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A szerző tanulrnőnJónak I részében
ismeftelte a " Szövetséges Összhaderőnemi
Dokt na" 1( AIP-01) és a " Szövetséges
Összhúerőnemi Logíszti*ü Doktrína" -l érin-
tő tapasztalalait, e cikk annak folytard§kénl
szerepel a tanalmónyban.

Szerkesztőség

Szárazfiildi Csapatok Doktdnája @M_100-5)

Az Egyesült Álamok Szírazíiildi Haderejének doktrínája az FM- l05
"Hadműveletek|| című tábori kézikönyv, A doktrína áttanulmányozásával
megismerheliiik azt a nézetren]dszert, amely alapján a NATo szövetség
vezetó hadereje felkészül a katonai műveletek végrehajüisár4 amely doku-
mentum meghatározza a hadműveletek tervezésének, szervezésének,
vezetésének és irányításának elveit, követelményeit. Ez a doktrína szolgál
alapul a szövetséges NATO tagországok nemzeti doktdnáinak kidolgo-
ásáúloz, a nemzeti haderők felkészítéséhez és alkalrnazásához.

A Szírazftrldi Erők Doktrínája összegzi mindazokat a tapasztalatokat,
amelyeket az Egyesült Átlamok lladerqe az elmúlt évtizedek háboruiba
szerzett, A doktdna elemzi a világ biztonságpolitikai helyzetét, a küIönböző
kihívásokat, veszélyfonásokat. Ertékelve a kor techrrológiai lehetőségeit, a
haderó helyét és szerepét a nemzetközi biztonság megteremtésében és fenn-
tartásában, útmutatást is ad a hadműveletek, a békeUámogató feladatok és a
humanitárius segélyakciók megszervezésére és megoldásrira.

l,Dr LovászZoltán ajezíedes, ZMNE logisztikai íanszék, egy€temi adjunkus
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A Szarazitildi Haderő Doktrínája rendkívül terjedelmes, de ugyan-
akkor közérthetó stíIusban megszelkesztett, olvasmányos dokumentum.
Az előszó és a bevezetés után tizennégy fejezetben tárgyalja a szárazl'oldi
haderónem szervezésének, alkalmazásának alapjait, a különbözó hadmű-
veletek és békatámogató műveletek megtervezésének, megszervezésének
és végrehajtásának elveit, szabályait, a legcélravezetőbb eljárásokat.

BEVEZETÉS

T

öBnNnnrznrrsEcű Mű\

NEMHl

]. sz. ábra. Az USA Szárazjöldi Haderő Doktrínájdnak (FM-100-5)
szelkezele

Alapok

, A doktrína az első fejezeteiben megfogalmazza az Amerikai Egyesült
Allamok Szárazíijldi Haderejével szembeni kihívásokat, a szárazltjldi had_

eró alkalmazásának alapjait. Tarlalmazza az amerikai felfogást, nézetrend-
szert a háborúról, benne a szárazíilldi erók meghatározó szerepéról, a fegy-
vememek jelentóségéról, a katonai műve]etek típusairól, a haderő alkal-
mazásának alapelveiről, a harci eró komponenseiről, a logisáika helyéről és
szerepéról, Felvázolja az összefiiggéseket a nemzeti biztonsági stratégia, a



nemzeti katonai stratégia és a doktrína között. Megmutatja a haderő helyét
és szerepét a nemzetbiaonsági érdekek érvényesítésében, a katonai straté-
giai célok elérésében.

A doktrína következő fejezeteiben a szÁrazfoldi haderó felfejlesáé-
sének, azaz mozgósításának és a hadszínténe történő felvonulásának kér-
déseivel foglakozik. Meghatározza a katonai műveletek vezetésének és
támogatásának alapjait, a különféle parancsnokságok és alkalmi harci
kötelékek létrehozásának lehetőségeit. Felvázolja a háborús térségék foga-
lomrendszerét, ezen belül a háborús szintér, a hadszíntér, a hadműveleti
terület, a harci övezetek és az utánpótlási övez€tek fogalmát és kapcsolat-
rendszerét.

katonai műveletek

A doktrína következő fejezeteiben a különböző műveletek, így a több-
nemzetiségű műveIetek tervezésével, szervezésével és végrehajtrásával kap_
csolatos elveket és követelményeket tárgyalja. Résztetesen foglakozik a
hadműveletek tervezésónek és szervezésének kérdéseivel. Megiatározza a
háború szintjeit, a hadműveleti tervezés alapvetó szempontjail a parancs-
noki és törzsmunka sonendjét, flízisait. A feladattisztázás, a helyzetmegí-
télés, a hadmüveleti elgondolás kialakításának módozatait.

