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Jóroscsák Miklós ]

A nemzeti tómogatás etméleti megalapozdsa atapfeltétele a gtakor-
lati feladatok megvalósíaÍsának, mclyek rendkívíili időszrrÚísége 1999.
március 12. óta óllfenn.

A különbözo célokkal (5' cikkely hatálya alá esö műveletek, békefenn-

tartás, béke teremtés, béke kikényszerítés, illetve humanitrírius feladatok)
kiilhonban tevékenykedő magyar katonai hontingenseh m'ííhödésí

feltételeinek megteremÍése és foly amatos biztosíaÍsa érdehében elenged-
hetetlen követelmény a nemzeti támogatós rendszerének kíepítésa ká-
nyultság tekintetében a nemzeti támogatásnak elsősorban a NATo-nak
felajrínlott katonai szervezetek feltöltöttségét, készenléti idejét' szerve-

zetszeriilogisztikájanak képességeit, technikai eszközeit kell alapul venni.
Ugyanakkor a nemzeti trímogatás nemcsak a NATo-n beliili alkalmazásra
felajánlott kötelékekre irrínyulhat, hanem annak tátrgyát képeztreti a szeÍv

5. cikkety szerinti feladatra kijelölt (kiilön lénehozott) kontingensek or-

szágbattíron kívüli miiködésének elősegítése. Ez utobbi váitoz'at soriín -
előbb a Boszniában feladatot kapó Magyar Műszaki Kontingens vonat-
kozásábarl,, majd később a közelrnúltban Koszovó tertiletén szerepet vál-
bló Őr- és Biztosító Zászlőalrj esetében - két alkalommal keriilt kiala-
kításra a nemzeti támogatás rendszere.

Bar a fijldrajzi közelség miatt a magyar kontingensek trímogatása vi-
szonylag egyszeríi köriilrnények és feltételek között valósulhatott meg,
mégis a gyakorlati végrehajtás számos tapasz1alata felhaszrrálható a fela-
jánlott erők nemzeti trímogató rendszere kiépítésénél, amikor vrírhatóan
nagyobb kötelékek, nagyobb távolságú alkalrnaására keriilhet sor.

Ma már jól ismerjiik a Boszriába, valamint Koszovóba irrínyuló után-
pótlás megszervezését, sokan a helyszínen is megtekintették a kaposvári
Támogató Századműködését. Mégis kiilönbséget kell tenni a NATO fela-

l. Jríroscsák Miklós ezredes, MH LFI hadműveleti főnök
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jánlott erők nemzeti trámogatása és a jelenlegi NATo műveletekben alkal-
mazstt magyaÍ kontingensek nemzeti tiírnogatása között, mivel a felaján-
lott erők NATO kötelékben, NATO parancsnokság a|att vehetrrek részt az
5. cikkely szerinti, illetve a NATO felelősségi körzetén kívül eső feladatok
végrehajüísában. Ennek sámos, konkrétan meghatározott követeLnénye
és feltétele van, de mindenekelótt legfontosabb a fogalmi kör tisztáása.

Mit is kell érteni a nemzeti támogatás fogalmán?

Erre vonatkozőan a NATo Logisáikai Kézikönyv 1997. októberi
Harmadik kiadása |'All melléklet meghatározások része a következőket
tartalmazza:

"Egl ország teljes felelősséget vállal az erői logisztikai támogatasá-
nak megszervezéséért és biztosításóért. Ezt a támogatast egledüI nemzeti
alapon és/vagl a mas nemzetekkel, NATO, illetve más szervezeteklrel
meglrotött kétoldalú, vagt többoldalú megállapodások útján lehet biztosí-
tani az adott helyzettől függően (ÁÁP-6)".

A nemzeti üárnogatás fogalmát közelíti meg a Szövetséges Összhade-
rőnemi Logisztikai Doktrina (AJP-4 vÉcrBcBs)_HVK Logisztikai
Főcsoportfonökség 14/374 Nyt. sz. kiadvránya - 65. oldalrán a ''Nemzeti
Logisztika (3)'' és a l|Nemzeti Támogató Elemek (NsE) (4)'' címszavak
a|att r ö gzített me gállapítások.

Valójában a hivatkozott dokumentumok kész terminológiát nem ad-
nak, viszont rendkíviil haszrosak a megértés és a fogalomalkotás szem-
pontjából.

Eryszerű meghatározással élve a nemzeti támogatás nem más, mint
az országon kívÍili műveleti területen feladatot végrehajtó magyar erők
anyagi készleteinek, felszereléseinek utrínpótlása, a folyamatos működés
logisztikai feltételeinek biáosítrása.

