A KATONAI LOGISZTIKA ÉS BEFOGADÓ NEMZETI
TÁMOGATÁS HELYZETE SZLOVÉNIÁBAN
(A szerző helyszínen szerzett tapasztalatainak közreadása)
Jároscsák Miklós 1

A szlovén fegyveres erő alig több, mint egy évtizedes fennállása
alatt modern vezetési struktúrát, az ország teherbíró képességéhez idomuló haderőt és diszlokációt alakított ki. Az új és önálló államalakulat
már létrejöttekor célt és irányt vett a NATO csatlakozás és az Európai
Uniós tagság felé. Ezek értékrendje mentén alakították ki a haderő
nagyságrendjét, összetételét és NATO konform logisztikai támogatását.
Mindezekkel összefüggésben már a kezdetek kezdetén kiemelt szerepet szántak az országvédelem terén a Befogadó Nemzeti Támogatásnak (továbbiakban BNT) mely feladatrendszerét napjainkra mind elméletileg, mind gyakorlatilag kimunkálták.
Írásom célja a Szlovéniában megismert katonai logisztikai és BNT
gondolkodásmód, valamint megoldási lehetőségek közreadásán túl a
kétoldalú együttműködés keretében szerzett tapasztalatok összegzése és
a hazai hasznosításra vonatkozó következtetések levonása.

I.
Általános és katonai logisztikai ismérvek
Közismert, hogy Szlovénia területének mérete, 2 milliós népessége
és gazdasági eredményei által determinált védelempolitikája elsősorban
a NATO szövetség erejére épül. A mintegy 6300 fős szlovén haderő magában foglalja a központi vezető szerveket, a harcoló erőket és a kerületek szerinti szervezeteket, amelyek egyrészt rendeltetésük szerint megtervezik és végrehajtják a védelmi feladatok előkészítését, másrészt lehetővé
teszik Szlovénia szerepvállalását a nemzetközi katonai műveletekben.

Dr. Jároscsák Miklós ezredes, PhD., a HM Gazdasági Tervező Hivatal főigazgató-helyettese.
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1. Az országos védelmi feladatok előkészítése kettős irányultságú, amiben súlyát tekintve egyenrangú a válság (katasztrófa) helyzetek kezelése és a BNT feltételeinek céltudatos megteremtése.
Az országon belül feltételezett válság (katasztrófa) helyzetek kezelésére egy átfogó rendszert alakítottak ki, mely leírását, működésének elveit
és feladatát a Polgári Védelem Doktrínája című dokumentumban rögzítették.
A polgári védelem doktrínális kiadványa az alábbi főbb részekből
tevődik össze:

•

Bevezető rész, amely tartalmazza a doktrína stratégiai alapjait és
a kidolgozás során figyelembe vett elveket, feltevéseket, valamint
követelményeket.

•

Az első fejezet a biztonsági környezet megváltozását, illetve abból fakadóan a nemzetbiztonsági fenyegetettségeket, a politikai és
a gazdasági alrendszer meghatározó szerepét, továbbá az értékek
és a média alrendszerét, valamint a veszélyforrásokat taglalja.

•

A második fejezet a polgári védelem céljait és elveit veszi sorra a
közigazgatás, a gazdaságvédelem, a pszichológiai védelem, valamint a polgári védelem egyéb nem katonai területein.

•

A harmadik fejezet a polgári védelem feladatait, hatásköreit és
kötelezettségeit fogja át, külön hangsúlyt helyezve a jogalkotás
kérdéseire.

•

A negyedik fejezet a polgári védelem szervezeteivel foglalkozik,
a kapcsolati rendszer 1-4 szintjei alapján.

•

Az ötödik fejezet a polgári védelem ügyintézése és vezetése kérdésköreit öleli fel, kiemelve a különböző szintű vezető szervek
közötti együttműködés döntő fontosságú elemeit.

•

A hatodik fejezet a szükségállapot, hadiállapot, válságok és piaci
zavarok esetén történő felkészítés rendjéről szól. Ebben a fejezetben a közigazgatás és a nemzetgazdaság valamennyi ágára konkrét elgondolások kerültek kimunkálásra. Azokon belül prioritásként kezelve jelenítik meg a közlekedési és távközlési infrastruktúra, az ellátás, az ipari- és mezőgazdasági termelés, a vízgazdálkodás, valamint az egészségügy szektorait.
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•

Befejezés a doktrínában rögzítettek gyakorlatba történő átvitelének feladatait, a végrehajtás kormányzati szintű felügyeletének,
továbbá a doktrína naprakészsége biztosításának kérdéseit tárgyalja.