A támadás és a védelem alapjait, illetve tervezésének, előkészítésének
és végrehajtásának problémáit tárgyalva, részletesen eIemzi a támadásnak
és a védelemnek, mint alapvetó harctevékenységi fajtáknak a célját, jel-
lemzőit. Felsorolja a támadásnál a folyamat legfontos;bb szakaszait, a ma-
nőverek formáit. A védelemnél külön-külön megemlíti a mozgékony
védelmet, a területvédelmet, mint harceljárási formákat. Trfugyalja a harc-
vezetés e|veit, a támadás illetve a védelem előkészítésének es a vegrehaj-
tásának vezetési és irányítási feladatait.

A doktrína a t&gyalja az elszakadási műveletek, ezen belül a késlel-
tető /halogató/ harctevékenységek, a harcbóI való kivonás, illetve a vissza-
vonulás 

_tervezésének, szervezésének és végrehajtásának sajátosságait.
Attekintő képet ad a nem háborús műveletekről, ide sorolva u Uek"ri.o-
gató múveleteket, a nemzetközi terrorizmus elleni harcot, a nemzeti támo-
gatást, a humanitárius segélynyújtási akciókat.
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Logisztika

A Szírazftrldi Haderók Doktdnája önálló fejezetben foglalkozik a lo-

gisztikai trá,rnogatás kérdéseivel. Megfogalmazása szerint a logisztika magába

ioglaljaatervezést,afejlesáést,aúszirzést,asállíLást,araküírozást,afel-
szerelést, az elosáást, az evakuálást, M ellátási feladatokat, a ábori szol-

gáltaásokat, a technika karbantartását, az egészségügyi tátnogatísí, a sze-

mélyügyet és az elhelyezést. A doktdna leszögezi, hogy harcászati szinten

a logisztikai támogaás a katoniák felfegyverzésének, felszerelésük javi
tisának, üzemanyagokkal történő ellátasnak, a sállítasnak, a fenntartának

a hagyományos harci kiszolgálói feladatköreire összpontosit,

A logisztika alapjaival kapcsolatosan kijelenti, hogy a logisztika alap-

rendeltetése a harckipesség, a harci eró folyamatos fenntaítasa. A logisz-

tikát olyan ámogató rendszerkérrt nutatja be" amely átfogja a haderó teljes

vertikumát. Megkülönbözt€t hadaszáti-, hadmúveleti- és harcászati szintű

logisztikai támogató rendszereket.

A hadászati logisztikai támogatas feladatkörét úry definiálja, hogy az

az Egyesiilt Államok honi iparának és civil hatóságainak haáskarébe tar-

tozik. A hadászati szintű logisztikai rendszerben, a politikai és katonai

vezetők, valamint civil és katonai ellátók egy€sítik erőkifejtéseiket a fegy-

veres erók ellátá6ára.

A hadműveleti szintű logisztika feladataként a csapatok elhelyezésé-

vel, az infrastruktura fejlesztésével, a katonai szeryezetsk anyagellátasá-

val, a szállítások végrehajtásával, az egészségügyi ellánással kapcsolatos

teendőket és követelrnényeket határozza meg.

A harciiszati szintű logis*ikai líLrnogaüis| a műszaki munkrák elvég-

zését is magába foglaló, alapvetően a csapatok anyagi-technikai szükség-

leteinek kielégítésére irrányuló üimogaási rendszerként definiálja. Fó fela-

datnak a feltöMst és felfeg;rverzést; a felszerelés javíásátt, M üzÉmanyag-
gal való elláást, a sállíást tekinti.