Pontosabban és tágabb értelemben, a nemzeti trímogatás az arry agi-
technikai sziikségletek kielégítését, egészségügyi és más szolgáltatrísok
nyujtását jelenti, mely ahazai források, valamint a miiveleti terület között
kiépített ellátrísi (utánpótlási) láncon keresztiil valósul meg.Szííkebb érte-
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lemben a nemzeti trímogatás csupián a műveleti területen (fogadó ország
területén) szerződésekkel nem lefedhető, a nemzeti ellátás körébe tartoző
anyagok biztosítását foglalja magábarr (lőszerek, robbanóanyagok, az

adott technikai eszköz típusokhoz tartoző fenrrtartási anyagok, nsházati
anyagok, valamint a nemzeti fogyasztási szokások körébe tartoző anyag-

feleségek).

A nemzeti támogatásnak, mint képességnek dönto jelentősége varr,

hiszen a NAIo kötelékben, NATO parancsnokság alrárendeltségében

feladatot végrehajtó nemzeti erők logisztikai biztosításáért a NATo
parancsnokságok és a küldő nemzetek egyíittes (NATO dokumentu-
mok szerint kollektív) felelősséget viselnek (MC 319/l végleges 1999.

áprilisi kiadás). Ebből az a|ape|vből kiindulva valamennyi NATO tagál-

lamnak rendelkezrie kell a nemzeti trímogatás képességével, ami a

megltatánozott (és egységes) 30 napos készletszint megalakítását és fenn-

tarÍását, valamint megfelelő lépcsőzését, továbbá a felajránlott katonai
szervezetek szervezetszeríí logisztikája mögött kiépített logisztikai brázis

ferrntartását, illetve alkalmassá tétetét a kiszállított készletek fogadásara,

elosztására és a honi tertilefre történő háfraszál|itások szervezésére, gyűj-

tőelosÍó funkciók gyakorlására.

A mögöttes területre telepített logisztikai elem részére történő

kisállítások érdekében honi teriileten is létre kell hozni a nemzeti trímo-

gatás elemét, melynek fő feladatai az igények összegzésében és továb-

bításábarr, a 30 napos készletszint nemzeti forrásokra épitett részének fenn-

tartásában, azuténpőtlási szállítások előkészítésében (készletezés, csopor-

tosítás, csomagolás, szállítnányképzés), száLlítő eszközök biztosításában
(honvédségi, illetve szerződésekkel lekötött nemzetgazdasági), valamint a

szállítások végrehajtásában, illetve a bátaszállítások megvalósításában

foglalhatók össze.

A nemzeti tómogatás feladatrendszeréből következik, hogl a szerve-

zeti kialakítdsnál hdrmas feltételrendszernek kell eleget tenni:

1.) A szervezetszera logisÍikai alegységek mögé telepített logisz_

tikai bázis miíködtetése;

2.) SzáliLítő lépcsó létrehoása a kiszállítások végrehajtásara, illetve
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a központi ellátrísi forrásoktól a berakási helyekre történő eljut-
tatásra;

3.) központi ellátási (biaosítási) feladatok végrehajtrása.

Ugyanakkor a létrehozandó szervezet nem nélkiilözheti a fogadó or_
ság (NATo erőforrások) lehetőségeinek (készletek' szolgáltatások)
igénybevételét biztosító szerződéskötő állomríny (jogi- és pénzügyi szak-
emberek) létét.

A nemzetí tdmogatds szervezeti htÍtterét képező Nenueti Tómogató
EIem (angol megfelelője NaÍional Support Etement) hiatakításónóI az
alóbbi elvi szempontokat célszeríí liglelembe venni:

' A kiküldött kontingens logisztikai önállóságát a lehető legtelje-
sebb mértékben bizosítani kell, ehhez

_ a harcanyagokból és fenntartási anyagokból a 30 napos kész-
let minden további nélktil kisállítható legyen a műveleti
teriiLl'etre, illetve a mögöttes logisaikai bánsra;

- egyéb anyagokból legalább 7 napi sziikséglet a sze^Ieztt-
szerri logisztikai alegységnél, 3 napi sziikséglet a mögöttes
logisztikai biízison trírolható, míg a fennmaradó 20 napi
készlet a hazai ellátási forrásokon álljon rendelkezésre,

- tárolási kapacitiís, önellátó képesség, legalább RoLE2 típu_
sú egészségügyi ellátás, tartalék alkatrészek, cserekészletek,
lekötetlen szÁllitó kapacitás biaosítrísa.

