
LOGISZTIKAI BIZTO§ITÁS

Á BEFoGADÓ I\IEMZETI TÁMoGATÁ§
(TovÁBBIAKBAll BNT) rs a vÉopilri xtpnssncxrznrrrÉ,xyrzÉs pc4 í<apcsor,ar,(nÁ .,c, ároxlr

r,ocrszrrxÁna rrÁnur,ó FELADAToK

Jóroscsák MiHósl

ÁIíg elmaradva NÁTO süveíségeseinktől a hazai kaonai logisztíha
elméIaében es glakorlatóban a BNT az elmtik evrized közepétiíl van jelen,
Ma, amíkor a BNI-rőT beszéIünh, már nem a fogaloimat és az ala-
pokkal kell ismerkednünk, azon szelencsae mi tÚluottunk Amitfoa-
tosnak tarlok az nem az elméIeti alapok boncolgartísa, hanem az eglre
glarapodó 

.gakorlati péIdók feldolgoztísa és abból a megfelelő ranúsd-
gok levonása annak érdekében, hogl minél szélesebb bőon atakíthas-
suk nemzeli tán ogaló képességüaket

Éppen ezért ínísomban törekszem egy minél teljesebb áttekintést adni
a BNT helyzetéröl, abban a civil- és a Íatonai szÉra szerepvállalásáról,
avábbá az idevágó nemzetkö zi és hazai példá.t<on keresztiií szeretném a
szakmai kör figyelmét ráirányítani a DCI követelmények megvalósíüisára.

__ __Még 
a bevezető gondolatok között szükséges kihangsúlyozni, hogy a

FIVK Logisáikai Föcsoportfönökseg jóvoltából a széleJebb szakmai kOr
szinte késedelem nélkül juthatott hozzi a NATO alapdokumentumok hite-les fordításához (AJP-01, AJP_04, Mc a19l1; Mc a34r1 NATOlogisztikai Kézikönyv, ALP-I2 és még folytathatnáLrn azoknak a doku-
mentumoknak a felsorolását), melyek eryrészt tartalmazaák a BNT külön-
bözó aspektusait, másrészt fontos alapműveknek tekinthetők a szövetség
logisztikai rendszerének megismeréséLez, megértéséhez.

_ A teljességhez hozÁtatozík az is, hogy a HVK Logisztikai Főcsoport-
főnökség kezdeményezései, úttörő rnunkája szinte egyűüaItJ a SNr atta-
lános és katonai logisaikai feladatai tiszhiásauai, ittetve tennivalóink
megfoga|mazisában.

l , J&os§sák MiHós rzreda9, MH Logi§aikai Fóigrzgaó§ág, hrdműv€leti fónök

56



Mivel tudom ezt sz állítá§t alátámasztani?

Remélem senki nem felejtette el az 5 éwel ezelőtti kezdetet, amikor
az IFOR erők érdekében egidejűleg nyújtanunk, ille§e igényelnünk kel-
lett a BNT-t. A gyakorlatban ekkor tettük meg az elsó lépeseket és ekkor sze-
reztiik me8 azokat a primer tapa§áalatokat, ünely€k

. a Hadeíők Jogállásáról Szóló Egyezrnény (SOFA) alkalmazisá-
hoz;

. a szövetséges erők fogadásához, illetve a saját kontingensünk

hatánítlépésének előkészítéséhez, telepítéséhez, műveleti terü-
leten töíténö működtetéséhez, valamint

. a küldő nemzet részéról átadott igények visszaigaz olásá,hoz és a

szerződések megkötéséhez kapcsol&tak.

Kis idő elmúlával az akkori MH ATTCSF-ség vezetöi és kijelölt állomá-
nya már az első magyar-amerikai logisztikai szeminárium megszer-
vezésén munkálkodott, melyen a modellezés, mint küldő nemzetet érintett
bennünket. Aztán, hogy teljes legyen a kör a logisztikai íócsoporffinök úr
irányíüísával kidolgoztuk a szÍvpslÁrÁS fedőnevű törzshadijátéko!
ahol valamennyi logisaikai szakág elvégezte a fogadó nemzetre háruló
feladatokon belül saját lehetőségeinek értékelését, Ez a törzshadijáték sá-
mos olyan kérdést hozott felszínre, melyek megválaszolása mrá,r jóval tul-
mutat a katonai logisztikán és or-szágos §zintii tervezést, előké-szítést
igénye|. A gakorlós legnagobb eredményének azl tekínthetjüh, hogl i
kefült a táfcákat ö§§zefogó majdani szemezet reszére ajónldso*at megf*
galmaui és lelhívni a Jiglelmet a jogi htíttér mielőbbi megtercn résének
( k o r ruí ny h atáro zat eIfu g aúís a) szü k s é g e s s é g é t e.

Miért volt és van ennek jelentősege?

Elsősorban a BNT feladatok tervezését, irányítását és koordinálását
szükséges felelós tárcrá,hoz, hivatalhoz kötni. Ez az alapja minden további
tevékenység indítasának, a haderő fejlesáési célok megvalósíüísrinak (NG
4123). Ne vezessen félre senkit, hogy a szövetségesek áthaladásrfuak, or-
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ságunkon belüli felkészülésének és - soha ne kerüljön rá sor - 5. cikkely
szerinti feladat végrehajüásínak igényei a NATo parancsnokságokon ke-
resztíil vagy közvetlenül a küldő nemzettöl katonai csatomákon érkeznek.
Soha nem téve§zthető szem elöl, hogy az igények megválaszolása, majd a
gyakorlati tevékenységek elvégzése minden vonatkozásban országos
feladatot jelent. Erre a íórcóknak, a7 ors1túgos hatdsköríí szenezeteknek
kell készen állni eglúszt íelkészült óIlomónnyal, mósrészl naprakész adat-
bdzissal és annak működtetését bizlosílő iníormolikai háűérrcL

Kétségtelen tény, hogy ezek az alapvető íeltétetek ma még hiónyoz-
nak, illefue a meglévő szemezai és inJotruíciós kheőségek nincsenek
összefogva Ehhez hozzí tehetem aá is, hogy a honvédelmi tírcánál sem
sikerült elmozdulni a holtpontról, bár a HM Védelmi Hivatala ászlójára
tűxe a BNT koordinációs ügyeinek felvállalását.