A doktrína felsorolja a logisaikai támogaüis megszervezésének és

végrehajtásának elveit, megemlíwe az elórelátás, az integrálciő, a folyama-

tosság, a reagálóképesség, a rögtönzés elveit. Megfogalmazza a logisz-
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tikai tervezés szempontjait, a hadszíntér elökészítésének logisztikai szak-
feladatait, Felsorolja a logisztikai támogaüís fomásai| külön - külön említve
a többnemzetiségű logisáikai timogatrás lehetőségeit, illetve a fogadó nem_
zeti támogaüís formáit, és arrnak előfeltételeit.

_ __ 
Részletesen taglalja a logisztikai műveleteket, ezen belül kiemelten fog-

lalkozik a hadszíntéri logisztikai tímogató rendszerek, logisáikai bázisok
kiépítésével, az utánpótlási övezetek, utr{npótlási útvonalak kialakításával.
Az utánpótlás megszervezésénél elemzi a ftjldi-, vízi- és légi úton történő
utrinszáIlítások lehetóségét. Ráirányítja a figlelmet az utánpótlás és a ftlldraj-
zi körülmények kölcsönhatására, a hadszíntéri adottságok, az ottani infia-
struktúra állapotának, áteresáő képességének meghatírozó szerepére.

._ A logisztikával fogalakoá fejezetben végül megfogalmazza a logisz-
tikai üímogatás területeit, ágazatit. Ezek szelint az Amerikai Eglesiilt
AIIamok SaíruzJöldi Haderőjénél a logbzlikai ümogafuís a ki)vetkeő te-
í ü leleket íog lalj a mag óba :

. személyi ügyek,

. fegyver_ és lőszerelláüís,

. üzemanyag ellá!ís,

. anyagkarbantartás és javítrás,

. sállítás,

. egész§égügyi ellátás,

. ábori szolgáltaások,
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szEMúLYI

2. sz. ábra. A logisztikai támogatás íunkciói az USA Szárazrt)Idi

Ha de rő D o klrín áj a s zerint

SZÁRAZFÖLDI HADERÓ LOGISZTIKAI DOKTRÍNÁJA
(FM-100-10)

Az FM-l00-10 jelzésű doktrína az Amerikai Egyesütt Államok Száraz-
foldi Haderejének logisztikai támogatásának rendszerét tartalmazza, Ez a
doktrína az amerikai szárazíiildi haderó FM- l00-5 doktrínájának funkcio-
nális melléklete. Tartalílazza a szárazföldi haderó logisztikai támogatásá-
nak mindazon elveit és követelményeit, ameiyek a haderó hadműveleti
teíületre történő felvonuláshoz, a hadműveletek megvívásához, majd az
erőknek a kivonásához szükségesek,
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3. sz. ábra. Az USA Szárazíjldi Haderő Logisztikai Doklrínőjdnah
szerkezeti felépítése

A|apok

A doktrína az első fejezetben megfogalmazza a szárazíiildi haderő
hadműveletei logisztikai támogatásának funkcionális feiadatait, az ellátás
különbözó funkcióit, a szállítási feladatokat, a javítás-karbantart ás, az egész-
segügyi biztosítás, a személyügyi biáosítás és a tábori szolgáltatások fela-
datait. A doktrína áItal szabályozott támogatási rendszer, á katonai szer-
vetek szükségleteinek kieJégítése mellett, kitér a polgári személyek, a mene-
kültek, a katasztrófák áldozatainak támogatására is.

,. .A doktrína részletesen tárgyalja az amerikai szárazfoldi haderó logisz-
tikai támogatásának legnagyobb szakmai kihívását, a haderó felfejlesaését.
Ugyanis az új stratégiai elképzelések értelmében, az Amerikai Egyesült
Allamok terüietén áliomásozó haderőnek, képesnek ke]l lennie viszonylag
rövid idón belüI, a Föld bármely pontján töfténő i]evetésle. Ez a követei-
mény elsósorban a szállitási-mozgatási kapacitások lényeges mértékű növe-
léséi és megújítását teszi szükségessé. Az új koncepció oJyan mozgatási
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képe§ségeket feltételez, amelyek biÍosítjak a szárazfoldi haderő részének,

vagy egészének transzkontinenlális mértékű átcsoportosítását.