' A romlandó élelmiszerek, valamint az lizemanyag utránpótlását
helyszíni fonásokból, szerződéskötések útján lehet biztosítani;

' Az ivővíz és az ipari víz biztosítás szintén helyszíni fonásokból cél-
szeríi;

' Utránpótlás a nemzeti ellátás körébe tartoző anyagféleségekből
kétheti, vagy havi gyakorisággal tervezhető, a megfelelö rako-
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mányképzési eljárások és a konténeizéit száL|ítási mód alkal-
mazásá*al;

. Műveleti tertileten a technikai eszközökön csak a kisjavítrásig ter-

jedő helyreállítrás alkalrnaáató, leginkább alkaüész cserés meg_

oldással;

o Kiemelt teriilet a mozgás és a mozgás múszaki biztosítrísa nem-

csak a műveleti terii|leteno hanem az utÍn- és a trrátaszállítások,

megbíáató végrehajtása időszakában is;

. Hánaszá|Iítás a rehabilitációt igénylő sériiltek, a felesleges-, illet-

ve cserére szoruló anyagok, valamint gazdaságossága esetén a

magasabb szintii javításra szoruló technik'ai esz,közök keretében

terveztrető;

. Az állomány elhelyezése, pihenő- és kommunális létesítmények

telepítése, energia ellátása a nemzeti trárnogatás keretében, illet-
ve a feltételek megléte esetén helyi fonások igénybevételével
valósulhat meg;

' Szeméiyi állomríny és felszerelései, valamint kisebb tömegíi

anyago! a műveleti területre - nagyobb távolság esetén _ légi
úton, míg a technika- és az anyagi készletek kombinált sállítási
módszerek (közut- vasút- hajó-) alkalrnazásával juttathatók el az

alkalmaás helyszínére;

.Az önállóság biztosítása mellett kerülni kell a tulbiztosítríst, a

felesleges készletek felhalmozását a műveleti tertileten.

Az elvek mind önmagukban, mind teljes egységiikben alapját képezik
a Nemzeti Támogató Elem szervezeti kialakításának, kiilönösen akkor,

amikor mrár véglegesen és konkrét'formában ismertek a NATO alkal-
mazástafelajránlott erők. Az 1999. évi Védelrni Tervezési Kérdések (DPQ)

dokumentumaiban megtalálhatók az Azonna|i Reagálású Erök, valamint a

Gyorsreagálású Erők közé sorolt szervezeteink, megjelölve azok ké_

szenléti folrrít, feltöltöttségét, jelenlegi helyzetét és a kitűzött fejlesztési
célok elérésének ütemezését. Az ütemezés kihangsulyozása azfu. fontos,
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mert a felajánlott erők nem egyidőben érik el alkalmazrási készenlétiiket,
igy az érdektikben létrehozandó nemzeti támogató képességet is ará_
nyosan célszerii kialakítani. Ebből következően a Nemzeti Támogató
Elem szervezetét, kapacitását és eroforrásait mindenkor az alkalmazásra
kész felajrínlott erők nagyságrendjéhez kell igazitaru. Ezzel elkerülhető a
létszámt, technika, illewe más erőforrás felesleges, ezáltal értelmetlen és
gazdaságfa|an lekötése.

Kétségtelen tény azonban, hogy már NATO csatlakozásunk időpont
jától voltak alkalrnaásra kész felajánlott erőink, mely érdekében a sziik-
séges nemzeti támogató képességet létre kellett hozni. Ez a feLadat a
Magyar Honvédségen belül a csapatok és a központi szervezetek lehető-
ségeire alapona keriilt megoldásra és igazáből a felajánlott erők nemzeti
tiámogatiási rendszere még nem alakult ki.

Mi tehát a konkrét feladat és hogyan fogalmazhatő az meg?

A feladat egyértelműen és pontosan megfogalmazhatő, az megjelenik
a kormányzati szinten elfogadott, illetve deklarált dokumentumokban - a
védelmi tervek által tartalmazotÍ nemzeti célok egyike -, melyek szerint
létre kell hozri a NATO felajánlott erők nemzeti támogató képességét,
továbbá ki kell építeni annak mriködoképes rendszerét. Ehhez az arryagi-
technikai erőforrásokon tulmenően egy olyan szervezeti háttér sziikséges,
mely szervesen illeszkedik a hazai és a multinacionális kömyezetben vég-
rehajtandó feladatokhoz.