A HM Vódetmi Hivatal a DCI megvalósítása érdekében a BNT-vel és
gazÁaság mozgósínísával ez évben kezdett intenzívebben foglalkozni, a
két témára ismétellen korruíny hatdíozatot keszílenek (06. hó) elő. AIap-
okmrinynak az MC 331/I legújabb (t999. ősz) elfogadott .változaát te-
kintik, melyet ájékozta&ásul és véleményezésre megküldték a minisztéri-
umok részére. A véleményezések feldolgoása folyamatban van és ismer-
ve a Védelmi Hivatal vezetésének eltökéltségét, valószínű, hogy ez évben
meg lesz a BNT kiépítésének jogalapja.

A kormányhatórozadól azt vórhatjuk, hogl meghalóroaa a lórcók
feladatail, küelöli a BNT fuónyítlisürt _fekős kormónyzali szervel, 

'í§z-fuízza a gazdasógi szektor szerepvóIlalósót, rcceple, ad a BNT rendszeré-
nek működletesére.

ViSszatérve a katonai logisztilcíra háruló feladatokra, felve-
tődik a valójában hos/an is átlunk kérdése, melyr€ a válasz több
aspektusból is megközelíthető.

l.) A valós műveletek és a gyakorlatok oldaláról

sajftilatos, de a legtöbb tapas ztalatot ezideig éppen a szomszedunkban
zajló Dél-Szláv válság szolgáltatta sámunkra, amely kapcsán az bizo-



nyosodott be, hogy a szövetségesek segítése terén meghatóroló szerep
hótul a kaunai logisztikóra, azon belij'l a fogasxói logisaikót irdnyító,
illene végtehajtó szervezetekfe. Melletttik a BNT nyújtásában kiemelt
helyet foglal e| az e éha l995-ben létrehozott HM Elektmnikai Igazga-
tóság RT Logisztikai lgazgatósága, amely mint összekötő kapocs műkö-
dik a hazrinkban feladatot végrehajtó szöyetséges katonai szervezetek és az
ellátrisukban, kiszolgálásukba érdekelt nemzetgazdasági szféra között. A
Logisztikai Igazgatóság már az IFOR amerikai kontingens logisaikai biz-
tosításába is tevékenyen bekapcsolódott és azóta számos bérlövészeten,
gyakorlaton bizonyította létjogosultságát, Az |gazgatóság marketing tevé-
kenységének eredményeként fontos információkkal rendelkezik a nem-

zetgaÁasáE lehetőségeiról és azok hozzáféréséről a kereskedelem, szolgál-
taások, illetve kapacitísok vonatkozásában. Különösen a potenciális al-
vállalkozói könől meglévó adatbázisuk értékes.

A Logisztikai lgazgatoság megítélése a különböző körök részéről el-
térő, lehet Őket szeretni, illetve nem szeretni, de a tény attól tény marad és

egyre nagyobb szerepvállalásuk a BNT terén aajelzi, hogy a felhalmozott
tapasztalatokbol, a sikeresen megoldott feladatokból fakadó he|yzeti elő-
nyüket jól kamatoztatják.

Jelen időszak kiemelt feladata az ARDENT GROUND fedónevű, ha-

zánkban végrehajüísra kerülő nemzetközi NATO gyakorlat elókészitése és

végrehajtása a BNT logisztikai vetületében számos tanúsággal szolgálhat.

A gyakorlaton résztvevők összlétszáma nem haladja meg a 3000 fijt,
1500 db technikai eszközt, amelyek BNT-át több, mint féléves előkészítés-
sel a Logisztikai Igazgatóság és az MH kijelölt állománya - a szerződött
alvállalkozókkal együtt - hajtja végre.

Az elfogadott Egyetértesi Nyilatkozat (MoU) szerint a HM Elekt-
ronikai lgazgatóság RT Logisztikai lgazgatósága a kijelölt szerződéskötő
szervezet a nemzetközi és a magyar csapatok szükségleteinek biztosítri-
sára. Az igények szerint a személysállíásra, élelmiszerek (palackos ivó-
víz) beszállítás&4 hajtóanyag biaositására, mosodai szolgáltaüísra, lőtér
biztosításra (civil őrzés), telefonvonalak, frekvenciasávok lekötésére, pol-
gári és katonai kórházak igénybevételére, gépjármü mosatásra, g;zógy-

szerek és egészségügyi anyagok biztosiására, valamint üábori WC-k üze-
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meltetésére és rendszeres szemétsállíüÁsra kötött szerződóseket a küldő
nemzetekkel,

A szövetségeseknél alhalmazott glakorlatnaft meglfele!ően, BNT kere-
lében n!újtoí segítséggel az MH téúlésmentesen a következőket vdll,alta
JeI:

Szállitó, konténenakodó-, vontató gépjármúvek (buszok), hűtőgépko-
osik, üzemanyagtöló gépjárművek, targoncák, sebesültsállító gépkocsik,
ffirdető berendezósek, aggregátorok, TÁVISZ berendezések, ábori ágyak
biztosítís4 valamint 400 fő befogadását biaosító sátorüíbor telepítése.

A fentieken kívüI a gakorlat magnt részívevője ulón eg Nemuti Tá-
mogató Elem (NTE) működtetese é§ azon túImenően a nemutközi parancs-
nokaíg és közvetlenek biztosíttísóra eg BNI alegség dtaúísa is ax ME fela-
dalál képeate,

2.) A katonai logisztikai képessegek otdaláról

Látható az igények összetételéból és terjedelméből, hogy a szövetsé-
gesek komolyan számítanak a honvédség képességeire, lekötetetlen erő_
fonásainak bevonására és amennyiben lehet törekednek a nemzeti logisz-
tikai rendszerek tehermentesítésére. Mi a gyakorlat sikere érdekében az
igények töredékét vállaltuk fel, ami még így is tetemes költségetjelent és
alegységeket von el feladataik ellátásától.

