lánc követelményei szerint – így ellátván a 
kitelepítést végző erők parancsnokát, hogy koordinálja és 
priorizálja a szükséges erőkifejtést. 

15. Minden résztvevő nemzet a műveleti támogatási láncba veti a bi-
zalmát és hajlandó megbízni a szomszédos ellátási láncban más 
nemzet vagy szervezet által. 

2.2.4. A NATO hadműveleti támogatási lánc koncepció és az MC 
0526 „Az NRF műveletek logisztikai támogatásának alapelvei” doku-
mentum különbségei: 

A NATO jelenlegi logisztikai ellátási elveinek legfrissebb dokumen-
tuma az MC 0526 „Az NRF műveletek logisztikai támogatásának alap-
elvei”. Ez a dokumentum az MC 319/2 „A NATO logisztikai alap- és 
irányelvei”-nél újabb, de speciálisan a NATO reagáló erők logisztikai 
támogatás irányelveire vonatkozik. Az összehasonlításhoz, a két elmélet 
esetleges különbségeinek felvázolásához ezért az utóbbit használom.  

A dokumentumok célja 

A két dokumentum összehasonlításának kezdéseként vizsgáljuk meg 
a célt, ami életre hívta a dokumentumokat. A NATO műveleti támogatási 
lánc koncepció célja, hogy felvázoljon egy fogalmi szerkezetet a NATO 
logisztikai műveletek irányításához, egy szerkezetet, amelyet arra fejlesz-
tettek ki, hogy csökkentse a jelenlegi logisztikai ellátási működési mec-
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hanizmus vele járó feleslegeket és veszteségégeket, miközben növeli az 
ellátási folyamatok hatásfokát és hatékonyságát. 

A dokumentum áttekinti a működési mechanizmust a komplex irá-
nyítási követelmények elkezdéséhez, amelyet a NATO hadműveleti tá-
mogatási lánc irányítás terminológia felismert. A dokumentum a művele-
tek ellátásának az irányítására koncentrál, speciálisan a NATO ellátási 
láncot támogatja, de elfogadva a sokrétű ellátási lánc létezését (elsődlege-
sen a nemzetekre koncentrálva), hogy kialakítsa az ellátási képességek 
hálózatát. 

Nem szándék az, hogy ez az elv duplikálja a folyamatban lévő lo-
gisztikai átalakító erőfeszítéseket a NATO-ban és a szövetséges nemze-
tekkel, valamint az egymással kapcsolatban lévő munkákat olyan terüle-
teken, mint a stratégiai felvonultatás, fogadás, állomásoztatás és előre-
vonás, integráció (RSOMI), vagy a teljes ellátási forrás láthatóság. A 
koncepció felhasználja a kereskedelem legjobb üzleti gyakorlatát, ahol ez 
lehetséges és alkalmazható. 

Az MC 0526 „Az NRF műveletek logisztikai támogatásának alap-
elvei” megfogalmazásában a cél, hogy „egy koncepcionális keretet bizto-
sítson az NRF műveletek logisztikai támogatására, illetve megfelelő ru-
galmasságot adjon a parancsnokok számára a sajátos jellegű műveletek 
tervezéséhez, miközben részletezi azt a megfelelő műveleti követelmény 
rendszert (SOR), a műveleti irányelveket (OD), egyezményeket és sza-
bályzókat. Ez a koncepció tartalmazza az NRF logisztikai támogatási kö-
vetelményeit, szervezetét és funkcionális területeit a lehetséges NRF mű-
veletek spektrumában, beleértve az NRF és a CJTF műveletek közötti 
átmenetet. Nem cél a már jóváhagyott, és a teljes NATO erők egészére 
vonatkozó doktrína ismétlése, hanem inkább azokat a területeket hangsú-
lyozza, ahol eltérés mutatkozik az NRF sajátos műveleti követelményei, 
és a jelenleg érvényben lévő logisztikai doktrína között. Nem tesz kísérle-
tet a vezetés-irányítás kérdéseinek megoldására, amely ugyan a témához 
kapcsolódik, de kívül esik az NRF logisztikai támogatásának hatáskö-
rén.” 