A nemzeti tómogatós szervezete a Nemzeti TdmogaÍó Elem, aminek
k ialakítós a alapv etően. k ét v álto zat s zer int v aI ó s ul h at meg :

. Egyrészt egy önálló katonai szervezet létrehozása ktzátrőIag a

nemzeti tiámogatás feladataira ;

. MásrésÍ a csapat- és a központi logisáikai tagozatban kijelölt
hadrendi elemek képességeinek megnövelése (kiegésútése) a
mindenkori konkrét nemzeti támogatási igények kielégítésére.

Mindkét változata van példa a nemzetközi gyakorlatban, biár két-
ségtelen, hogy az erőforrásokkal nem bővelkedő haderőkben a második
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megoldás - a takarékossági szempontok miatt - inkább sámításba vehető,

mivel azok kétségtelen előnye, hogy nem sziikséges állandóan fenntartani

a felajánlott erők utíni kapacitások teljes skáláját, hanem azzal szemben
csak az adott időszakban alkalmazott csapatok nemzeti trímogat"ísára kell
koncentrálni.

Ho gyan vehetj ük figyel em be a nemzetk özi tapasztalatokat?

A fenti két váIÍozat közötti dilemn megoldósa vezette a felsőszintíÍ
logisztikai vezetést akkor, amikor megragadva a belga Szórazfi)ldi Erők
Vezérkara óltalfelkínólt lehetőséget, a helyszínen folytatott konzulttÍciót
a Nemzeti Tómogató Elem kialaktttÍsdróL Ez több szempontból is döntő
momentum, hiszen a belga haderő naglsóga hasonló a Maglar Hon-
védség stratégiai ótalakítdsát követően létrejövő haderőhöz, tovóbbó
Belgiumban mélyen gtökerező hagyomónyai és szdmottevő gtakorlati
tapasztalatai vannak a nemzeti tómogatdsnak.

A konzulüíció elsődleges célja volt a belga haderőn beliil kialakított
nemzeti trímogatás rendszerének rnegismerése, a működés kiilső és belső
feltételrendszerének vizsgá|ata, továbbá a szewezeti megoldások tanul-
mányozása és mindezekből következtetések levonása arra vonatkozóan,

hogy a belga minta mennyiben adoptálható a magyar viszonyok és lehe-

tőségek között.

A konzultáció során - a hivatalos és az informális kapcsolatok
keretében - a következő ismeretanyag előadására, megbeszélésére,
illetve értelmezésére került sor:

1.) A 40 000 ftis belga haderő rendeltetése hórmns feladatrendsze-
ren nyugszik, úgtmint:

.A NATO érdekű feladatvállalás;

' A Nyugat-Európai rnisszióhoz kötódő feladatok és

'A nemzeti feladatok,

melyeken beltil a katonai szervezetek döntő része - a territoriális erők
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kivételével - 'felajdnlott erő'l, melyek az országon kívüli alkalmaásra is
fel vannak készítve.

A tfuca trányitásátegy közel 100 fős Védelmi Minisztériu m végzi,
míg a katonai feladatok tervezéséért, szervezéséért a mintegy 1 600 fős
Vezérkar felelős. Mindhrárom haderőnemen beltil _ a támogatással össz-
hangban álló nagyságrendben - megtalálhatóak a kötelékbe tartozó, illetve
az öná!,lő logisaikai egységek, melyek el|átő-szállítő, javití elemekből
épi.ilnek fel.

(Az egészségügti biztosítas a logisztikán belül kiilön alrendszert
képe)

Jellemző, hogy a szárazfiildi erők alapvetően a Eadműveleti Parancs_
nokságból' egy harctámogató hadosztályból és egy logisztikai hadosz_
tályból tevődnek össze, míg a másik két haderőnemnél szervezetsz.erú
logisáikai egységek nyujtjrík a sziikséges támogatást.

A személyi állomrány összetétele és állománynénya szinte optimális,
hiszen 37 trábomok, 5 000 tisá, 15 000 zászlós, tiszthelyettes és 20 000
önkéntes (szerzödéses) alkotja a haderőt. Valamennyi szervezetnek és
szprvezeti elemnek a feladataihoz rendelt nómenklaturája és errrrek alapján
kialakított állomrínyháblája van, így a szervezeten beliili állomrány változő
lehet.

2.) A logisztika detiníciójót az ÍNLC iiléseken elfogadottak szerint
vették tÍt Alapvetően 6 logisztikaÍ funkeiót különböztetnek meg úgy,
mint az ellátást' javítást' szállítást, szolgáltatást, infrastruktúrát és az
egészségügyi támogatást.

Ellátási osztályok tekintetében eltérnek a ,,NATO standard,,-től,
mivel az anyagokat 10 osztályba csoportosítják.