A doktrína megfogalmazza a logisztikai tláLínogatás alapelveit, ame-

lyek keretként szolgálnak a haderő logisztikai üímoga!ásának megszerve-

zéséhez, A logisztikai iimogatás felsorolt elvei megegyeznek a száraz,

ftildi haderő doktrinájában megfogalmazott, a haderő alkalmazásának ese-

teire vonatkozó elvekkel. Ezek az elvek a következők:

. a reagáló képesség elve,

. az előrelátás elve,

' a rugalmasság (rögíönzés) elve,

. a folyamatosság elve,

. az integráció elve,

. az előreláás elve.

A logisztikai doktrína részletesen tárgyalja a logisztikai rendszerek

kialakítrásának irányait, felsorolva azokat a követelményeket, amelyeket a

szárazftldi haderö újszerű alkalmazísa támaszt a támogató rendszerekkel

szemben. Kiemelve a mozgatrásisállítrási kovetelmények megnövekedését, a

globális alkalmaáatóság követelményét, a gyors és hatékony információ-

áramlás fontosságát, M automaliáll vezetési és irányítási módszerek alkal-
mazásának szükségességét.

A doktrína értelmezi a haderő béke és a háborus alkalmazásának
eltérő vonásai! a nem háborús műveletek logisztikai úrnogaásának sajá-

tosságait. Kihangsúlyozza, hogy a logisáikai rendszerek kialakításánál, a

kapacitások meghatrirozásá,nál, fomísok kijelölésénél a háborus szükség-

leteket kell alapul venni. A logisztikai ámogató rendszert úgy kell felépi
teni, hogy a háborus viszonyok között megnövekvő követelményeknek is
meg tudjanak felelni.

A doktrína foglakozik a logisztikai tr{,rnogató rendszerek felépítésével,

működésük elveivel és szabályaival. A logisztikai üimogató rendszerek



teljes vertikuinát bemutatva, részletesen felvázolja a hadászati-, a had-
műveleti- 

_és a harcászati tagozatokban működő rendszereket, Kihang-
sűlyozza, hogy a különböző tagozatok feladatrendszerei azonos elemeket
tartalmaznak, nincs éles válasáóvonal a tagozatokban végrehajtandó fela-
datok köót! a különbségek elsősorban a feladatok mennyiségi és minősé-
gi mutatóiban észtelhetők.

. Haddszati szialű logisztikai tómogaais

A hadászati szinten működő logisáikai nímogató rendszemél a dok-
trína részletesen bemutatja a honi és a hadszíntéri rendszerek alkotó ele-
meit, működését. Felsorolja a hadász ati tagozat logis^ikai üímogaüási fela-
datrendszerét, Leszögezi, hogy a hadászati szinű logisáikai rendszer kOti
össze a nemzetgazdaságot a haderővel.

. Hadműveleti szintű logíszlikai támogatás

A hadműveleti szintű logisztikai tárnogató rendszer a hadrászati és a har-
cIászati tímogató rendszereket köti össze. A hadműveleti szintű logisztikai
rendszer anyagi-technikai kapacitrásai eg-egy hadművelet logisztikai szük-
ségl€teit fedezik. A hadműveleti szintű logisztikai üímogató rerrdszer felada-
ta továbbá a hadműveleti terület elókészítése, a csapatok felvonulásrinak
|ímogaüása.

. Harcószati szintű logisztíkai tán o7atás

. A,harcászati szintű logisaikai támogató rendszer a harctevékeny-
ségek közvetlen titrnogaását végzi, a hadtest színtjétől lefe!é, az alegy-
ségek szintjéig. A harcászati szintti logisaikai támogató rendszer térbeli és
időbeni kiterjedése nem haladja meg a harcoló ködlékek alkalmazásáLrrak
méreteit. A fogadó nemzetektől érkező tiunogaások, illewe a szövetséges
ellátási fonások ehhez a ü{mogaási tagozathóz kapcsolódnak.