2. Az országos és regionális válságkezelési (katasztrófa elhárítási) feladatokban történő katonai részvétel szervezeti háttere a következő:
a) A szlovén haderő irányítását a döntően polgári összetételű Védelmi Minisztérium és a zömében katona állományú Vezérkar végzi.
A közvetlen minisztériumi apparátus mellett a funkcionális területek
irányítására civil szervezetű ügynökségek és központok állnak rendelkezésre. A Vezérkaron belüli J-s struktúra NATO konform módon került
kialakításra. Addig míg a miniszteriális szervek a szlovéniai védelmi
igazgatási kérdésekkel foglalkoznak, a Vezérkar feladata a műveleti tervezés, valamint a csapatok műveleti-, illetve béke irányítása.
A minisztériumi szervek, a minisztériumi vezetők által irányított
ügynökségek, központok és a Vezérkari szervek között rendezett együttműködési viszonyokon alapuló kapcsolat áll fenn.
b) Nemzetközi műveletekben Szlovénia harcoló és harci kiszolgáló
támogató erőkkel képviselteti magát. Jelenleg két hadszíntéren (Afganisztánban és Boszniában) vannak jelen mintegy 100-150 fővel, mely létszám tartalmazza a nemzeti támogató elem állományát is.
c) A szlovén szárazföldi csapatok két harcoló dandárból, egy támogató dandárból és a közvetlen, zászlóalj szintű erőkből állnak.
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•

A harcoló dandárok szervezeti elemei közé gépesített lövész
zászlóaljak, a páncélos-, műszaki-, tüzér-, hegyivadász és logisztikai zászlóaljak tartoznak. Az első dandár speciális szervezete továbbá a katonai rendész zászlóalj, mely állománya folyamatosan
részese a különböző nemzetközi békefenntartó műveleteknek.

•

A támogató dandáron belül 6 katonai kerületi parancsnokság,
1 légibázis, valamint a központi támogatási feladatok végrehajtására szervezett logisztikai zászlóalj található.

•

A Parancsnokság közvetlen zászlóaljak közé felderítő, híradó-,
légtérellenőrző-, helikopter-, haditengerészeti-, valamint műszaki
erők tartoznak.

3. A szárazföldi erők feltöltöttsége- az egy NATO felajánlott gépesített lövész zászlóalj 100 %-os feltöltöttségén túlmenően 40-50 %
körül mozog. A támogató dandár logisztikai zászlóaljában mobil és stacioner elemek tartoznak és ez a szervezeti elem hivatott BNT és a Nemzeti Támogató Elem funkciók betöltésére.
A logisztikai támogatás funkciói a csapat logisztikai szervezeteken
belül valósulnak meg. A Szlovén haderőn belül nincs központi logisztikai
tagozat, így a készletezés, javítás, szállítás feladatait a logisztikai zászlóaljak, valamint a nemzetgazdasági szervezetek hajtják végre. A hadiszükséglethez tartozó készletek zömét nemzetgazdasági bázison, szerződéses
lekötéssel tárolják.
A logisztikai zászlóaljon belül 2 Mozgás Koordináló Központ található. A Szlovén fegyveres erőkön belül a logisztikának szerves része
az egészségügyi támogatás.
4. A csapatszervezetek kialakítását a célirányosság jellemzi korszerű technikai eszközökkel és felszereléssel. Különös hangsúlyt helyeznek a modul rendszerű struktúrák létrehozására, melyet a feladat jellegéből adódóan alakíthatnak és variálhatnak.
Szervezési alapelvként érvényesítik a mozgékonyság manőverező
képesség feltételeinek megteremtését, valamint az erők megóvása képességének előtérbe helyezését. A katonai erők alkalmazási feladataiból kiindulva határozták meg a harctámogató, illetve a harci kiszolgáló támogató erők nagyságrendjét, melyek birtokában vannak a fejlett csatvezetési
eszközöknek, a mozgásbiztosítás és a logisztika anyagi-technikai hátterének.

II.
A BNT feladatok előkészítettsége
A NATO szövetséges erők segítségnyújtására alapozott országvédelmi koncepcióban felismerve a BNT által nyújtott lehetőségeket rövid idő alatt tiszteletet parancsoló eredményeket értek el az előkészítés
terén. Ezeknek az eredményeknek olyan mutatói vannak, mint a BNT
koncepciójának kidolgozása és elfogadtatása, a BNT-hez szükséges erőforrások számbavétele és előszerződésekkel történő lekötése, a katonai és
polgári fogadó, illetve elhelyezésére alkalmas létesítmények előkészítése,
valamint a mozgatás (felvonultatás) infrastrukturális feltételeinek megtervezése.
201

1. A Szlovén Köztársaság BNT Koncepciója (továbbiakban:
koncepció) magában foglalja:
a./ A koncepció kettős feladatának megfogalmazását, mely szerint:

