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ÁTTEKINTÉS A NATO LOGISZTIKAI DOKTRÍNÁK HELYZETÉRŐL 

Absztrakt 

A hazai logisztikai műveleti szabványok és doktrínák között fontos szerepet tölt be az 
MH Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína, illetve az MH Összhaderőnemi Doktrína 
logisztikai támogatás fejezete. A szerző egy rövid, átfogó képet ad az elmúlt tíz év 
NATO és hazai logisztikai doktrínáinak helyzetéről. 
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Bevezetés 

2001 januárjától a HM HVK J4, majd 2003 júliusától az MH ÖLTP kiemelt 
doktrinális főtisztjeként, 2007 januárjától a HM FLÜ szóban doktrinális feladatok 
végzésével megbízott tisztjeként, valamint 2001-től az MH Műveleti 
Szabványosítási és Doktrinális Bizottságban (éppen aktuális HM/MH 
szerv/szervezet) képviseltem a hazai logisztikai műveleti szabványokat és 
doktrínákat. Ez idő alatt társszerzőként elkészítettem az MH Összhaderőnemi 
Logisztikai Doktrína 1-2 kiadását, illetve bedolgoztam az MH Összhaderőnemi 
Doktrína 1-2 kiadásába, mint a logisztikai támogatás fejezet társ-kidolgozója. 

2001 januárjától – 2011 júliusáig képviseltem hazánkat az illetékes NATO 
Logisztikai Doktrinális munkabizottságában. (NATO Bi-SC Logistics Co-ordination 
Board Doctrine Committee-ben) 

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma alapító okirata2, a HM 
SzMSz-ről szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás 7.3.0.4. pontja HVK Logisztikai 
Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK LCsF) 2. Koordinációs feladatok e) alpont 
alapján az MH Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína és az alárendelt szakági 
doktrína (MH Közlekedési Doktrína) felügyeletét a HVK LCsF vette át 2011 
júliusától. 

Az elmúlt 10 év megköveteli, hogy egy rövid átfogó képet adjak a NATO/hazai 
logisztikai doktrínák státuszáról. 

 
 
 

                                                            

1 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Gazdasági Igazgatóság nemzetközi támogatási osztályvezető, 
a hadtudomány Ph. D. doktora 
2 Jóváhagyva 2010. május 29-én  
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1. A doktrínák helye a szabályozói okmányok rendszerében 

Rendszerszemléletben gondolkozva, illetve vizsgálva a doktrínát, röviden 
bemutatnám azt a környezetet és a szabályzói hierarchiát ahol helyet foglal. 
 

 
 

1. ábra. Az elméleti dokumentum hierarchia 

1.1. Nemzeti Biztonsági Stratégia 

A fejlett polgári demokratikus államokban, kialakult az a többpárti (legtöbb 
esetben össznemzeti) konszenzuson alapuló gyakorlat, hogy a nemzet hosszú távú 
céljait, érdekeit, értékeit, illetve azoknak a megvédését garantáló érdekérvényesítési 
és védelmi eszközrendszereket, dokumentumokba foglalják. Majd ezeket a 
legmagasabb szintű nemzetbiztonsági- és védelempolitikai dokumentumokat 
törvényerőre emelik. Kialakultak ezen dokumentumrendszerek, melyek a 
nemzetbiztonsági érdekeket, célokat, az érdekérvényesítés politikai, gazdasági és 
katonai eszközeit, a haderő alkalmazásának, szervezésének, működtetésének és 
fenntartásának doktrinális kérdéseit tartalmazzák.  

Ezen dokumentumrendszer elemei: a nemzeti biztonsági stratégiák, a 
katonai stratégiák és a katonai doktrínák.  
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Az imént felsorolt dokumentumokat az adott országok legfelső törvényhozó 
testületei, kormányzati szervei, azaz a nemzetbiztonsági, honvédelmi minisztériumai, 
és a legfelső szintű katonai vezető szervei alkotják meg. Az adott országok politikai 
berendezkedésétől, a politikai viszonyoktól függően, ezek a nemzetbiztonság 
tényezőit és garanciarendszerét tartalmazó alapdokumentumok rendkívül változatos 
formákban keletkezhetnek. Monolitikus berendezkedésű pártállamokban, a biztonság 
és a védelem kérdéseit megfogalmazó dokumentumok, a hatalmat kizárólagosan 
gyakorló pártok programjaiban, határozataiban, illetve az ezek alapján készülő 
kormányzati dokumentumokban fogalmazódnak meg.  