A logísztikai eúíeszílések össahangolása

^ ,dz FM-l00-10 logisaikai doktrína a továbbiakban a logisaikai erő-
feszítések összehangolásáról, a logisztikai helyzet ismeretéIiek fontossá-
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gáró1, valamint a támogatás végrehajtásának körülményeiről szól. Rész-
letesen elemzi a hadszíntér előkészítés logisztikai szakfeladatait, kiemelve

a kikötők és repülőterek, a szállítási hálózatok, az izemanyag áro\ő léte-
sítmények, az egészségügyi intézmények, hírközlési rendszerek előkészi
tésének fontosságát. Rámutat a hadszíntér elókészítés és a fogadó nemzeti

támogaás szoros kapcsolatára.

A doktrína kiemelten foglalkozik a katonai szeryezetek és a katonai

műveletek szükségleteinek alakulásával, A nemzeti haderó szükségle-

teinek felmérése mellett a szöv€tségesek és a hadifogoly tömegek szükség-

leteinek számbavételét is fontosnak tartja.. A doktrína rámutat annak fon-

tosságára is, hogy a szükségletek felmérésénél a hadszíntér sajátosságaiból

adódó többletigényeket is figyelembe kell venni.

Az erőforrások megszerzésével kapcsolatosan a doktrína kimondja,
hogy a műveletek logisztikai szükségleteinek biztosításánál, meghatIírozó

szerepe van a szükséges források biztosításának, a források elérhetőségé-

nek. A fonások elosztásánál ana kell törekedni, hogy az arányban legyen

a különbözó feladatot végrehajtó szervezetek szükségleteivel, Ezen a terü-

leten is biztosítani kell a parancsnok koordináló jogkörének érvényesülését.

Az elláíási stluktúlók

A fejezeten belül kiemelt szerepet kap az ellátó-támogató szervezetek

bemutatása. A szárazítildi haderő teljes vertikumában, száuad-, zászlőa|j,,

dandár-, hadosztály és hadtest szinten ismefteti a logisaikai támogatást

végrehajtó szervezeteket, Bemutatja a harcászati szinteknek megfeleló bon-

trásban a logisztikai tlímogatás tervezésének menetét, a logisztikai támo-
gakísi feladatok végrehajtásának lehetóségeit, és meghatározza a különbözö
szintű logisztikai támogató szervezetek alkalmazásának normatíváit,
telepítésük és mozgaásuk rendjét,

A doktrína foglalkozik a logisztikai támogatá§l végző vezetó és irányító

szervek alkalmazásának, településének és manővereinek kérdéseivel is.
Kiemeli a logisztikai vezető- és végrehajtó szeívezetek kialakításánál a mo-

dularitás elvének alkalmazrisát. Ez a szervezési módszer lehetóséget biztosít

an4 hogy a sárazlöldi erők támogatását végző logisztikai rendszerek felállí-
tásánál, maximálisan figyelembe lehessen venni az erók nagyságát, össze-



tételük rnennyiségi és minóségi mutatóit. Az így felépütő ellátó- és fenntartó
szervezetek jobban igazodnak a szárazftildi csapatok tényieges szükségleteihez.

A doktrína rövid áttekintést tartalmaz a különbözó logisztikai források
jellemzóiról, a szárazfoldi csapatok ellátásába történó bekapcsolásuk lehe-
tőségeirőI. Az anyag foglalkozik a szövetséges támogatasi formációkkal és
forrástípusokkal, a fogadó nemzeti támogatás lehetőségeivel. Felvázolja a
szárazfoldi erőkkel együttműködő más haderőnemi csapatok és a szövet-
séges partnerek számára nyújtandó támögaüís módszereit és formáit.

MeIlékletek

A doktrína mellékleteiben a logisztikai támogauís funkcióinak felso-
rolása következik. Az egyes funkcióknáI a doktrína definiálja az adott biz,
tosítási-támogatási tevékenységet, felsorolja annak legfontosabb í'elada-
tait, bemutatja a szakterület működésének belső rendjét, a szakági bizto-
sítás elveit és formáit.