A megfogalmazott céloknak megfelelően egyértelműen látszik, hogy 
míg az MC 0526 a meglévő struktúrák és logisztikai szabályzók sorozatát 
állítja az NRF logisztikai műveleteinek a hátterébe, addig a műveleti tá-
mogatási lánc ezt a meglévő struktúrát szeretné apró lépésenként optima-
lizálni. Mivel a két legfrissebb NATO logisztikai dokumentumról van 
szó, így örömmel tapasztaltam, hogy már az MC 0526 is nagyfokú ru-
galmassággal kezeli az őt megelőző MC 319/2 a NATO alap és irányel-
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veit tartalmazó dokumentumot és szándékaiban egyértelműen a folyama-
tok optimalizálása és a specializálódás felé vezet.  

Ezek után térjünk rá a műveleti támogatási lánc és az MC 0526-os 
dokumentum logisztikai irányelveinek vizsgálatára. Ezen részeket pon-
tokba szedve vizsgálom ezzel is érezhető különbséget téve a részletek kö-
zött. Összehasonlítási módszerként az egyes témakörökön belül először a 
NATO műveleti támogatási lánc adott témával kapcsolatos értelmezését 
mutatom be, majd szorosan utána az MC 0526 dokumentum álláspontját 
ismertetem. A magyarázó részek mutatják be a két elgondolás esetleges 
különbségeit és azonosságait. 

Az információ láthatósága 

A NATO ellátási lánc szerint alapvető, hogy a vezetési képesség biz-
tosítsa a pontos, közel valós idejű információt a helyszínen és a helyszín-
ről, valamint a belépő ellátási források státuszát és tartózkodását a NATO 
műveleti támogatási láncban. Ez a képesség már ismert a teljes ellátási 
forrás láthatósága (TAV) által. Amikor összekapcsolják a teljes erőforrás 
láthatósággal, a hadműveleti támogatási lánc irányítás megkapja a lehető-
séget, hogy jelentősen nagyobb előnyökkel lássa el a NATO parancsno-
kot, mint csupán a műveleti támogatási lánc vezetése. Ez biztosítja az 
alapot sok logisztikai közös műveleti elgondoláshoz (LOGCOP), és ez 
teszi lehetővé egy sokkal hatékonyabb és időszerű adat és erőforrás-
bevitelt a NATO műveleti tervezési folyamatába (OPP), és ami talán még 
fontosabb, hogy lehetőséget ad a NATO parancsnoknak, hogy meghatá-
rozza a saját képességét, valamint tegyen valamit a hiányosságai meg-
szüntetése érdekében. A 6. ábra vázolja a környezeti struktúrát. A kulcs-
momentumok a következők: 

a) Az ábra vázolja az általános NATO műveleti támogatási lánc 
vázlatot. 

b) Az ábra megmutatja, hogy honnan érkeznek az információk erő-
forrásokról (teljes ellátási forrás láthatósága (TAV), küldemény 
nyomon követési (CT) rendszerek, nemzetek felhasználási ada-
tai, civil szolgáltatói ellátás és NATO raktározási irányítási rend-
szerek, NATO műveleti tervezési folyamat kimenő adatai és a 
parancsnokok prioritásai). 
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6. számú ábra. 

A műveleti támogatási lánc irányításának követelményei 
 (Forrás: NATO ACT 1st Draft, 5 April 2006. 10. p.) 

Azért, hogy biztosítsuk az ellátást és a műveleti körülmények kiala-
kítását a hadműveleti támogatási lánc irányítás csak az erőforrások látha-
tóságát igényli, hogy összekapcsolódjon a jelenthető árucikk-adat kód-
dal (RIC), azonban nem igényli az átláthatóságát minden műveleti 
erőforrásnak. Ezért alapvető kapcsolat van a hadműveleti támogatási lánc 
irányítás és a műveleti készletek teljes átláthatósága, nyomon követése 
képességek között. 