A nemzeti biztonsági stratégia a legmagasabb szintű nemzetbiztonsági 
és védelempolitikai dokumentum. Mint az állami vezetés legmagasabb szintű 
stratégiai okmánya, meghatározó szerepet kap a biztonságpolitika, a gazdaság és a 
védelem legfelső szintű vezetésében, a stratégiai célok kijelölésében, és a 
védelempolitikai feladatok megfogalmazásában. 

 
 

2. ábra. A nemzeti biztonsági stratégia elemei és területei 

1.2. Nemzeti Katonai Stratégia 

A nemzeti katonai stratégia a nemzetbiztonsági stratégia egyik területe, a 
politikai és a nemzetgazdasági stratégia mellett annak egyik átfogó eleme. A nemzeti 
katonai stratégia nemzeti értékeket, az ország biztonságát fenyegető kockázati 
tényezők elemzése alapján a nemzeti biztonsági stratégiában megfogalmazott és a 
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nemzeti haderő részére meghatározott célokat és feladatokat tartalmazó stratégiai 
célú dokumentum. A nemzeti katonai stratégia megjelöli a fegyveres erők 
kialakításának és fejlesztésének távlati céljait és követelményeit, a védelempolitikai 
célok eléréséhez szükséges katonai képességeket.  

A nemzeti katonai stratégia az Alkotmány, a Honvédelmi Törvény az 
Ország

A katonai stratégia célja: a nemzeti értékeinket fenyegető katonai 
veszél

 

gyűlés határozatai, illetve a nemzeti biztonsági stratégia elvei alapján készül. 
A katonai stratégia az érdekérvényesítés eszközei – politikai, diplomáciai, katonai – 
közül, a katonai erő nemzeti biztonsági célok megvalósítása érdekében történő 
felhasználására összpontosít. 

yforrások elemzése, a külső fegyveres veszélyek kialakulásának megelőzése, 
a fegyveres konfliktusok kezelése, a nemzeti biztonsági érdekek és célok katonai 
eszközökkel történő érvényesítésének mérlegelése, és a meglévő cselekvési 
változatok kialakítása. 

 
 

3. ábra. A nemzeti katonai stratégia elemei 
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1.3. Doktrína 

 Mint mindenkinek, aki az élete egy jelentős részét a doktrínákkal töltötte el, 
nekem is vannak kedvenc determinánsaim, ezekből szemezgettem néhányat: 

„A katonai erőket a stratégiai célkitűzések megvalósításában támogató 
alapelvek és követelmények összessége.”3 

„A doktrína egy útmutatás a professzionalitás gyakorlatához- inkább 
mint egy szabály elfogadásának vak követése.”4 

„A doktrína a hadviselés alapelveinek olyan gyűjteménye, amely iránymutatást 
ad a harc, a hadművelet megvívásához. Alapelv a csapatok állományának 
kialakításához. Olyan elméletek gyűjteménye, amely lehetővé teszi azt, hogy a 
katonai erő, mint egységes szervezet harcoljon. Doktrína nélkül nincs haderő.”5  

„A doktrínák irányelveket, útmutatást adnak a fegyveres erők részére, a 
nemzeti célok eléréséhez.”6  

„A doktrína képezi a szervezés alapját, a szervezés motorját, a doktrína a 
hadsereg erkölcsét, szellemiségét, professzionális minőségét meghatározó 
törvényességi alap, amely befolyásolja a készenlétet, a hadműveletek, a hadviselés 
és a nem háborús műveletek végrehajtását.”7  

Végül: „A doktrína hidat képez a nemzeti katonai stratégia és a harcászat, a 
technika és a haderő között.”8  

A szövetséges doktrínák a katonai szövetségesek, esetünkben a NATO 
többnemzeti katonai szervezetei egységes alkalmazásának, irányításának és 
fenntartásának az elvi alapjait fogalmazzák meg.  

A többnemzeti szövetségesi kötelékben végrehajtott katonai műveletekben, az 
abban résztvevő valamennyi katonai szervezet számára határozzák meg a cselekvés 
szabályait.  

A szövetségesi doktrínák összhaderőnemi szinten készülnek, és a 
szövetséges csapatok valamennyi haderőnemére kiterjeszthető általános 
megfogalmazásokat tartalmaznak.  