__ ,4 !r, ábra. A logisztikai lámogatás funkcióí az USA Száraűldi
Haderő Logisztikai Doktríndja szerint

. Az ellátás: A mellékletben felsorolja az anyag osztályokat, azaz
az €,gyesült Államok haderejénél elfogadott tíz anyagosztáIyt.
Atfogó képet ad a hadászati-, hadműveleti és harcászati szinni
ellátási rendszerekről, illetve a különböző anyagosztályokba tar-
tozó anyagok ellátási folyamaüíróL
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. A szóllítás: A mellékletben m egíogalmazzák ahadászati-, a had-

műveleti- és a harcászati szintű mozgatás-szállíás |ényeg,ét, a

sállíüísi ágazatok szerepét a szrirazftildi haderó mozgatásában.
Rögzíti a hadszínténe (hadntűveleti terülehe) történő szállítís
és a kivonás módszereit és formáit. Részletesen szól a sállítási
módokól, a közúti-, a vasúti, a légi-és a vízi szállíüis sajátos-

ságairól.

' A javíttús-karbanlartós: A me|léklet a szrá.razíijldi haderő felsze-

relésébe tartozó haditechnikai eszközök javító-karbantartó rend-

szerének strukturáját, működésének elveit és formáit mutatja be.

Megfogalm azza a hadászati- hadműveleti- és harcászati szintii
javíó-karbantartó rendszerek fe|adaát. A mellékletben szó van

a speciális javítási feladatokól is, így a repülöeszközök-, a vízi
jrá,rművek, a híradó eszközök javíásráról és a javító alkatrészel-
láűsról.

' Az egészségügti biztosíltís: A melléklet a szárazftildi haderó

egészségügyi rendszerét mutatja be, felvazolva a hadászati-, a

hadműveleti- és a harcászati szintű rendszerek struktúráját, ren-

deltetését, legfontosabb feladatait, Sál a nem háborus műveletek

egészségüryi biaosításának sajátosságairól, a fogadó nemzeti tá-

mogatás szerepéről, a hadifoglyok egészségügyi elláüísriról.

' A személ!ügji támogaüís: A személyügyi kérdésekkel foglalkozó

melléklet megfogalmazza a katonák m eghatiroző szerepét a had-

viselésben. Foglalkozik a hadkiegészítés feladataival, ezen belül a
humán erőfonás gazűlkodas kérdéseivel, a személyi állomány
nyilvántarLísával, a veszteségek regisztráliásával és pótlásával.
Végül felsorolja az egyéb szolgáltatasokat, a postai tevékenységet,

a vallásryakorlas lehetőségeit; a jogi szolgáltaásokat, a pénzügyi

és katona kereskedelmi szolgáltatísokat.

A Magyar Honvédségnél a személyügyi szolgáltatások nem részei a
logisáikai !ímogaüís feladatrendszerének. Egyébként az amerikai modell
belső struktuníja számos vonatkozásban megegyezik a Magyar Honvédség
személyiigyi gyakorlaával.
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. A tóbori szolgóltafuíso*,, A tábori szolgáltaiisokon belül a doktrína

melléklete felsorolja a élelmiszer ellátíst, illetve azon belül a melegétel
készítés és ellátás szabályait, a vízelláás és víáisztíás feladatait, külön
kiemelve a sivatagi köruetekben folyó hadviselésnél b€tartandó szigoru
rendszabályokat. A mellékletben szó van még az eleset,tek kezeléséről, a
temetési ügyekről, a mosatás, fiirdetés rendszabályairól és a személyi állo-
mány elszál lrásolásá,ró l.

A Maglar Honvédségben afenti szolgáltatások részben az atryagi biz-
tosítás, részben az elhelyezési biztosítás szahnai feladatait képezik, de
szinte valamennyi biztosítási ágazathoz kapcsolódnak szolgáItatói köte-
lezeítségek.