Az MC 0526-os irányelv szerint a NATO Parancsnoknak a logisz-
tikai eszközök feletti megnövelt jogköre hasonló mértékű növekedést kö-
vetel meg a rálátás és átláthatóság vonatkozásában, valamint a logisztikai 
műveleteknél is. A növekvő logisztikai információs menedzselési képes-
ségek még pontosabb és időszerűbb jelentési rendszert kívánnak, amely 
alapvetően szükséges a parancsnok számára a jogkör gyakorlásához. A 
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jövőben a teljes körű eszközrálátás10 magában foglalja az eszköz-
követést, és megnöveli a logisztikai információáramlás kezelésének 
rendjét a NATO és a küldő nemzetek között, továbbá lehetővé teszi a pa-
rancsnok számára, hogy maximálja a hadszíntéren lévő összes eszköz al-
kalmazását, beleértve a harcoló csapatok, az egészségügyi biztosítás és a 
beszállítók által alkalmazott eszközöket is. 

Többnemzetiségű logisztikai struktúrákat és eljárásokat ott alkal-
maznak, ahol műveletet végrehajtók vannak, és az előnye előre látható. 

A gyakorlat már bebizonyította azt, hogy egy következetes logiszti-
kai megközelítés szükséges a lehetséges NATO műveletek teljes spekt-
rumán keresztül bezárólag a humanitárius támogatáson és műveleti irá-
nyításig. Mindkét oldalról azonban nagyon valószínű az, hogy a NATO 
műveletek támogatást kapnak a NATO reagáló erők (NRF) hadrendbe 
állításával úgy, mint a vezetés a kitelepíthető egyesített különítményben 
(DJTF), az irányítási folyamatokat fejlesztik, hogy támogassák a na-
gyobb volumenű és hosszabb időtartamú Szövetségi Többnemzetiségű 
Összhaderőnemi Harci Kötelék (CJTF) műveleteket, amelyek egy kite-
lepíthető egyesített különítményi (DJTF) műveletté tudnak fejlődni. Sőt 
ezeket, a folyamatokat kezelni kell egy teljesen felszerelt NATO nemzet-
közi erővel, vagy egy erőket magában foglaló nemzeti csapatokkal, ame-
lyeket az ő logisztikai szervei infrastruktúrájuk és folyamataik támogat-
nak. 

Az Egyesített Logisztikai Támogató Csoport (JLSG) birtokolni 
fogja a hadműveleti támogatási lánc irányítás képességeinek teljes terje-
delmét, hogy közvetlenül alkalmazza a befolyását a műveleti támogatási 
lánc műveletek felett, és a közvetlen C2 fennhatóság felett, és számos 
személy felett, aki irányítja azt.  

Az MC 0526 megfogalmazásában a legtöbb szituáció megköveteli a 
több-haderőnemi erők telepítését és logisztikai támogatását. Az NRF 
műveleti követelmények optimális logisztikai támogatást követelnek. A 
többnemzeti megoldások optimalizálják a hadszíntér logisztikai erők és 
eszközök nagyságát, és arra bátorítják a nemzeteket, hogy lecsökkentsék 
a nemzeti támogató elemeket (NTE), amelyek csak a több-nemzeti lo-

                                                      
10 A „Teljes körű eszközrálátás” fogalma kidolgozás alatt áll az Eszközkövető 
Munkacsoport által. Használata itt egy általános jövőbeni képességet jelent, ame-
lyik a hadszíntéri eszközökről egy széleskörű rálátást biztosít a PK számára az 
elérendő cél érdekében. 
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gisztika által nem biztosított funkciókat szolgáltatnák. Valójában, a több-
haderőnemi, és több-nemzeti hadszíntér logisztika növelni fogja a teljesí-
tőképességet a hatékonyság feladása nélkül, és elkerüli a nemzetek közöt-
ti versenyzést. Lehetővé teszi a parancsnok számára, hogy a műveleti kö-
vetelmények teljesítése céljából oda biztosítsa a megfelelő erőforrásokat, 
ahol az a legszükségesebb. Annak érdekében, hogy az Összhaderőnemi 
Erők Parancsnoka (JFC) optimálisan használhassa a logisztikai erőket, 
a csapatoknak megfelelő szervezetszerű logisztikával és az ahhoz kapcso-
lódó vezetési struktúrával kell, hogy rendelkezzenek, amelyik megfelelő-
en képes megtervezni és koordinálni a hadszíntér logisztikai ellátását, va-
lamint fenntartja az eszközök láthatóságát. Egy Összhaderőnemi 
Logisztikai Támogató Csoport (JLSG) létrehozása helyettesíteni fogja 
a Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Központot (MJLC).  