A szövetséges összhaderőnemi doktrína képezi a szövetségesi doktrínák 
rendszerében az alapot. Meghatározó szerepük, szakmai dominanciájuk kihat a 
nemzeti doktrínákra is.  

                                                            

3 NATO AAP-6(V) 
4 Carl BUILDER 
5 Az MH PK (HVKF) 37/1998. számú intézkedése. 
6 Katonai Kifejezések Szótára USA Védelmi Minisztérium 1994 kiadványa. 
7 USA Szárazföldi Szabályzata 
8 USA Haditengerészeti Doktrína 1994 Washington 
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A szövetséges összhaderőnemi doktrína elsősorban a szövetséges 
műveletek, a szövetséges parancsnokok és törzsek részére készült, de elvei és 
követelményrendszere, ajánlásai felhasználhatók a nemzeti szintű doktrínák 
megalkotásánál.  

A megfogalmazás a Szövetséges összhaderőnemi Doktrínában olvasható. 
Burkolt utalás arra- az egyébként elfogadható és méltányos törekvésre – hogy a 
NATO-n belül törekedni kell az alkalmazási-, támogatási-, ellátási-, és vezetési elvek 
közelítésére, majd egységesítésére.  

Hasonló szakmai dominancia érvényesítése körvonalazódik a különböző 
szakmai (funkcionális) doktrínák, így a Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai 
Doktrína esetében is. 

A következő ábra mutatja be, hogy a NATO összhaderőnemi doktrína 
hierarchiában való szerepeltetésnek melyek az alapjai: 

 
 

4. ábra. A NATO összhaderőnemi doktrína hierarchia 
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A szövetséges doktrína hierarchia -  mint az a következő ábrán látható - a kapcsolati 
rendszert mutatja be a doktrínák között: 

 

 
 

5. ábra. A szövetséges összhaderőnemi doktrína hierarchia 
 

A doktrína hierarchia rendszerben találhatóak összhaderőnemi szintre vonatkozó és 
haderőnemi kiadványok is. 
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6. ábra. A rendszerben található kiadványok 
 

A doktrínákat három szintbe soroljuk: 
 

 
 

7. ábra. Az összhaderőnemi kiadványok szintjei 
A doktrína hierarchiában szereplő kiadványokat az alábbiak szerint számozzák: 
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8. ábra. A kiadványok számozásának rendje 
 

A fontosabb „egyszámjegyű” kiemelt alapdoktrínák címei és a kidolgozásért felelős 
nemzetek, NATO testületek nevei: 
 

 
 

9. ábra. Az alapdoktrínák címei és a kidolgozó nemzetek, NATO testületek nevei 
 

A logisztikai doktrína hierarchia csúcsán a logisztikai támogatás egészét, 
illetve részterületeit szabályzó NATO Katonai Tanács által kiadott elvi, szabályzó 
okmányok állnak az „MC”-k. 
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Ezen kiadványokban megfogalmazott definíciók a NATO összes tagállamára 
érvényesek, hiszen „MC” csak konszenzussal születhet, hasonlóan az 
„egyszámjegyű” doktrínákhoz. 

 

 

10. ábra. A NATO logisztikai elvei és doktrína hierarchiája 
 

Az „MC”-k egyes részterületet is szabályozhatnak pl.: NRF műveletek és 
annak a logisztikai támogatása a JLSG koncepció is. (MC 0526) 
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A logisztikai doktrínák felelőseinek bemutatása: 
 

 

 
 

11. ábra. A logisztikai doktrínák felelősségei 
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2. A logisztikai doktrínák fejlesztése és harmonizációja 

A doktrínákat a NATO-ban - beleértve a logisztikai doktrínákat - minimálisan 
3 évente felül kell vizsgálni. A 3 év tapasztalatait feldolgozzák, illetve beledolgozzák 
a következő kiadás-tervezetbe.  

A logisztikai doktrínák másik fontos területe a logisztikai doktrína 
harmonizáció, melynek lényege, hogy magasabb szinten lévő doktrínában 
megfogalmazott elvekkel, eljárási módszerekkel ne mondjon ellent egy alacsonyabb 
szinten található doktrína. 

Ergo először az „MC”-ket kell átírni, majd az egyszámjegyű doktrínákat, majd 
a második vonalhoz tartozókat, és így tovább. 