KövETKEZTErÉstx:

A logisztikai támogatás legáltalánosabb elveit, célját és feladatait mind
a szöv€tséges, mind a nemzeti doktrínák jelentóségüknek megfelelóen trir-
gyalják. Az áttanulmányozott dokumentumok jellegüknek megfelelóen
eltéró szinten és eltérő terjedelemben elemezték a logisnikai támogatrls
kérdéseit. Az alapvetó fogalmakat, célokat és feladatokat, üímogatiisi elve-
ket, illetve alkalmazási módszereket és formákat illetóen viszont közel
azonos megfogalmazísokkal találkoúAm. A legáltalánosabb logisztikai fo-
galmak, elvek és követelmények tekintetében, egyfele konszenzus volt
tapasztálható az áttanulmilnyozott doktrínákban.

Megítélésem szerint ezek a doktrínákban szereplő egybehangzó meg-
fogalmazások, az elvek tekintetében meglévő egybeesések, a logisztikai
támogatás helyével és szerepével kapcsolatos azonos meghatározások, a
logisztikai szükségletek természetéről olvasható egységes felfogások, a tá_

mogaüáLs fonásai, vezetési és iráLrryíási módszereit illetóen fennálló nézet-
azonosságok, mind-mind szilárd alapjai lehetnek egy kompatíbilisnek
szánt új nemzeti logisztikai doktrína kidolgozísá,rrak.

Az áttanulmányozott doktrínlík teljesen azonos módon ítélték meg a
logisztikai trfunogatás helyét és szerepét a katonai tevékenységek rendsze_

rében, a hadviselésben. Teljes azonosság volt tapasztalható a logisztikai
támogaüis funkcióit, belső kapcsolatrendszerét illetően. lz áttanulmányo-



zott dokumentumok mindegtike a legfontosabb logisztikai funkcióként a
következőket jelölte meg:

' Anyagi biztosítás (elláás);

. Technikai biáosítás (iavítás -karbantartás);

' Egészségügyi biztosítas;

. Közlekedési biztosítás (mozgatás- szá|líás)1

' Llhelyezési biaosítás (infrastruktura műszaki biztosítás, ingat-

lanok),

Az eltérő szóhasználatból (fordítási hiányosságokból) eredó nehéz-
ségeket leküzdve, egy kis rugalmassággal és adaptációs készséggel, illetve
a magyar katonai logisztikai fogalomrendszer megfelelő kategóriáinak
behelyettesítésével a rendszerek közötti azonosság már is szembeötlő. Az
a nüánsznyi eltérés, mely szerint a szövetséges rendszerekben az elláüís és
a javítás (karbantartís) egy funkcionális alrendszerként működik, nem
jelenthet együttrnűködési problémát, nem okoáat az interoperabilitásban
nehézséget.

A Maglar honvédség logisaikai tdmogaló rendszerében ezek külön
funkcióként működnek, abbóI a meglfontolásból, hog1l az arrlagí bizto-
sítás objektumáí képező hadianyagok ellótósi Jeladalrendszere, illetve a
technikai biztosítás esetében a haditechnikai eszközök fennta ása lénye-
gesen eltérő szaktevékenységeket, és arra specializálódotí eltérő felészüIt-
ségű szakaleglségeket íeltéíeleznek .Eselünkben ez képezte alapjű az
anyugi- és a technikai bizíosítási funkciók elvólaszttísának.

Konszenzus tapasáalható a tanulmányozott dokumentumoknál a
logisáikai ámogatás elveit illetően. A négy elemzésnek alávetett doktrí_
nában a logisaikai támogatás elveiről a következó egybehangzó vélekedés
olvasható ki. A Iogisztikai támogatás elvei többnyire megegyeznek a kato-
nai szervezetek alkalmazásának, a katonai műveletek megtervezésének és
végrehajtásrárrak elveivel. Ezek az elvek szinte teljes konszenzust mutatva
a következők:

. a hadműveletek eIsőbbségének elve,
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. a felelősség elve,

' az eryüttrnűködés elve,

' a megfelelő felhatalmazis és jogkör biztosításrfurak elve,

. a rugalmasság elve,

. az egyszerűség elve,

. az előreláüís elve,

. a gazdaságosság elve,

' az áúláúanősátg, az egyszefiiség elve,

. az elégséges elláás elve.