A közös felhasználók ellátása, és a kereszt-kiszolgálású termékek, és 
támogatások biztosítása műveleti szinten kell, hogy megvalósuljon. Az 
alábbi funkciók, és anyagok vonatkozásában célszerű lehet a több-
nemzeti logisztikai együttműködés: Víz és élelmezési ellátás; harcjármű 
javítás; több-nemzeti összhaderőnemi csapatmozgást koordináló egysé-
gek; hadszíntéren belüli szállítás; ellátás, elosztás; V. anyagosztály raktá-
rozása; üzemanyag raktározás és ellátás; szerződéskötés; egészségügy 
(beleértve az egészségügyi kiürítést); táborépítés, fenntartás és igazgatás; 
szállítmány átrakó egységek. 

A forrásokat és a lehetőségeket a NATO NAMSA biztosítja, és ott 
használják fel, ahol ez lehetséges és fontos. 

A NATO műveleti támogatási lánc koncepció szerint sajátosan ne-
héz terület a kitelepített erők parancsnokságának, hogy kijelölje és kiutal-
ja az erőforrásokat a nemzetektől, hogy megfeleljen a műveleti tervnek. 
Ahogy körvonalazódott a vállalás, részben azt feltételezte, hogy a had-
műveletek megindítását megelőzően az egyéni nemzetek és a NATO 
egyet fog érteni milyen és melyik erőforrásokat helyeznek át a műveleti 
fennhatóság alatt, és melyek utánpótlási ellátással. Minél nagyobb az elő-
zetesen elért megállapodások szintje, annál nagyobb lesz a műveleti tá-
mogatási lánc irányításának a képessége, hogy hatásosan, eredményesen 
működjön. Ha az utánpótlási ellátásról egyetértés lenne a résztvevők kö-
zött, akkor az egy összetett képesség lenne, hogy beazonosítsuk a magas 
prioritású követelményeket, és átgondoljuk a harctéri ellátási megoldáso-
kat a szolgáltatókon és a nemzeteken keresztül. Ez a megoldás kifizetőbb 
és hatásosabb lenne, mint a hazai nemzeti ellátásra alapozott hosszantartó 
és drága ellátási megoldások. További lépésként a hadműveleti támogatá-
si lánc irányítás és a műveleti készletek teljes átláthatósága, nyomon kö-
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vetése egyesítve lehetővé tudná tenni a készletek szélesebb körű haszná-
latát, így támogatva a NAMSA COMMIT kezdeményezést. A NAMSA 
általi eszközök beszerzése mindenképpen egy központosításra enged kö-
vetkeztetni és azt a célt szolgálja, hogy ezzel rövid és hosszú távon egya-
ránt költségeket takarítsanak meg. 

Az MC 0526 dokumentum nem említi a NAMSA-t az egységes el-
látmány nemzetek részére történő biztosításban. Ez a dokumentum a kö-
zös felhasználók ellátása, és a kereszt-kiszolgálású termékek, és támoga-
tások biztosítását műveleti szinten kezeli. Az előző pontban is említett 
funkciók, és anyagok vonatkozásában viszont célszerűnek tartja a több-
nemzeti logisztikai együttműködést, melyet a nemzetek közösen végez-
nének. 

A nemzetek erőforrásainak parancsnoki jogkörének átadása a 
NATO parancsnoknak, át-alárendelés (TOA) a NATO erők egyesített 
parancsnokának, így támogatva a logisztikai parancsnokság (egység) 
fogalmat a műveleti szinten. 