 

 
 

12. ábra. A logisztikai doktrínák fejlesztése és harmonizációja 
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2.1. A NATO logisztikai doktrínák helyzete9 

 AJP-4(B)10 (ACT) Az ACT tájékoztatta a nemzeteket, hogy szakértői szinten az 
IMS közvetítésével sikerült egyetértést kialakítani, de még mindig várják a 
hallgatólagos beleegyezési folyamat csendjét megtörő nemzet hivatalos válaszát. 
A hivatalos válasz az elkövetkező néhány hét során várható, így néhány 
hónapon belül az AJP-4(B) ratifikálható, majd esetlegesen promulgálható lesz. 

 ALP-4.111 (AMCC NW) A NATO LCB DC felelőssége, hogy a haderőnemi 
doktrína harmonizálva legyen, ennek megfelelően a tagok vizsgálják meg a 
doktrínát a kidolgozást követően. Az új tervezet megküldése még ebben az 
évben várható. A megküldést követően a harmonizálás érdekében a DC 
napirendre veszi a kérdést. 

 ALP-4.1 SUPP112 
 ALP-4.1 SUPP213 
 ALP-4.1.3.14 
 ALP-4.2/ALP-9 (Chairman CSS WG)15 Rendkívül aktív felülvizsgálat folyik és az 

új alapelveknek megfelelő új változat kidolgozása is folyamatban van. Az LC-vel 
létrejött MoU alapján történik az új változat kidolgozása. 

 ALP-4.3/ALP-13 (JAPCC FC)16 Státusjelentés nem állt rendelkezésre. 
 ALP-4.3.1. SUPP17 
 AJP-4.4(A)18 (ACT) Az AJP-4(B) ratifikálását követően nyújtják be ratifikálásra 

az AJP-4.4(B)-t. 

-t. 

                                                           

 AJP-4.5(A)19 (ACT) Az AJP-4(B) ratifikálását követően nyújtják be ratifikálásra 
az AJP-4.5(B)

 AJP-4.6(B) ED3 RD1 harmonizációja a jelenleg folyó DC fő feladata. 
 AJP-4.720 fejlesztés alatt elöljáró szerve nem az LC, hanem a „NATO Pipeline 

Committee”. A kidolgozó elkészítette az új SD3-at, de továbbra is jelen van az a 
meghatározó kérdés, hogy az AJP-4.7 maradjon e 2. szintű doktrína-e vagy 
legyen inkább melléklete vagy technikai kiadvány.  

 

9 2011. évi állapot szerint 
10 AJP-4 Allied Joint Doctrine for Logistics. Az AJP-4 1999. júliusában-, az AJP-4(A) 2003. 
decemberében került elfogadásra (a STANAG 2182 vezette be). 
11 ALP-4.1 Multinational Maritime Force Logistic (2001. szeptember 01.-én a STANAG 1406 vezette 
be). 
12 ALP-4.1 SUPP1 NATO standard operating procedures for the operations of advanced and forward 
logistic sites (2001. április 01.-én a STANAG 1446 vezette be). 
13 ALP-4.1 SUPP2 NATO standard operating procedures for the logistic coordinator /group logistic 
coordinate (2005. május 01.-én került a STANAG 1461-el bevezetésre). 
14 ALP-4.1.3. Docking in dry dock or floating dock (2006. március 01.-én került bevezetésre a 
STANAG 1148-al). 
15 ALP-4.2 Land Forces Logistic Doctrine (2004. január 01.-én került bevezetésre). 
16 ALP-4.3 Air Forces Logistics Doctrine and Procedures (2002. szeptember 16.-án került 
bevezetésre a STANAG 7166-al). 
17 ALP-4.3.1. SUPP Supplement 1 to ALP-4.3 Air forces logistic doctrine and procedures (2002. 
május 01.-én került bevezetésre a STANAG 7167-al). 
18 AJP-4.4(A) Allied Joint Movement and Transportation Doctrine (2005. decemberében a STANAG 
2506-al került bevezetésre). 
19 AJP-4.5(A) Allied Joint Host Nations Support Doctrine and Procedures (2005. májusában a 
STANAG 2234-el került bevezetésre). 
20 AJP-4.7 Allied Joint Petroleum Doctrine (2006. október 27.-én került bevezetésre a STANAG 2536-
al). 
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(Tevékenység: a nemzetek tekintsék át az új SD3-at és a PHE WG és az AJODWG 
nemzeti képviselőivel egyeztetve dolgozzák ki nemzeti álláspontjukat.)  
 AJP-4.8 „Place Holder”21 nincs a kidolgozottság helyzetéről információm. 
 AJP-4.9(A)22 folyamatosan fejlesztés alatt, feldolgozva a NATO vezette 

műveletekből levont tanulságokat. 
 AJP-4.10(A)23 Az ACT Egészségügyi Összekötő Főnökség jelentésének 