A BNT elókészíésére fordítandó idő biztosan lerövidülne és a hon-
védségi erők "ad-hoc|| kije\ölésétől, más feladatoktól történő elvonásától is
megkímélhetrrénk magunkat, ha a TFG és DCJ szerinti nemzeti űmoga*í
képesség eléréséhez erőteljesebb lépéseket lennénk Süvetségesi pélük
alapjón sziikség lenne egl specüílis katonai szervelít létrchoaísóra, nely-
ben mepestesüIne a nerueti tdrnogaló kepesség. Ez az eglség akalmas
Ienne ha küIdő nemzel vaglunk NTE-b mőködíeíésére, itletve haíogudli
nemzel vag,unk a különböó spec ílis (csak honvédségi erővel végre-
bajthatő) segíbégnyújtásra Erről mélg naglon ávol vagyunk, hiszen a 64,
Logisztikai Ezred, vagy tervezett utód§zervezete méE a NTE-k létre-
hozásár4 működtetésére sem lenne maradéktalanul képes nagyobb műve-
leti távolság esetén.
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A 64. Logisztikai Ezred átalakíása a közeljövő feladaüít képezi. Is-
merve a szervezet perspektivikus állománytábláját nagy reményeket nem
Liplálhatunk a képességek fejlesztésében, melyek mind a szervezeti, mind
a technikai háttér tekintetében erősen korlátozotiak maradnak. A sállító
kapacitris hiány, egészségügyi kapacitás elé$elenség, tárolási gondok miatt
a szewezet megfosztja magát az egyidóben több műveleti területen lévő
kontingensek támogat ísi képességétól. A kiláLásokat még borulátóbbá teszi,
hogy a logisztikai ezredet kettós rendeltetésű szervezetnek színják, a nemzeti
támogatás mellett a hadtest tagozat logisaikai biztosítását is elvárják töle.

Millennek ílélhető meg a7 MH nemzeli tómogató képessége?

A katonai logisaika leépült eszközparkja és mobilizálható készletei
nek hiánya lehetőségeinket teljesen beszűkíti, így ha mégis BNT nyújtrisá-
ra kényszerüliink egy ideig a képlet hasonló lesz, mint az ARDENT-GROLrND
gyakorlaton. Nevezetesen igen komoly összefogást kell megvalósítani a
haderőnemeknek és a központi logisztikai tagozatnak ahhoz, hogy egl sál-
lító köteléket, néhriny szakgépjárművet vary egy sátortábort rendelkezés-
re bocsáthassunk,

Mibóíl adódik az MH nenaeti képességének déglelen-
sége?

' Nincs kimondottan a BNT feladatok végrehajüísára létrehozott

szervezetiink, mely elvégezné a tervezés és szervezes feladatait
biaosítaná a szükséges adatszolgáItauíst, koordinációt;

. Hiányzik a tartálék sállító kapacMs, leépült a katonai infra-
struktura;

. Gondot jelent az üzembiztos gépjárművek bevonrása;

. Szinte nem beszélhettink korszerii anyagmozgatísról, nincsenek
konténer sállító-, rakodó eszközeink;

. Jelenlegi Nemzeti Támogató Elemünk csak szükségszerű megol-
dástjelent, igazi funkciója betölté§ére képtelen lenne;
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o Laktanyánk, gyakorlótereink, objektumaink létesítményeinek álla-
pota leromlott, az évek sorIá.n eryre messzebbre keriiliink a kor
színvonalához közel álló elhelyezési szolgáltaiások nyújtásától;

. Nincs a katonai mozgrisok műszaki és közuti komendáns biztosí-
trására béke állományunk.

3.) A haderőfejlesztesi célok oldaláról

.,l llerőíejtesaási célok egike a Befogaúó Nemzai Tdmogafuls nyújaisa,
ami 1999. naírcius 12. óta eglben kötetezeítségünk ir Az NG 4123 célkl-
tűzés resze a DCl Fenrrtarthatóság és logisaikai úmogatiís területé nek, ezérí
fontos tisztában lenni annak összetevőivel, amelyek, mint tudjuk túImutatílak
a katonai logisáikán.

A Védelmi Tervezési Kérdőív BNT Jejezeíében a köverkező lafoessé-
gek eléréséhez kapcsolódóan kell vdlaszoka adni:

. Közreműködés az erők fogadrásában;

. Mozgásbiaosíttás és forgalom szetveús (esetleg forgalomszabá-
lyoás);

. ÚWonal bixosítása a katonai gépjrárműoszlopok közlekedéséhez,
egységes jelzések hasznáIata;

. Laktanyai szabad kapacitísok (elhelyezkedés, tárolrás, kiképzesi
objektumok) rendelkezesre bocsátrása;

. Lő- és gyakorlóterek haszrrálata, területek átadása az összponto-
síások érdekében;

o Katonai repülőterek igénybevétele;

o Javító bázisok szolgáltaüásainak igénybevétele;

. Honvédségi egészségirgi és üdüItetési láesítnények §zabad ka-
pacitrásainak lekötése, katonai egészségiigyi ellálrás igenybevétete;
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. Összekötö tiszti állomrárry biaosiüása az eryüttműködés és a

" koordináció zavartalansága érdekében;

. Katonai szabványos térképek biáosítása;

' Naprakész logisaikai adatbázis fenntartás4 abból megbíáató in-

formációk szolgáltatása az elláüási fonásokról, közlekedési és hír-
adó infrastruktuniról, az elhelyezési és tíroló létesítményekől.

4.) Nemzetközi példák oldaláról

Az általánosan megfogalmazott igények, mint tervezesi alapok, illetve
felkészülési irá.nymutatók kezelendők, valószínűleg azok "egl az eglben"
nem jelennek meg a konkét feladatoknál.