Az ellátási ügyek többségében a források át-alárendelésen (TOA) 
mennek keresztül, amely a parancsnoki jogkör átadását jelenti a NATO 
parancsnoknak, azonban bizonyos körülmények között a források fennha-
tósága maradhat a NATO ellátási lánc irányítás hatáskörén kívül is. 
Azoknak az erőforrásoknak, amelyek elhagyják a NATO műveleti támo-
gatási láncot, a határ definiált, úgy mint: „az érkezés a NATO kitelepített 
behajó-zásikKikötőből (POE) néhány sajátos erőforrásra”. Ahol ez al-
kalmazható, az megköveteli, hogy a parancsnoki jogkör átadás a NATO 
parancsnoknak, át-alárendelés (TOA), ezeket az erőforrásokat adja a tu-
lajdonosának, és a NATO-nak legyen meg a képessége, hogy megkapja 
az iránymutatást a célállomáson és az erőforrások mozgatásának az időzí-
tését az egyesített műveleti területtől (JOA). A megkövetelt adatcsopor-
tok és pontok, amelyeknél alkalmazzák őket, és amire vonatkoznak, még 
mindig meghatározottak; azonban ezek módosulni fognak a számtényező 
függvényében. Ezek a tényezők magukba foglalják: az erőforrások típu-
sát, az erőforrások hatósági irányítását és intézkedéseket a parancsnoki 
jogkör átadásnak a NATO parancsnoknak, át-alárendelésnek (TOA), a 
NATO-nak az erőforrásra, az erőforrások tulajdonlására, az erőforrások 
lehetséges javíthatóságára, az erőforrás alapvető használati információira 
és arra, hogy az erőforrások fizikailag hol lépnek be a NATO műveleti 
támogatási láncba.  

Az MC 0526: Az egyik terület túlértékelése a másik terület alulérté-
kelését okozhatja. Az extrém eltérések és a túlbiztosított logisztikai tá-
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mogatás megakadályozása érdekében – figyelemmel az MC 319/2-re – a 
NATO parancsnoknak újraelosztási jogköre lehet a logisztikai erőforrás-
ok felett (személy, eszköz, szolgáltatás, ellátás) az NRF fenntartási ké-
pességét megvalósító több-nemzeti műveleti vezetés (OPCON) során. 
Kivételes körülmények között – amennyiben ezt az át-alárendelési nyilat-
kozat (TOA message) nem korlátozza – a NATO parancsnok irányíthatja 
a nemzeti logisztikai erőforrások újra elosztását, hogy ezzel elkerülje az 
előre nem látott hiányosságokat. Ez a hatáskör nem a szokásos nemzeti 
készlet-hiányok kiküszöbölésére szolgál, hanem egy lehetőség arra az 
esetre, ha az, az adott feladat végrehajtása érdekében nélkülözhetetlen. A 
fenti hatáskör alá került logisztikai erőforrásokat a lehető leghamarabb, 
amikor azt a műveleti helyzet lehetővé teszi, a fogadó nemzet pótolja, 
vagy amennyiben az érintett nemzetek abban megegyeztek, akkor vissza-
téríti.  

A nemzetek és a NATO megegyezhet egy fokozatos át-aláren-
delésben is (TOA), hogy ez által biztosítsák a NATO parancsnok részére 
a megfelelő logisztikai vezetést (LOGCON), amely magában foglalja az 
NTE-ek helyi és hadszíntéren belüli mozgását, valamint a kijelölt egysé-
gek priorizálását azzal a céllal, hogy a megfelelő NTE-től kapják a lo-
gisztikai támogatást. Hacsak az külön nem került írásban engedélyezésre 
(át-alárendelési levél/TOA letter), akkor a NATO parancsnoknak – az 
előzetesen megállapított feltételeket és körülményeket kivéve – nincsen 
joga a NTE-ek által birtokolt nemzeti erőforrások újra történő elosztására.  

A minimum követelmény minden nemzet részére magában foglal 
egy műveletet, amelyben ők ellátják a kitelepítést végző NATO erők pa-
rancsnokát a készleteik átláthatóságával és hozzáférhetőségével, így el-
látva a kitelepítést végző erők parancsnokát, hogy koordinálja és 
priorizálja a szükséges erőkifejtést. 

Teljes ellátási forrás láthatósága (TAV) egy művelet során alapvető 
fontosságú és biztosítania kell a legjobb megoldást az ellátási források hi-
ányosságainak a megoldására (beleértve úgy az utánpótlási ellátást, mint 
a forrás újraelosztást). Az ellátmányi forrásokat a műveleti támogatási 
láncon keresztül nyomon kell követni, építkezvén a jelenleg használatos 
NATO küldemény nyomon követési képességre. Ez a képesség monito-
rozza az ellátási láncot az elérési utat, azonosítja az ellátási központok te-
vékenységét és a szűk keresztmetszeteket vagy elakadásokat. A logiszti-
kai közös műveleti elgondolás (LOGCOP) lehetővé tesz egy sokkal 
hatékonyabb és időszerű adat és erőforrás-bevitelt a NATO műveleti ter-
vezési folyamatába (OPP). 
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7. számú ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

Műveleti készletek teljes átláthatósága, nyomon követésének adat-
kapcsolata a NATO műveleti támogatási láncon belül 
 (Forrás: NATO ACT 1st Draft, 5 April 2006. 10. p.) 