Rendszeriikben különböző szintek és lépcsők alakultak kL

. lrAl' alap szint, ami Al-A2 lépcsőt foglal magába (A-l vala-
mennyi szervezeírél, A-2 valamennyi logisztikai szervezetnél);
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. ''B'' szint a csapat tagozat felső szintje és szintén két lépcsőt @-3,
illewe B-4) tartalmaz, melyből a B_3 a közvetlen támogatást, B-
4 az általános tiámogatást nffitja;

' . a ''C'' szint a nemzeti szint és általában a stacioner logisztikai
szervezeteket foglalja magába.

A gépesített hadosztályon belüli dandárok békeidejű logisáikai
trámogatását a dandar szervezetszerű logisztikai zászlóalj avégzi, az áilo-
mányába tartozó ellátó-' javító-' szállító-, egészségügyi századokon ke-
resztiil, valamint szervezetébe tartozik még egy iskola század (a végzés
előtt álló hallgatók csapatgyakorlata biztosításríra) is. A dandárokhoz egy
500 fős logisztikai zász|őaljat rendeltek. A kiemelt készenlétii, légi mozgé_
konyságú alakulatok is egy, legalább 200 fot számláló logisztikai szÍaad-
dal rendelkeznek.

A nem dandár szertezetv kötelékek logisztikai egységei szintén köz_
vetlen ellátást folytafoiak.

Az általános és speciális logisztikai trímogattíst a logisztikai hadosz_
tátyba szervezett szakmai egységek valósítjrík meg.

A nemzetközifeladatokban résztvevő erdk tómogatdstút egl többren-
deltetésíÍ logisztikai zószlóaljjal oldjtÍk meg, amely mellett a logisztihai
hadoszÍtÍly szakmai zószlóaljai, szózadai szintén alhalmasak különbözo
k onting ense k tómog atás dr a

Támogatási rendszeriikben a logisztikai hadosztály a legfelsőbb szak_
mai tagozat,rajta kívül más (központi) erő nem kap szerepet a csapatok
biaosítrásában.

3.) A Logisxikai HadoszttÍly közel 5 200 fős (400 tisá, 1350 tts, 2450
szerződéses, 1000 polgrári alkalmazott megoszlás) állományában két ezred
szintű szrrvezet

' elldtó és szdllító csoport'

C javító- helyreóllító csoport,
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és egl többcéltú zószlóalj (29. Logssztkai Zász|őalj) található. Az Ellótó
és sztíIlító csoport 1 szállító- és 5 ellátó zászlőaljből áll, közel 3 000 fő
összlétszámmal. A zászlőaljak az ország területén kiilönböző helyőrségek-
ben diszlokálnak.

A Javító-helyreállító csoport hr{rom zász|őa|j típusú szervezetből
áil @szaki, Központi' Déli) amelyek szintén az ország különböző helyőr-
ségeiben díszlokálnak, mintegy l 800 fős létszámmal.

A hadosztrályhoz köt<idő Nemzeti Támogató Csoport egyik meg-
hatátr ozó an fonto s eleme a 29 . Lo gisztikai Zászlo alj.

A 29. Logisztikai Zász|őalj amely a gyorsreagálású erők logisáikai
trárnogatrísát végzi egy ellátó-, javító- és szállító századből éll, |étszálma
mintegy 270 fó.

A logisztikai hadosztály - mely a nemzeti források és a közvetlen
trámogató egységek között helyezkedik el - rendeltetéSe a ''B'' szintrí tr{mo-
gaüás nyújtása, a B-3, B-4 lépcsők működtetése. Szervezeti kialakítása
lehetővé teszi mobil logisztikai egységek kikülönítését az 5. cikkely sze-
rinti kontingensek trímog atásétr a.

Valójóban a logísztikai hadosztdly testesíti mcg a szükséges saÍmít
Netueti Tdmogató Elem bdzisdt.

4.)A logiszÍikai tómogaÍds glakorlati megvalósítdsa igazodik a belga
fegyveres erők nemzetközi kötelezettségvállalásában szerepet jáltsző
alakulatok kategóriájríhoz és készenléti fokához:

A Szövetséges Mobil Erők állomrányába felajánlott alakulat képezi a
szálrazftld IRF hozzájárulását. Ez egl megerősített Para Commando zósz-
Ióalj, ruelynek logisztihai tómogatósa hdrom színten valósul meg:

. Közvetlen harctrámogatón osáag, század szinten;

. Harctéri támogató osáag, zásdőa|j szinten;

'NTE, amely a teljes kontingens ellátáSáért felel.

(
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Az NTE rendeltetése: teljes közvetlen és korlátozott általános ellátás

biztosítása a belga kontingensnek.