Pélük ene a "IOINT GUARANTOR" és a "IOINT GUÁRDaN"
fedőnevű koszovói NATO műveletek, nelyek előkészítése sonún Görögor,
saúg részere - a Befogaü Nemzai Tómogalós keretében, a köwtkeó
igenyeket adlák ól:

' Thessaloniki kikötő igénybevétele, információk biáosíása a k!
. kötő létesítrnényekől és kapaciüisokól, Macedónia kikötő közeli

repülőterének adatai és felhasználhatósága, határátkelő pon(ok)
kiielölése;

' Mozgásbiztosí!ás (műszaki eszközökkel); (katonai feladat);

. Technikai nínrogatás (helyreállítás és javítas); (részben katonai

feladat);

' Egészségügyi támoga!ís (az elsó orvosi ellátastól egészen a kór-

házi, szakosított szakorvosi elláü{sig "ROLE I-4'; (részbenkato-
nai feladat);

. Tűzvédelem;

o Sállitmánykísérés (részben katonai feladat);
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. Kommunikációs infrastruktura biaosílisa;

. Elhelyezes- és ellátás (6leg élelmiszer, víz- és üzemanyag tekin_
t*ében);

. Gyakorlóterek és lóterek rendelkezésre bocsátása, (katonai fela_
daO.

Az igények és görög lehetőségek tfugyalása során kötött megállapo-
dások, szerződések alapjrán 1999. október végéig a NATO erők az alábbi
nagyságrendben érkeztek be a légi_ és a tengeri kikötőkbe:

. Mintegy 32 000 fó személyi állomány;

. Több mint 17 000 db gépjármű;

. Közel 6 000 tréler és több, mint 7 000 konténer;

. 2200 harcjá,rmű.

A szímadatok is jelzik a Befogadó Nemzeti Támogaüís jelentőségét a
küldö f€l szempontjából, hiszen a helyileg igénybe vehető ellátrási fonások,
elhelyezési létesítmények, valamint az infrastruktúra nagyban megkönnyít-
heti, illeWe gazdaságosabbá teheti a kijelölt erők küldő nemz€tektől táyoli
működtetését. Figyelembe kell azonban venni, hogy a BNT a szeívezet-
szerű ellátás kiegészítését jelenti és azon országokban, ahol fejletlen a gaz-
daság, mellette (BNT) meg a multinacionális logisztikai (MJLC) lehetőségeit,
valamint az ellátásra szakosodott nemzet forrásait is szímításba kell venni,
Ezeken kívül természetesen hazai fonrásokból uüínszállíással kell biaos!
tani a nemzeti elláás körébe tartozó anyagokat.

Másih eklatóns példa lehet a BNT igények tartalmi megközelítésére -
szinlén a koszovói művelaekhez kapcsolódóan - az I]SA hadelő óltal a ma-
glar légtér, légibdzisok és kíkepzési létesítményeh hasuóIaldra vonatkozó

. Három katonai reptér és az MH légterének használata (repülőgépek
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és a személyi állomány jelentési kötelezettségével, a maryar törvé-

nyi előírrások betar!ásával);

. várpalota közelében elhelyezkedő gyakorló- és lőtér igénybe-

vétele, a különböző fegyverekkel, légi- és harcjárművekkel lö-
vészetek végrehaj!ísa nappal és éjszaka;

. Felhatalmazrás meghatrá,rozott mennyiségű és tipusú repülőgép

telepítésére, azokkal bevetések végrehajására;

. A maryar fél álta| szavatolva az átadott kiképzesi bázisok, (gya-

korló- és lőterek) biztosíása;

. Használatra átadott terület, létesítmények igénybevétele, álla-

potának megórzés€, illetve az építési, karbantarüási munkál<végzé-

séhez az e|helyezesi adatok rendelkezésre bocsátása;

. A használatra átadott, illewe a közösen hasanált objektumok térí-

tési költségeinek megoszüisa (üzemeltetés, karbantartás);

' kömyezeti veszélyek megelőzése, illetve időszakos elhárítísa;

' A kért, kapott és a meghatározott szolgáltatások elszámolása, té-

rítésének szabályozása.

A megállapodás tartalmáMl látható, hogy körülbelül mire is szímol-
hatunk, ha a légierő kötelékeit kell támogatni. De vajon mi a helyzet akkor,
ha jelentos subazfi)Idi szöyetséges etők részérc kell BNT nyújlani? A
választ csak elméletben tudjuk meg1fogalmazni, a gyako ati élet szeren-
csére nem produkálta a valós megméretaést

5.) Minősített időszaki tevékenységek oldalóról

Az említett példá,k a béke teremtő, illewe béke fenntartó műveletekhez
kapcsolódnak és speciális tervezést igényelnek. Talón nem érdekíelen meg-
említení ilt, hogl a W Sz 5, cikkely szerinti BNT teruezését a hadműveleti
tefvezéssel teljes szinkronbal kell végeui és a BNT Yégrehajtdsi Terv a
hadműveleti tervek réxét képezl Előrtí:ík álló feladat még a hadműveleti
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tervezes indítÁ§4 ami viárat magfua, ezáltal az 5. cikkely alapjrán végrehaj-
tandó műveletek Befogadó Nemzeti Tárnogatrásr{nak elókészítése is késésben
van.

E témakörben úgy gondolom nem szükséges aláhúznom a hadmű-
veleti krvezés lényegét és abban a sajá1 illetve a szövetséges erök felvo-
nulásának, mozgatrisrinak, elhelyezésének, feladat végrehajüásának össze-
hangolási igényét.

A KoSZoVÓ-i válság idöszakában tett előkészületeinkre jellemá,
hogy a szituáció jóval egyszenübb volt, mint az 5. cikkely alapján végre-
hajtandó múveletek előkészítése esetén. Annak keretében a meghatározott
nagyságrendű szövetséges kontingensek hazánkban történő felkészülés-
hez, valamint kivoniásuk uüíni pihentetéshea a sziikséges helyreállítrások-
hoz, majd az újabb bevetésekhez terveztiink segítséget nyújtani. Tehát a
Magyar Honvédség a béke életét élte, a beke kiképzést folytatt4 így teljes
egészében koncentrálhatott a segítségnyújüísra.

Vizsgáljuk meg mit i§ jelentett ez valójában!

A BNT nyújtáxíra egl olyan elgondoltíst kelleu kialakítaní, amely
íellételezelt §zenezetekrc, illetve saímítdsba vehelő igényekre épül| Ezl
a lénuít modellezíe különben a ,,szÍrrsuírÁs-99', 

fedőnevi logiszti-
kaí lölzs hadijlilék k.