Az MC 0526-os dokumentum megfogalmazásában nagyon hasonló 
az ellátási lánc menedzsment koncepció elgondolásához, mégis eltérést 
mutat a két koncepció a tekintetben, hogy a műveleti támogatási lánc az 
eszközök teljes átláthatósági információit közvetlenül a logisztikai közös 
műveleti elgondolás (LOGCOP) megtervezésére is felhasználná. Az  
MC 0526-os dokumentum szerint a NATO parancsnoknak a logisztikai 
eszközök rendelkezése feletti megnövelt jogköre hasonló mértékű növe-
kedést követel meg a rálátás és átláthatóság vonatkozásában, valamint a 
logisztikai műveleteknél is. A növekvő logisztikai információs menedzse-
lési képességek még pontosabb és időszerűbb jelentési rendszert kíván-
nak, amely alapvetően szükséges a parancsnok számára a jogkör gyakor-
lásához. A teljes körű eszközrálátásról megfogalmazott rendet az előző-
ekben már ismertettem. 

A dokumentum az eszközök láthatóságának a fontosságát is hason-
lóan látja. Hangsúlyozza, hogy a valós idejű, azonos/közös logisztikai rá-
látás nagyobb rugalmasságot biztosít a parancsnok számára, valamint na-
gyobb gyorsaságot, mozgékonyságot a csapatok számára. A logisztikai 
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információs kezelés kritikus jelentőséggel bír az elosztáson alapuló fenn-
tartási rendszeren belül.  

Következtetés 

Az előbbiekben bemutatott tíz szempont alapján kimondható, hogy a 
NATO műveleti támogatási lánc koncepció és az MC 0526 irányelvek az 
alapvető logisztikai ellátási kérdésekben megegyeznek. Ez a vizsgált terü-
letek többségében megvalósul. Az eltéréseknél pedig a cél szinte mindig 
közös volt, csak az oda vezető utat látták másképp a koncepciók kidolgo-
zói. Ennek az egyezőségnek az okát abban látom, hogy a NATO művele-
teinek logisztikai ellátása fokozatos változásokon megy keresztül. Azt is 
mondhatnánk, hogy mindig az új és újabb kihívásoknak próbál megfelel-
ni. Az állandó tanulási és a szakmai kihívásoknak való megfelelés a moz-
gatórugója a műveleti ellátási feladatok mind magasabb szinten történő 
kidolgozásának és végrehajtásának. Ez természetesen egyre specializál-
tabb és integráltabb ismereteket igényel, és valószínűleg ez az oka annak, 
hogy ezek a dokumentumok időben eltérnek egymástól, de a folyamatos 
logisztikai követelményeknek való megfelelés érdekében finomodnak, új 
módszereket és eljárásokat alkalmaznak. 

3. A NATO műveleti támogatási lánc menedzsment koncepció 
elveinek gyakorlati alkalmazása  

3.1. A NATO műveleti támogatási lánc menedzsment koncepció 
gyakorlati alkalmazása 

A NATO műveleti támogatási lánc menedzsment koncepció gyakor-
lati alkalmazása sok helyen még csak a tervezés szintjén létezik. Termé-
szetesen a koncepció is bemutat néhány gyakorlati példát az ellátási lánc 
irányításával kapcsolatban. A konkrét példák bemutatásával próbálom az 
elméletet a gyakorlatba átültetni, felvázolva a NATO elképzeléseket egy 
eset különböző variációira. 

Első példa: Fenntartás és támogatás a készletcserén keresztül. 