A felsorolt elvek mind a nemzeti, mind a szövetséges logisztikai rend-

szerek meghaározó jellemzői, Ezek az elvek többnyire "multinaciond-
lisak", igy akészülő magyar logisztikai doktrínába is átemelésre kerültek.

A tanulmányozott dokumentumokban nézetazonosság volt a logisz-
tikai üímogatás alapkoncepcióját, az elláási-, fenntartási stratégiákjellegét
illetően. A dokumentumokban §zereplő közel írzonos támogaási koncep-
ciók, az alkalmazott ellá*ási- és fenntartási stratégiák, alapját az képezi,
hogy a szövetséges haderőket alapvetően saját nemzeti hadiipari kapacitá-
sukból szrá,rrnazó hadfelszereléssel látjak el. A működő nemzeti hadiiparok
képesek a haderó változó igényeihez igazodni, Ezek az ipari hátterek
szilárd infiastrukturális hátteret biztosítanak a haditechnikai eszközök és

hadianyagok folyamatos gyárásához, felújításához, korszenisítéséhez. Így
a legmagasabb szintű ipari jellegu tímogató kapaciüisok, a haderöből
nemzetgazdasági szférába kitelepíthetők, a haderő ezek létrehozása alól
mentesíthető.

Mivel a Magnr Honvédség hadfelszerelése alapvetően küIső foná-
sokból szdrmazik, íg1l a készletképzési- és elláttísi slratégiók, a íenntaftás
folyamatok a slövetségesi gjlakorlaltól eltérően alakultak. A hiónyzó
hadiipail hóttér pótkísára egl sor elldtási és fenntartdsi kapacillísl kellelt
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a hadelőn belül kiatakítaní és folyanutosan fenntaflaní A teljes kom-

patibiliüis ezeken a terüIeteken csak egt Msőbbi fejlőtlési szakaszban

következhel be, amikor ana a nemzetgazdasógi íehételek kialakulnak.
Áddig az ehérő elldttísi- és fenntartdsi mídszercket tovdbbra h műköúet-
ni kell

A mintaként szolgáló dokumentumokban lényegében egységes kép

alakult ki a logisaikai szükségletek kielégítésének módjá! a felhasznál-

ható fonások és kapacitások jellegét illetően is. Szinte teljes a nézeta-

zonosság abban a tekintetben, hogy a katonai szervezetek és a katonai

műveletek logisaikai támogatasa alapvetően nemzeti felelősség körébe

tartozik. Ugyanakkor a dokumentumokban teljes a konszenzus abban is,

hogJ a szövetséges műveletekben, a katonai szewezekk logisztikai tamo-

gaásáért, a küldő nemzetek és a szövetséges vezető szervek egyetemlege-

sen felelnek.

A togisáikai szükségletek kielégítésének módját, a felhasználható foná-

sokat teljesen azonos módon ítélik meg az említett dokumentumok, Alapve,

tő eltátási forraslrent, felhasználható kapacitóskent a köyetkezőket sorolják fel :

' Nemzeti támogató rendszerek;

' szövetséges üímogató rendszerek;

. Többnemzetiségú Integrált Logisaikai Szervezetek;

' szerepkörre szakosodott Támogató Rendszerek;

' vezető Nemzetek tá,rnoganísi rendszere;

' Fogadó Nemzeti Támogatás.

A felsorolt tárnogatási eljárások mind békében, illetve váIsághely-

zetben, mind pedig háborús körülmények között működhetnek, Ezek azok

a szövetséges támogatási formák, amelyekben való közreműködésre, il-
leWe amely részéről érkező ámogatás elfogadására, vagy éppen egy ilyen
rendszer működtetésóre, a nemzeti logisztikai táLrnogató rendszerünket is

fel kell készíteni.



A felsoroh logisztíkai tómogatósí módsurek és |ormúk egtséges
NATO megoldósolt" Ezeket a tánogatási eltófuísí fortlíkar a keszülő Io-
giszíikai doklúnűa be kell emelni, a szükséges §zer\ezeti etemeket kí
kell alakítani, a sziikságes kapacitósokat meg kell terenúenl Ez nenaetí
érdekünk és egyben szövet§égesí kötelezetlségünk
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