A belga nemzeti támogatás a kontingensek utrín léhehozott Nemzeti

Támogató Elemek útján valósul meg, melyek ftÍbb feladatai:

' Készletek raktlírozása, tartalékok képzése;

' Technikai eszközök helyreállítása és j avítása;

' Utánpótlás az összes ellátasi osztályban;

' Szolgáltatások nyújtása (kegyeleti és postai);

' Felel a logisztikai bázis őrzéséért és biztonságáért'

A Nemzeti Támogató Elem szervezete (87 fö) minden esetben fela-

dat és alkalmaás Íiiggő, amelyben még figyelembe veszik a végreha-

jtási körülményeket, valamint a helyi szerződéskötési lehetőségeket,

továbbá a multinacionális logisztika lehetőségeit'

A múveleti területre juttatott kontingens kezdeti önállóságát 7 napi

készlet (Dos) biztosítja, mégpedig egy úgynevezett "kísérő ellótdsil

keretében, hiszen a kontingens mindenkor rendelkezik a 7 napos készlet-

szinttel. Sziikség esetén a készletek utánpótlása a belgiumi logisztikai bá-

zisokról történik'

A Nemzeti Trímogató E|em "követő etldtóst" tesz lehetővé a fenn_

maradó 23 napikészlet biztosításával. Az anyaorságban azon tulmenően

az NTE természetesen rendelkezik a megfelelő javítási, utárrpótlási, szol_

gáltatási, egészségügyi biztosítási és mozgás irányítási képességekkel,

kapacitásokkal.

A Fővédő Erők kijelölt erői logisáikai támogatásrínálnem alkalmaz-

zák azNTE koncepciót. Valamennyi csapatszinten erós logisztikai sz.er'

vezetek találhatók, melyek képesek a teljesköni közvetlen és általrános

Iogisztikai támogatas megvalósításara.
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Az 5. cikkely alá nem tartozó műveletek logisztikai támogatásá-
nak valójában nincs előre kialakított koncepciója. Ez érthető, ha Íigye_
lembe vessziik azt atényt, hogy valójában nem írhatók |e az elképzelhető
hozzájarv|ások ezekre a műveletekre, hiszen ahrány eset, annyira külön-
b öző a köriilmény-együtte s.

5.) A nemzeti tómogatds glakorlati mííködése két elv szerint valósult
meg, mégpedig dandár szinten a "tőlem rendsx,er", illewe zász|őa|jnái a

"nekem rendszpr" a|ka|mazásával. @ush system és Pull system).

Döntő az etők műveleti területre történő kijuttatása' azutánpőtlás meg-
szervezése, amely teljesen alkalmazásfiiggő. Az állomány váltása minden
esetben a teljes eszköuendszenel együtt történik'

Válság övezetekben - különösen a kezdeti idoszakban - a belga erők
logisztikai trímogatását ahazai ellátó rendszerekre építették, illetve a meg-
bízhatóság érdekében azokat alkalmaáák.

Milyen következtetéseket vonhatunk le a belga példából?

Az 1-5. pontokban vúzolt helyzetkép alapjdn könnyen beldtható,
hogl a belga haderőn belülfeladataival arányos helyet és szerepet tölt be
a logisztika Gyakorlatilag csaknem a teljes belga szdrazJöldi- és légierő
fel van ajdnlva NATO közös mííveletekben való részvételre és a közelfél-
évszdzados tapasztalatok felhasauÍldsával szervezték ót a haderő struk-
túrót olyannd, amelyben a harcot megvívó, illetve a harcot biztosító csa-
patok mögött feltöltött, felkészített és mozgékony logisztikai szervezetek
töltik be alaprendeltetés íik et.

A belga gépesített hadosztály feladatai végrehajtását trámogató
logisztikai hadosztály mintája nem túlzás, annak gyakorlati indokai és
alappilléreinek jogosultsága megkérdójelezhetetlenek. E téren a jelentő-
sebb katonai potenciállal rendelkezó NATO tagállamokban is hasonló
képlettel találkozunk a harcolók és a harcot támogatók közötti arány te-
kintetében. Szövetségeseink a gyakorlati példakból, a végrehajtott éles
feladatokból okulva ismerték fel, hogy a különböző ktildetések teljesítése
- de vonatkozik ez az 5. cikkely szerinti feladatok végrehajtására is - kor_
szerűen szewezett és képességekkel felruházott logisztika nélkül nem
lehet eredményes.
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Sajnos magyar viszonylatban a legfőbb problémát az jelenti, hogy a
logisztika szőszőIói még mindig csak a logisztikusok' akik saját bórtikön
érzik mit jelent a jogos ellátási, mozgatási, helyreállítási' szolgáltatási
igényekre elégtelen szew ezeti háttérrel és hirányzó kapacitásokk a| rcagál-
nl. E^ a problémát az uj haderő kialakítása is magában hordja és még
mindig él az a elképzelés' amely a harcoló erőket a logisáikai támogatá-
suk, támogatottságuk figyelmen kívül hagyásával alakítja ki.