A szövetséges erők részeről várható 1-1,5 hadosáályt kitevő kötelék
információink szerint maximum 6 összferyvememi darrdárt, hadosztály
tíizérséget, biztosító és logisaikai szervezeteket foglalt magában, vezetése
dandáLr-hadosztáIy_hadtest vezetési pontokon keresztiil voli tervezve. Lét-
szíma mintegy 20000 föt tett ki.

Főbb techníkai eszközeit:350 harckocsi; 700 harcjármű; l00 heli-
kopter; 220 löveg; l500 eryéb technikai eszközrnennyiségúen számvetettük,

A szövetséges erők hazánk terüIetére lödénő beérkezésénél atapve-
íően hdrom szóllíltísi dgazat kombinócíójáva! sümoltunk:

. Légi úton (személyi állomány és egyes készletek, valamint a heli_
kopterek átrepülése);
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. Vasúton (technikai eszközök, személyi állomány);

' Esetleg köáton (ki§zolgáló technika).

A szövelséges csapatok igényeirő a kövelkezőkeí télelezlük fel:

' Elökészítő-szemrevételeó csoportok fogadása, szerzödések megkö,

tése;

' Határátlépés, VÁM tigyintézés biztosítása;

, ' Kirakó repülőterek, kiíakó állomások kijelöIése;

' Közúti mozgás biaosíüisa, műszaki és köáti komendrá,ns erők

tevékenysége;

' Elhelyezkedésre-kiképzésre alkalmas körzetek (körletek), azokon

belül katonai objektumok (ryakorló ter, lőtér, repülóter) kijelö-
lése, átadása;

A felkészülés-működés üímogatrása a katonai rendszereken, illetve
a nemzetgazdasági erőfonrásokon keresztiil;

Elláüási, szállítási, esetlegesen javiüisi üimogatás;

' Egészsé8ü8yi segítségnfijtrás;

' Ri,kapcsolódás az országos, illetve körzeti infrastukturára;

. vezetési feltételek megteremtésén belül egyiittműködés, kiter-
jesztve a katonai és polgári összekötó csoportoka;

. 
. Kapcsolat felvétel a körzet civil szewezeteivel, lakosságával.

Mint látható az igények döntő része a nemzetgazdasági szférát
érinte{.üe volna, de a honvédelmi tárcóval, a katonai szervezeíekkel is

-: számoltalro megpedig a következő feladatokban:
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r.) A beérkeó szővetséges erők fogadásdndl a katonai repülőterek
előkészítése, kirakó állomásokon Vasútállomás Katonai Parancsnokságok
működtetése, összekötö csoportok telepitése, anyagmozgaüís segítése. Ene
megfelelő felkészüléssel megítélésem szerint képesek lettünk volna,

b.) Mozgatás, mozgtisbktosílás íetadatúhoz a menetvonalakon disz-
pécser pontok, Ellenőrző Áteresaő Pontok telepítésével járulhatfunk volna
hozzá, melynek honvédségi íelréíele egy központi tagozatú közúti
komendáns zászlőalj mozgósíüísa. A közúti komendáns zászlóalj, út és
hídépítő alegysége az esetleges károkozás helyreállíüísában vett volná részt,
egyben az a gyakorlóterek, brázisok úthálózatait is fenntartotta volna, A
mozgásbiztosítás érdekében a közúti komend áns zászlőatj mellett szük-
ségesnek látszoít az MH Katonai Közlekedési Központ vezető szerve-
zetei, illetve az éántelt Területi Parancsnokságok kiegészítése, a VKP_k
megalakítása, mindezek mellett esi Mozgás Koordináló Központ működ-
tetése.

c.) A beérkezett szövetséges erők elhelyezése, |etkészílesük bizro-
síltísa érdekében külön kezeltiik a vezetési pontok megf€lelő települései
helyének kiválasztását és a katonai szervezetek elhelyezesét (repülőgépek,
helikopterek - repülőtér igény; harcjrirművek és alegységek - gyakorlótér
igény, ábori elhelyezés - stacioner elhelyezés), melyeknól szimitrásba ver
tiik, hogy a szövetséges csapatok elhelyezése döntően ábori körülmények
között.leh€tséges, amely mellett felajánlhatóak a körzetben lévő üres MH-,
vagy APV RT kezelésében maradt volt katonai objektumok. Ezen objek-
fumok esetében az MH felújíüísi, üzembe helyezési feladatokat nem tud
magára vállalni, így azok működőképessé tétele - a szükseges beruháások
elvégzésével _ a szövetségesek feladatát képezi.

Az igónybe vehető üres katonai objektumok listájárót ós legfon-
tosabb üzemeltetési, kapacitós adataiót a naprzkész információs bá-
zisunk van.

d,) A süveaégesek euátlisí íeladatainak űmogatdsdba bevonharó
katonai erőforrósokkal nem saímoltunk:

A repülőtereken, illetve a kiielölt körzetekben települt szövetseges
erők szervezetszenű togisáikai erői saját nemzeti fornísokbót, illeVe a
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kijelöIt nemzetgazdasógi forrősok igénybevételével - kihasználva a köt-
zetben levő központi logisaikai szefvezelek, btízis lafuanyók kapcsola-
írcndszeréí, szabad kapacitásait - építhetik ki elláási rendszeriiket.

e.) Valószínűsíteűük a süvetségesek aemzetgazlasági sunezeleket
érintő igényeit, amelyek alapvetően az üzemanyag és élelmezesi elláásra,
az egészségügyi biáosíásra, valamint a különböző szolgáltaüísok nyúj-
tására terjedtek ki.

Az érintett logisztikai ágazatok részben tisáában vannak a lemzetgaz-
daság termelő, tároló és sállító kapacitasának mindenkori helyzetével, illet-
ve a gyógyító intézetek strukturájával, ágykapaciüísával, valamint a szolgál-
tatások körébe tartozó mosatás, besállítas, javítás, órzés, polgári munkaerö

foglalkoztatís, tavközlés, kommunális területek lehetőségeivel.