A hadszíntéren elérhető készletek láthatóságának megfelelően min-
den felhasználó számára lehetséges lesz a készletek cseréje egy „ahogy 
szükség van rá” alapon. Ha a prioritások szükségessé teszik és a hadszín-
téri készletek megengedik, egy „hadszíntéri készletcserét” vagy „had-
színtéri újraelosztást” lehet kezdeményezni. Ezt úgy lehet leírni, mint „A 
egység”, aki tárolja a szükséges készletet, teljesíti a „B egység” igényeit. 
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Figyelembevéve ezt egy valódi folyamat szemszögéből, akkor nincs kü-
lönbség aközött, ha mindkét egység ugyanabból a nemzetből való, vagy 
ha nem. 

Ha egy nemzet igényelt egy erőforrást megfelelő igényprioritással, 
lehetséges, hogy azt az erőforrást ugyanazon nemzet másik egysége, vagy 
egy másik nemzet által biztosítják. Ilyen körülmények között a NATO 
műveleti támogatási lánc menedzsment a műveleti készletek teljes átlát-
hatósága nyomon követésén keresztül megvizsgálja az utánpótlási ellátás 
lehetőségét. Az Egyesített Logisztikai Támogató Csoportot (JLSG) 
(vagy a Többnemzetiségű Összhaderőnemi Logisztikai Központot 
(MJLC), ha elérhető) a NATO műveleti támogatási lánc menedzsment 
rendszere informálná és intézkedne, hogy elrendezze a készletcserét és az 
ezzel összefüggő műveleti mozgásokat. Az igénylő egység elhelyezne 
egy igényt a raktárkészlet irányítási rendszerében, és az egyik rendszerrel, 
vagy a kézi irányítással biztosítaná az újbóli ellátást a támogató egység-
nek. A nemzet teljesítené az igényt ugyanazon a prioritási szinten, és újra 
ellátnák a saját egységeiket. A meglévő szállítmányt a hadszíntérre kül-
denék, és az adat bejutna a műveleti biztosítási/támogatási kapuba, és az 
eredetileg ellátó egységet újra ellátnák erőforrással. Hacsak nem válasz-
tanak egy másik elintézési módot, akkor a költségek megegyeznek az 
eredetileg igénylő nemzet követelményeivel. 

Mint egy hadszíntéri készletcsere, a beérkező szállítmányok újrae-
losztását el lehet rendelni. Ha van egy előre elrendezett/átgondolt fenntar-
tási folyam a harctérről, és van egy csere a prioritásban a kitelepítést vég-
ző parancsnok műveleti szükségleteinek megfelelően, egy újraelosztás 
szükségessé válhat. Például ha „B egység” egy igényt eszközöl, akkor 
ezt megfontolják, mint a legmagasabb prioritást a műveletben. A szállít-
mányt már elküldték a hazai nemzeti ellátó bázisról – amelyiket a NATO 
műveleti támogatási lánc menedzsment meghatározott – és az két napon 
belül érkezik. Mindez idő alatt a kitelepítést végző parancsnok veszélyes-
ségi, fontossági súlypontja megváltozott és az „A egység” lett most a 
legmagasabb prioritású egység. Ennek az egységnek ugyanaz az igénye a 
szándékának a fenntartására, de az ő szállítmánya nem volt tervezve, és 
még hét nap, hogy megérkezzen. A NATO műveleti támogatási lánc me-
nedzsment rendszer áthelyezi a szállítmányt (B egységét), hogy először 
teljesítse az „A egység” követelését, és az „A egység” eredeti szállítmá-
nyát használják, hogy teljesítsék a „B egység” igényeit.  