Ennek a hibás szemléletrnódnak a hatása csak addig nem üt vissza,
míg éles a|kalmazásra nem kerül sor. A magyar katonai logisztika lehe-
tőségeit példa értékúen ttikrözik a NATo közös múveletekben részfvevo
kontingensek felkészítésének, felszerelésének, kiszállításának, után-
pótlásrárrak nehézségei, amelyekkel a magyar katonai vezetés több alka-
lommal szembekerülhetett.

A katonai logisztika téves besoroldsa, helyének és szerepének alul-
értékelése vezetett el oddig, hogy a nemzeti tdmogatás képességeinek,
illetve szervezeti hátterének kialakítdsa késik, ugyanakkor a meg-
v aló s ítás felté te le i e gl r e k e dv e zőt len e b b e lőj e le k et mutatn ak.

A Magyar Honvédségen belüli Nemzeti Támogató Elem létre-
hozására a már korábban jelzeÍt, de nem részleÍezeÍt megoldások lát-

szanak elfogadhatónak. Egyik megoldás szerint a Nemzeti Támogató
Elem' mint önálló hadrendi elem kerülne megalakításra és alaprendeltetése
a felajánlott erők egésze utrán képezett készletek egy meghatározotÍ részé-
nek tárolása, kezelése, szállításáhoztörténó elókészítése, kiszállítása' illet-
ve a berakó helyekre (repülóterek, vasútállomások' kikötők) való eljut-
tatása, továbbá a műveleti területen vagy azok közvetlen közelében a

mögöttes logisztikai lépcső létrehozása és rnúködtetése lenne.

Másik megoldás szerint a Nemzeti Trímogató Elem önálló hadrendi
elemként nem jörrne létre' hanem a csapattagozatban kijelölt szetveze-
teknél, valamint a központi logisáikai szervezeteknél - köteléken belül -

kerülnének kialakításra azok az alegységek, illetve szervezeti elemek,
amelyek mindig a sztikséges mérték szerint kapcsolódnának be a felaján-
lott erők trímogatásába.

Természetesen, mint minden elgondoldsnak, alternatívának, ígt a
fenti két vtÍltozatnak is vannak előnyei és hótrónyai, melyet a döntést

meghozóknak célszeríí mérlegelni a következők szerint:
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1.) Azönálló hadrendi elemként működő Nemzeti Támogató Elem
kétségtelen előnye, hogy egy szewezet az a|aprendeltetésű feladatiára kerül
létrehoásra és arra késziil felr, azt gyakorolja, illetve műveli. Tevékeny-
sége jól behatrárolható, szewezett elemeinek hazai és kiilhoni alka|mazása
nagy biztonsággal terveáető. Nem elhanyagolható előnye a vá|tozabtak
az előzőeken tulmenően az, hogy mindenkori lekötetlen kapacitrásai fel-
használhatóak a hazai gyakorlatok, rendezvények biztosítására, a hadra-
foghatóságot fokozó javítási- helyrerállítási feladatok végzésére, továbbá,
mint tartalék rendelkezésre állhat a terven kívül jelentkező helyzetek
megoldásrára.

Egyetlen háttánya a megoldásnak a létrehozás és a fenntartás létszám _

erőfonás - költség igényessége, amely szemben áll a feladat lefedettségével
és a végrehajtás biaonságával. Sokan úgy érvelhetnek, hogy aligha enged-
hető meg béke időszakában a kapacitásait nem teljesen kihaszráló szervezet
fenntartása.

2.) A másodikvá|tozat döntő előnye éppen az első váitozathátrá-
nya, tehát a gazdaságosság oldalráról közelíthető meg, hiszen lényegesen
kisebb költségráfordítást igényel az adott csapat' illetve központi
szervezeteken beliil kialakított nemzeti támogató képességek fenntartása
és mindig a jelentkező feladatokkal arányos rnobilizálása'

Hátránya a szewezeteken belüli nemzeti támogatásnak, hogy nem
alaprendeltetésként jelenik meg és nem lehet előre látri' hogy az amúgy is
alulszervezett logisztikai szervezetek képessége mire lesz elegendő. Nagy
gond errrrél avéitozatrtál a vezetés megvalósítása' hiszen a csapattagozat-
ban és a központi logisztikai tagozat szinte valamennyi elemét érintően
jelentkezik a széttago|tság, mely áthidaláSát nem egyszení feladat
megoldani.