Egy éles helyzetre kialakított elgondolásunk helytillósága szerencsére

nem igazolódott be. Mégis az elvégzett munka eredményét modell érté-

kűnek tekinthetjük, ami alapjrin kikristrilyosodott előttünk a BNT nlTrjásá-
ba bevonandó szervezetek köre és azok tevékenységi területe.

MEH
irányíLis

koordináció
BM PM KHvM EIJM GM HM

ralinítlopés
mozgás-
biáósítás

vámügyek
szetző&s-

kötes

Sállítás
mozgá§

biztosítás

kórházak
kijelölése
közeü.jáí-
vánvüsv

NG_i
koordináció

Szabad
katonai

kapacitá-
sok

6.) A BNT vezetésének oldalánól

A feladat végrehajfuísónak javasolt módszerei: d HM-n keresztiil
kezdeményezni kell a minisztériumok (országos haüískörü szervezetek)
bevonását, egy Nemzeti Tárcaközi Egyesített Tervező Bizottság felállíttí-
sát, a feladatok egy eztetését.

MH részeről a HVK és más szervek állományából ery Operatív Cso-
portot (oC§) célszÉrú megalakítani HVKF helyeties vezetésével. Az oCS
döntéstől ffiggően vary állandó, vagy ideiglenes jelleggel müködhet.
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Az operaív Csoporl íeladatai:

. Szövetségesek katonai igényeinek fogadása;

. Elhelyezesre, ellátásra igénybevehetö katonai kapacitrások pon-
tosítása;

. Kiképzési brázisok meghaüírozott szektorainak átadása;

. Katonai vezetés információs rendszerének kiépítése;

. Összekötő csoportok, tisztek feladatainak megszabása;

. Katonai szállíások, katonai rendészeti feladatok sziámvetése;

. Feladatba bevont szervezetek irányítisa;

. Katonai adatb:ázisok, jelentések szabályoaísa;

. Együttműködé§ a minisáériumok OC§_jaival;

. Folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi és a hazai partnerekkel.

Az OCS mellett gondolni kell a BNT nyíjtlísában érintett katonai
szervezeteknél külön szervezeti elemek létrehoására, melyek legíóbb fela-
!ar: 

a@ryezés, a kidolgozott tervek naprakészen tartÁa, feikésziiies, a BNT
információs rendszerébe adatbázis kezelés, valamint ,esáeil u nar"i
ryakorlatok, rendezvények BNT-ban.

. . _Yi|y9o NATO tapasztalatokra támaszkodhatunk a további mun-kínkban?

. BNT nyujtására politikai döntes, majd parlamenti jóvóhapás szíik-
séges, hiszen a vtázolt te{edelmú segíts egrryajtá nem nlgúi iintetUna
az olszlig gazdasagónak, kaigalsallísóiai Űgszoroa Űkaűsét, huós-
sal van a civil hhossógra Nincs ez mrásképpeú szövetséges orságokban
sem, viszont náluk a felkésálés elórehahdóttabb és mind Úaderó, mind a
gaznasáE vonatkozásában kedvezőbb feltéúelekkel reoae*eznet . Átt"ta-
nos elvként kezelik, hogy rninden BNT kérdést a tehető legaúsonyabb
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szinten kell megoldani és ha az eröfomísok az adott szinteken nem ele-
gendőek csak akkor lehet a következő szintre vinni a problémák meg-
oldását.

. Caaadai kollégánktól, tehű aulentikus fonásból ludhatjuk,
hogt náluk az 5. cikkely szetinl BNT egleunényeket konruíny-
zati szinlen előre megkölötlék Az egeanények jogi és pénzü-
gli alapjaí meglfelelnek a nemzetközi norruíknak Erdekesség,
hogl az 5. cikkely szednti BNT nyújttísónól NATO egleuÉny
szerint a hazai (fogadó) félnek is vtíllalni keII a teheruiselés-

bőI, ami 25 o/o-ol jelent '
Ha az 5. cikkelyen kívüli tevékenységre kerül sor Canada teriiletén

mindent térítés ellenében bizlosítanak a konkét feladatokra kidolgozott
Egyetértési Nyilatkozatok szerint. Általános, hogy a sóvetségesek legin-
kább a canadai kiképzőbáaisokat, illetve a szabad légtereket veszik igény-
be olyan gyakorlatok végrehajtásához, melyekre Euópában nincsenek
meg a feltételek (pl. kismagasságú repülőkiképzes, lövészetek). Az ilyen
típusú BNT-nek kialakult rendje van a fogadó és a küldő nemzetek között,
ami aztjelenti, hogy az igénybe vett bázisok, szolgáltatísok díja a legap-
róbb részletekig ki van dolgozva.

A canadai példrá,ról nég annyit, hogy a BNT feladatok irányítására,
koordinálására állandó jelleggel nem működtetnek szervezeteket, viszont
ha feladat jelentkezik, akkor a Vódelmi Tárca koordinációjával aktiviál-
ják a BNT irrfuryító rendszerét.

. A hoaánk hasonló naglságrendű haderővel rendelkező orszá-
gokban (Belgium, Hollandia, Ddnia) a BNT-I súnlén kiemel-
len kezelik, a szükséges képességeket az egész haderőre kiter-
jesztík es küIön e céIra specüíIís egtségeket hozlak létre, illetve
a meglevő szemezelekel leaik képessé .