Második példa: Fenntartás és támogatás a civil szolgáltatói ellátás 
vagy a befogadó nemzeten keresztül. 
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Ha a prioritás és a helyzet engedi, a NATO műveleti támogatási lánc 
menedzsment rendszer teljesíti a fenntartási követelményeket a civil 
szolgáltatói ellátás (CS) vagy a Befogadó Nemzeti Támogatás (HNS) 
felhasználásával, vagy előzetes megállapodás alapján, vagy ad hoc mó-
don. Az előzetes megállapodások nem újak, és már használták őket a 
NATO műveletekben. A fő különbség a létező rendszerrel szemben egy 
nagyobb takarékossági mérték, és az egész erőkifejtési színtérre vonatko-
zó központi megállapodás előnye. Továbbá az ilyen előre elrendezett tá-
mogatást, az ellátási lánc és a Befogadó Nemzeti Támogatás (HNS) 
hozzáférhetőségét, a NATO műveleti támogatási lánc menedzsment 
rendszer ellenőrizni tudná ad-hoc módon. Ilyen körülmények között a 
NATO műveleti támogatási lánc menedzsment rendszer elrendezné zárt 
koordinációban az igénytámasztó egységek nemzeteivel a szerződéseket 
az Egyesített Logisztikai Támogató Csoport (JLSG) vagy a Több-
nemzetiségű Összhaderőnemi Logisztikai Központon (MJLC) keresz-
tül, mint az ő végrehajtási szerveikkel a hadszíntéren. Újra itt van a 
„legmegfelelőbb gazdasági módszer” elvének használata mindegyik eset-
re, amelyik vezet, vagy a civil szolgáltatói ellátás (CS)/ Befogadó Nem-
zeti Támogatás (HNS) használatára, vagy a hazai nemzeti ellátási bázi-
son keresztüli ellátás használatára.  

Harmadik példa: Fenntartás hazai bázison vagy ipari háttéren ke-
resztül. 

A követelmények benyújtása egy egység által a nemzeti ellátási 
rendszerben egy megszokott fenntartási folyamatot eredményez. Az ellá-
tó (úgy, mint a nemzeti raktár, nemzet ipari kapacitás, ellátási megállapo-
dás, és NAMSA stb.) küldi a szállítmányt, vagy a központi NATO elosz-
tó csomópontnak (előre összeállított ellátmány speciális műveletekre), 
vagy közvetlenül az egyesített műveleti területre. Mindez függ a művelet 
méretétől, a szükséges szállítási időtől, a prioritási szinttől, és az egyesí-
tett műveleti területtel kapcsolatos szállítók elhelyezkedésétől. A szállí-
tásnak meghatározott kritériumoknak kell megfelelnie, amelyik magában 
foglalhatja a feliratozást, címkézést, rádió frekvenciás azonosítási 
(RFID) elemek használatát vagy vonalkódokat a jóváhagyott NATO 
standardoknak és standard csomagoknak megfelelően. Az ellátók infor-
málnák a hadműveleti támogatási lánc irányítás rendszerét a függőben lé-
vő szállításokról, és a szállítás egy interfészen keresztül belépne a NATO 
műveleti támogatási lánc menedzsment és a nemzeti ellátási lánc között 
a műveleti ellátási kapun. Ezt vagy automatikusan, vagy manuálisan te-
szi, az ellátó rendszer IT rendszerének függvényében. 
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Attól függően, hogy az erőforrások a NATO műveleti támogatási 
láncba hová érkeznek, a NATO műveleti támogatási lánc menedzsment 
rendszer fogja rendezni a szállítást és koordinálja a szállítást, valamint az 
érkezési időit a NATO rendezésű szállításoknak a műveleti területre.  

Összefoglalás 

A Magyar Honvédség jelentős létszámban vesz részt a NATO kü-
lönböző típusú műveleteiben és gyakorlatain. Belátható, hogy ezeknek a 
katonáknak csak egy része foglalkozik a logisztikai ellátás kérdéseivel, 
viszont még az alacsonyabb vagy magasabb parancsnoki szinteken lévő 
vezetőknek is létszükséglete a csapatok logisztikai támogatásának meg-
léte és annak ismerete. Véleményem szerint ez az, amely miatt a dolgo-
zatban vázolt elvek ismerete elengedhetetlen egy többnemzeti feladat-
végrehajtás során.  

A NATO a műveletei során a logisztikai és más területekre vonat-
kozó irányelveinek használatát kiemelten kezeli. A dolgozatból egyér-
telműen kitűnik, hogy a jelenleg folyó logisztikai ellátás elvi és koncep-
cionális volta kevés dologban tér el a NATO műveleti támogatási lánc 
menedzsment koncepcióban vázoltaktól. A lényeget nem is a különbsé-
gek keresésében látom, hanem a változó követelményeknek való folya-
matos megfelelésben. Ez a mozgatórugója a NATO logisztikai támoga-
tási rendszer fokozatos fejlesztésének. 
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