áttekintését a DC elvégezte. A MEDAG24 és 4 ország ki akarta emelni az 
egészségügyi doktrínát a logisztikai rendszerből és első szintű „keystone & 
capstone” doktrínát szeretett volna, de a NATO AJOD WG25 akinek a felelőssége 
a doktrína hierarchia elutasította. 

 AJP-4.1126 (DEU) Németország tájékoztatta a nemzeteket, hogy a 2011. 
november havi esedékességgel az RD-t észrevételekkel együtt megküldi. 

2.2. A hazai logisztikai doktrínák helyzete 

Jelenleg a HM FHH/MH ÖHP volt feladatmegosztásához készültek az elvek, 
amelyet az MH Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás, Logisztikai támogatás 
fejezete tartalmaz. 

Az MH Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás szinopszisa elfogadás alatt 
van. 

Elfogadást követően a logisztikai támogatás fejezetének átdolgozását 
(HM FHH/HM HVK J4/ MH ÖHP), majd az MH Összhaderőnemi Logisztikai 
Doktrína 3. kiadásának27  elkészítését javaslom. 
 Az MH Összhaderőnemi Doktrína Hierarchiában csak ez az egy logisztikai 
Doktrína szerepel, illetve még az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató 
Parancsnokság égisze alatt készült MH Közlekedési Doktrína. 

Záró gondolatok 

Remélem azoknak is tudtam néhány hasznos információt adni a NATO 
logisztikai doktrínák jelenlegi helyzetéről, akik jártasak ezen a területen. Azoknak 
pedig, akik most ismerkednek a Szövetséges logisztikai doktrínákkal: Welcome on 
board! 

                                                            

21 AJP-4.8 Index of NATO logistics directives, Instructions and manuals (csak a címe van!). 
22 AJP-4.9 Modes of Multinational Logistic Support (2005. november 17.-én került bevezetésre a 
STANAG 2512-vel). 
23 AJP-4.10(A) Allied Joint Medical Support Doctrine (2006. március 01-én került bevezetésre az MC 
326/2 a NATO Medical Support Principles and Policies alapján). 
24 NATO Medical Advisory Group. 
25 Allied Joint Operations Doctrine Working Group (felelős a NATO szövetségesi többnemzeti 
összhaderőnemi doktrína hierarchia kialakításáért beleértve a „place holder” doktrínákat is. 
Meghatározza a doktrínák helyét a rendszerben, a doktrínák nevét, a doktrínák kidolgozásának 
metódusát AAP-47. 
26 AJP-4.11 Allied Joint Publication for NATO Asset Tracking Visibility (2009. február 12.-én a 
STANAG 2292 vezette be). 
27 Az MH Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína 2005. december 25.-én került jóváhagyásra a 
Honvédelmi miniszter által és 2006 tavaszán jelent meg. 
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Felhasznált irodalom: 

AJP-4 Allied Joint Doctrine for Logistics  

AJP-4.10(A) Allied Joint Medical Support Doctrine 

AJP-4.11 Allied Joint Publication for NATO Asset Tracking Visibility 

AJP-4.4(A) Allied Joint Movement and Transportation Doctrine 

AJP-4.5(A) Allied Joint Host Nations Support Doctrine and Procedures 

AJP-4.7 Allied Joint Petroleum Doctrine 

AJP-4.8 Index of NATO logistics directives, Instructions and manuals 

AJP-4.9 Modes of Multinational Logistic Support 

ALP-4.1 Multinational Maritime Force Logistic 

ALP-4.1 SUPP1 NATO standard operating procedures for the operations of 
advanced and forward logistic sites 

ALP-4.1 SUPP2 NATO standard operating procedures for the logistic coordinator 
/group logistic coordinate 

ALP-4.1.3. Docking in dry dock or floating dock 

ALP-4.2 Land Forces Logistic Doctrine 

ALP-4.3 Air Forces Logistics Doctrine and Procedures 

ALP-4.3.1. SUPP Supplement 1 to ALP-4.3 Air forces logistic doctrine and 
procedures 
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