Dániában a HNS egység közel 500 fö, míg a belga 29, zíszlóalj lét-
szíma 300 fő és szewezeíikialakiásuk speciális. Uryanez jellemzó a hol-
land nemzeti támogató szervezetekre, amelyek ma 3 körzetben 1-1 század
erőt képeznek békében (korábban jelentős létsámú egységek voltak erre a
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feladatra, melyek a haderő csökkentés sonín leszűkűltek). A békében éló
szánadokra alapozlla M esetén képesek BNT céloka 20 ászlóaljat felállí-
tani. A holland haderó parancsnokságán hosszabb ideje működik egz
feltöltött BNT osztály, mely a tervezés, előkészítés koordinációs feladatait,
az adatbázisoka! valamint a nemzetgazdasági kapcsolatrendszert műveli.
A dán, belga es holland üímogató katonai szervezetek alkalmasak a
hazai segítségnyujüísra, de a külftldi kontingensek nemzeti elláüására is.
Ez utóbbi képességük azért fontos, mert a múveleti területen lévö kontin-
gensek elláását kezdeti időszakban csak a legritkábban lehet a befogadó
nemzetre vagy elláüisra szakosodott nemzetre, illetve vezető nemzetre ala_
pozni. Tapasztalat, hory a nemzeti ellátrás biztonsága érdekében először, még
ha költségesebb is a saját erős megoldásokat alkalmazzrák. Késóbb, a lehe-
tőségek pontos ismeretében sor kerülhet a BNT tervek, illetve a kétoldalú
kapcsolatok alapján szeródések megkötesére vagy a multinacionáis logisz-
tika lehetőségeinek kihasználásrára.

Wsszatéme a hazaí lehetőségekre azí sem haglhutjuk ftgelmen
kívü| hogl a BNTtolyamaaíban ahhoz, hogl a szenőűs kötésekíg eljut-
hassunk szükség van a sajű lehetőségeínk pontos ismeretére nemzetgaz-
dasógí és kdonai tefükten egurónl Meglfelelő adalbázis nélkül nem
lehel BNI-( tenezni és szemezní

Ma az informatikai robbanások időszakában, mikor a számítrástech-
nikai eszközök lehetőségei eryre bővülnek nem jelenthet problémát a tech-
nikai háttér, hiszen mindkét területen (nemzetgazdasáE _ katonai szfera)
létrehoáatók a terminálok, amelyek egy hálőzztba, illetve központba csat-
lakoztathatók. A kulcskérdés tehát nem a technikai háttér, hanem a szer-
vezet, amelynek az a feladata, hogy területenként (minisztériumok, orszá-
gos haüísköni szervek szintjén) megalkossa a BNT szempontoknak megfe-
lelő adatbázist és karbantartsa azt. Feltételezésiink szerint nálunk is van-
nak az adott helyeken adatok, de koránt sem biztos, hogy azok megbíz-
hatóság4 célirrá,nyos csoportosit-á§a" naprakészsége kielégíti a követelmé-
nyeket. Anól nem is beszélve, hory valószínűleg nincs megfelelő kapcso-
la| hozzí,férési lehetőség kiépítve közöttiik.

Talán itt órdemes ismét ery követendő nemzetközi példát megenüteni.

A dánok Kapacitás Katalógusa (Capacity of Catalogye, rövidítve:
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CAPCAT) például kütön-külön taítalmazza a polgári és a katonai létesít-
mények, erőforrások pontos leirását, váf,latát, teljesítmény adatait.

A polgóri szJéránól önál|ő íejezetet szentelnek a kikötők, repülőterek
régiók szerinti bemutaásának, minden lényeges paraméterük feltíinteté-

sével. Továbbá megielennek az elhelyezésre alkalmas körzetek, létesítmé-
nyek adatai, külön megjelölve a szállás, étkezés, irodai férőhely kapacitást.

Külön fejezete van a ü,árolásnak, az ellátásnak, az egészségügyi rendszer-

nek, a közlekedési és üívközlési hálózatnak, valamint a szolgáltató szerve-
zetek lehetőségeinek. A kapaciás adatokat béke időszak, illetve válság és
minősített időszaki bontásban tartják nyílván. Foglalkoznak még a társa-
dalmi tradíciókkal és a lakosság képzettségével.

Dánióban a kalonai szJéún belüli adatbazis alkotó elemeit a BNT
egység kapaciásai, az I-V. ellátísi oszü{lyon belüli erőfonások adatai, a
mozgás és mozgásbiztosítás lehetőségei, a helyreállító, egészségügyi-,
szállító szervezetek adatai, a katonai fogadó létesítrnények, elhelyezési ob-
jektumok paraméterei, az összeköttetési, vezetési információk képezik. Az
adatok összesítv€ és haderőnemenként §soportosítva állnak rendelkezés-
re. Az adatbázisok szerkezetét és fiibb fejezeteit a bemutatott két könyv
tartalmazza.

Nekünk is el kelljutni az adatbázisok központi elgondolás alapjan és
központi irányítás melletti létrehozásáig, amelynek időszükséglete meg-
ítelésem szerint legalább 1 év.

Összegezve a katonai togisztika területén meglévő fettételek értékelé-
sét szükségesnek tartom kitérni a honvédségen belül meglévó-, illetve a
nemzetgazdaság által biztosított erőforrások alkalmazhatóságának
tömörített megítélésére.

Elsősorban a BNT honvédségen belül meglévő feltételeit, majd a
katonai logisztika nemzetg^zdasági hátterét összegeznóm:

1,) Igaz, hogl az dtalakítás előtt tilló honvédségben a BNT számos, nél-
külözhetellen feltétele van jelen, uglanlkkor a katonai szenezetek lehet&
ségei több íontos tdmogatósi teúleten erősen beszíikűltek Megoldottnak
tekinthetó az üres, illetve a szabad kapaciüísokkal rendelkezó honvédségi
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objektumok bérleti, vagy értékesítési szerződéssel történó átadása, a katonai
repülóterek, mint fogadó létesítrnények biáosíüásq továbbá a katonai gya-
korlóterek, lóterek meghatározott szektorainak használatra való átengedóse
és a szabad laktarryai kapacinások felajánlása.

Nagyon lényeges működési feltétel hiányzik viszont a katonai repülő-
terek infrastruktúníjának elavultság4 vezetési rendszerének problémá miatt,
melyek javítására a NATO infrastrukturális beruháási alapok felhasmá_
lásával, a célfeladatokra jóváhagyott képességcsomagok keretében lépések
történtek. A magyar katonai repülótereken a szövetséges erök légijármű-
veinek iizemeltetése, szervízelése több technikai akadályba ütközik elsósor-
ban az üzemanyag elláüís, feltöltés vonatkozásában.