(Az említett két váItozat elgondolt struhurális kialakítasát a csatolt
v azl at o k s z e mI é l t e tik. )

Összegzés és következtetések

A felajánlott erők nemzeti támogatásánál alapnak kell tekinteni, hogy
az országhatiáron kívül' egyidőben, több műveleti területen is sor kerülhet
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a magyar erők NATo katonai szervezetekkel történő egytittes alkal-

mazásár a. Ebből adódóan a nemzeti támogatás kialakítását _ képe sségek és

szerv ezet - a NATo parancsnokok al arendeltségében, multinacionáli s kör-

nyezetben feladat végrehajtó erokre kelt építeni' Ennek meg kell mutat-

káznia az egységes (30 napos) készletképzésben, a felszereltségben (elóírt

eszközök és védófelszerelések), az ellátás és szolgáltatások nyújtásában

(minő sé gében), v alamint az á|Lomány elhelyezé sében'

Fontos a Nemzeti Támogató Elem mobilitása, a mozgásbizosítási

képessége' amelyen belül gondolni kell a műveleti területen, vagy azok

közvetlen közelébe kitelepített '|mögöttes logisztikai elem" és a bazai

e|látő, szá||itó, szolgáltató elemek kapcsolatára, az uÍánpotlás, illetve a

hátr aszá||itás rendszerének kiépítésére, működtetésére'

A feladatot - nemzeti támogatás - a maga összetettségében és bonyo-

lultságában kell kezelni és nem szabadabba a hibába esni, hogy a példákat

az IFóR, SFoR, KFoR, AFoR feladatokból vezessiik le, amelyek foldraj-

zilag viszonylag közeli és szárazfőIdi kapcsolatokkal rendelkező térsé-

gekben zajlottak (zajlanak) le.

Példaként akór a belga, vag) a német, holland, ddn rendszereket is

alapul lehetne venni, mely orszdgokban az évek sordn megszerzett ta-

p ai ztalatok felh as zndlús dv al k o mo ly nemzeti tttmo gatds i rends zer t épí-

tettek ki.

Az e|őzoeken tulmenoen nagyon lényeges figyelembe venni, hogy a

felajánlott erók nemzeti támogaÍáSa nem egyenló a Nemzeti Támogató

Elem létrehozásáva| és működtetésével, mivel a katonai logisztikai lehe-

tőségek a sziikséglethez viszonyítva nem lennének elégségesek és a
nemzetgazdasági fonások bevonása (légi szállítás' vasúti szá||itás, kozuti

szállítás, készletezés _ előállítás, helyreállítás, stb.) alapveto feltétele a

nemzeti támogatás sikeres megvalósításának.

Nem elhanyagolható kérdés a nemzeti támogatás vezetési rendjének

kialakítása, amely vagy az általárros vezetési rendszerbe épülhet be, vagy

külön rendszerben (hasonlóan a FIVK Művelet Irányító Központ tevékeny-

ségéhez) valósulhat meg.
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ÍrtÍsom höuététetevet eglrészt szeretnék houdjórulni a nemzeti
tdmogatds elméleti kérdéseinek rendezéséhez és gaidagí,tdslÍhoz, mds-
reszt ajdnlom a megfogalmazott gondolatokat a gyakortati szpkemberek
tígelmébe, akih tevékeny részt vdtlalhatnak a Nimzeti Tómogató Etett
illetve az annak megfelelő szervezeti elemek kialakítástúban1s műíköd-
tetésében.

F'elhasznált irodalom:

1.) NATO Logisáikai Kézikönyv 1998. februári kiadás.

2) AIP-4 Végleges Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrina
1999. évi kiadás.

3.) AAP-6 (J) 2.Módosított változat NATO Szakkifejezések és Megha_
trároások Szógyiij teménye.

HVK VTFCSF-ség kiadványa (1998).

4.) Mc 319/1 Végleges NAIo Logisztikai Alapelvek l999. áprilisi kiadrás.

5:) I\dc 334 A Befogadó Nemzeti Tiímogatás Tervezésének és Végrehaj-
tásrának Módszerei 1998. évi kiadás.

6.) Védelni Tervezesi Kérdöív nem minősített részei (l999).

7.) Haderőfejlesztési (nemzeti) célkihizések nem minósített részei (l999).

8.) NATO képességcsomagok nemzeti feladatai (l999).
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