Elégtelenek továbbá a katonai közúti és légiszállítás-, a mozgásbiz-
tosítás műszaki, illewe közúti komendáns-, valamint a technikai eszköz
helyreállíás szervezetei és kapacitás feltételei, mely következményeként
ezeken a területeken a végletekig leszűkül a honvédség segítségnyújási
képessége.

Továbbra is alapvető gondot jelent a BNT szervezeti kialakításának
hiránya. A szervezeti kialakításnál a csapatok törzseibe, a haderőnemek lo-
gisztikai vezetó szervébe, valamint a központi logisztikai tagozat hadrendi
elemeibe külön a BNT katonai logisztikai feladataí előkészítésével fog-
lalkozó szakállományra kell gondolni. Ez az ál\omány felelősen végezné a
tervezéssel, az adalbázis kezeléssel és karbantaűssal, valamint az eryütt-
működéssel kapcsolatos tevékenységeket.

2.) A kalonai logisztika nemzetgazdasági háturének lehetőségei ösz-
szegzésénéI nem haglhatjuk figeltnen kívül, hogt a honvédség logisztikaí
biüosítúsa ezer slillal kötődik a nemzetgazdasdgi szférához, kapcsolatrend-
szerük átszövi a teljes támogaldsi vertikumot, lmí eglben működésének
küIső íeltételrcndszeút képezL Ezen belül a logisztikai szervezetek alapren-
deltetésük betöltése kapcsán mind az ellátás, szállítrás, mind a technikai biz-
tosítiás vonatkozásában szoros együttműködést valósítanak meg a különböző
nem-zetgazdasági termelő és szolgáltató alapegységekkel, úgymond rájuk
vannak utalva.



Ellátrási ámogaás tekintetében az üzemanyag, az élelmezési szak-

anyagok, a kereskedelemből beszerezhető fenntartási anyagok, valamint a

ruhazati anyagok egy része (központi tartalék) mrá,r hosszabb idö óta

nemzetgazdasági biázisokra t€vódött át, így valójában a honvédségen belül
csak a csapatkészletek egy része és a béke ellátris folyamatosságát biz-
tosító készletek állnak rendelkezésre, Ebből adódóan a segítségnyújüís

keretében csak a nemzetgazdasági fonások információinak átadására ke-

rülhet sor.

Javítások terén a honvédségi kapacitrások leszervezése következtében
jó esetben is a laktanyai javítóműhely hálózat (épületek és a kialakított
szerelő blokkok) vehetók igénybe. A szakjavító háttér döntő része - különö-
sen a magasabb szintű javítási igények esetében - a HM javítási funkcióka
szakosodott Részvénytarsaságoknál jelenik meg, illetve a gépjármű- és a

közlekedési szaktechnikai eszközök vonatkozásában a civil javító szerve-

zeteknél található. Ezek a bázisok képesek további igények kielégítésére.

A polgári repülés, a közút- és vasúthálózat igénybevétele vonat-
koásában a honvédség teljes egészében, mint megrendelő lép fel és alkal-
mazkodik az adott szállíási ágazat mindenkori helyzetéhez, kapaciásai-
hoz. Tény, hogy a szövetségeseknél rendszeresített technikai eszközök szál-
lítása, vagy vasúti mozgaása nem a magyar szabvány szerinti mérteke
épül és a közúti műtárgyak paraméterei, a vasúti vagonpark, illewe a pá-

lyák teherbíró képessége nem minden vonatkozásban felel meg a követel-
ményeknek. Talán a legszűkebb keresztmetszet éppen a mozgás, mozgatás

terén van és lesz jelen.

A fentieken túlmenóen legfobb feltétel hianyt az orságos szintű BNT-i
feladat szervezeti és adatbázis létrehozásának elmaradása idézi elő. Meg-
ismétlem, hogy döntő kérdés egy tírca szintü irányító-koordináló szervezpt
kialakíLísa, mely kormányzati szinten felelne a BNT t€rületéért. A szer-

vezeti elemek kiépítése esetén meglörtén}etne a ma különbözö üírcáknáI,

órszágos haáskörű szervezeteknél lévő adatbázisok egy informatikai háló-
zatba töíténő összpontositása és a kimeneti terminálok feltöltése.

Végkövetkeztetésként levonható, hogy a BNT nyújtására sem a szak-
minisztériumok, sem a honvédség és az országos hatáskörű szervezetek
még nem rendelkeznek a szükséges tervekkel, képességekkel. Vonatkozik
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ez az 5. cikkely szerinti és az 5. cikkely hatályán kívül esó műveleteke
egyaránt.

A BNT íeladatai megolüsdt jelenleg ''ad hoc|| csoportosíttísok irá-
nyítdsóval, ko űozott méftékben végeaük. Ez a helyzet sokáig nem laft-
ható fent, mindenképpen pozitív irányú elmo1dttlúsokra van szükség. Az
elmozduldsl elsősorbanfelülrőI, a tdrcdk szintjén sükséges inűtani ahho7,
hogl a BNT orsúgos és azon belül a honvédségre vonatkoruő íeladataí - a
DCI kövelelményei - tenezJretők, előkésathaők, majd végruhajthatók Ie-
glenek

FelhasznáIt irodalom:

l.) MC 334l l |999. őszén elfogadott szövegváltozat,

2.) NATO Logisztikai Kézikönyv.

3.) MC 3l9ll NATO logisztikai alapelvek.

4.) ALP-04 Szövetséges Összhaderőnemi logisztikai doktrina.

5,) Amerikai-magyar megállapodás (HVK Hdm. FCSF-ség).

6.) HM Elektronikai Igazgatóság Rt. LogisztikaiIgazgatóság SZMSZ.

7,) Egyetértési Megrállapodás az ARDENT-GROUND gyakorlatra.

8.) Drá,n Kapacitás Katalógus.
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A LOGISZTIKAI IGAZGATÓSÁG

REI\DELTETÉSE

Mint gazdasági szervezet temező, szervező és iránltó
képességével biáosítani a kormány által vállatt sajátos
(§OFA), illetve a helyi szenődésekben váIlalt feladatok
teljesítósét a kütdő nemzetek számára, elsősorban a
nemzetgazdaság erőforrásainak bevonásával.
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