•

első feladat a BNT alapvető céljainak és alapelveinek rögzítése,

•

második feladat az általános és a katonai-polgári szervezetekre
tartozó kiinduló pontok megállapítása, valamint mindazon eljárásmódok kialakítása, melyek a tervezéssel és a biztosítással kapcsolatosak.

b) Az alkalmazott fogalmak pontos definiálását és a definíciók értelmezését. A koncepció ezen fontos része válaszokat fogalmaz meg az
adott téma kiterjedésére, a különböző dokumentumok különböző helyzetek során történő alkalmazására, illetve alkalmazhatóságára.
c) A koncepció részletesen meghatározza a BNT főbb céljait, melyek közül példaként hozható fel:
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•

Az átfogó és a NATO BNT doktrínális elvein alapuló szabályozás
igénye;

•

Hozzájárulás Szlovénia szövetségi és nemzetközi elkötelezettségei teljesítéséhez;

•

Olyan BNT rendszer kiépítése, mely a nemzeti érdekek, a nemzeti
törvényalkotás adta lehetőségek között mozog, figyelembe veszi
Szlovénia aktuális BNT képességeit és megfelel a szövetségeseknél alkalmazott megoldásoknak;

•

A hatékonyság és a rugalmasság elveinek érvényesítése annak érdekében, hogy Szlovénia fenntartsa saját létfontosságú nemzeti
erőforrásai feletti rendelkezés jogosultságait;

•

Együttműködés a Szlovén Fegyveres Erők és a civil védelem között;

•

Olyan szintű készenlét fenntartása a katonai és a civil erőforrások
– képességek biztosítása terén, hogy azok lehető legrövidebb időn
belül elérhetőek legyenek;

•

Modern informatikai rendszer kiépítése a BNT adatgyűjtés és feldolgozás, illetve áramoltatás érdekében (a Központi Adatbázis
megalkotásához).

d) Az alkalmazott alapelvek és azok tartalmának ismertetését az
alapelvek között deklarálják, hogy a BNT nyújtása elsősorban a Szlovén
Fegyveres Erők feladata és ha az igények meghaladják annak lehetőségeit, akkor a Kormány döntése alapján történik meg a civil képességek
alkalmazása.
Az alapelvek kidolgozásánál a lehető legnagyobb mértékben törekedtek a NATO BNT irányelvek és doktrínális alapok figyelembevételére, illetve az azokban rögzített tartalmi kifejtések adaptálására. Ezeken
túlmenően a koncepció jelen részében egyedi, csak a nemzetre vonatkozó
alapelveket is lerögzítenek úgy, mint: a szervezet elve, a képesség és
képzettség elve, a környezet, természet és kulturális örökség védelmének
elve, elv a lakosság nyugalmának és mindennapos tevékenységének biztosítására, a tömegtájékoztatás elve, a Szlovén nyelv használatának elve,
egymás tájékoztatásának elve, valamint a biztonság elve.
e) A törvényi kereteket, azon belül azokat Szlovén-, nemzetközi-,
két és többoldalú jogszabályokat, amelyek alapján Szlovénia BNT-t biztosít.
f) Szlovénia BNT képességei összegzett áttekintését, utalva a BNT
Képesség Tervező Katalógus kidolgozására, amely a minisztérium feladata, de kidolgozásában szervesen együttműködik a civil szférával és a
fegyveres erőkkel.
g) A feladatok és felelősségi területek igen részletes és szabályozott
leírását a BNT-ben szerepet játszó elemekre vonatkozóan. Itt is adaptálják a NATO alapdokumentumokban foglaltakat és azok alapján megjelölik a részletes feladatokat. Ezek közül példaként említhető:

•

Jelentés és tanácsadás a NATO parancsnokságoknak rendelkezésre álló BNT képességekről;

•

Különböző megállapodások kötése az erőforrások hasznosítása
érdekében;

•

A termékek és szolgáltatások biztosításának szabványai, az adminisztratív és pénzügyi kérdések rendezésére.

h) A BNT feladatok szervezetekhez kötését a különböző vezetési
szintekhez kötötten. Konkrétan kimondják, hogy politikai és stratégiai
szinten a Védelmi Minisztérium irányít és szorosan együttműködik a
társminisztériumokkal. Hadműveleti szinten a Haderő Parancsnokságé a
kulcsszerep, míg harcászati (műveleti) szinten a Katonai Kerület Pa203

rancsnokságok koordinálják a BNT feladatainak szervezését, végrehajtását.
A nemzetgazdasági szervezetek BNT feladatait a polgári védelemi
felkészítés keretében – a hatósági és piaci szabályozások szerint – rögzítik és ezen szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás érdekében
„Együttműködő Személyeket” jelölnek ki. Az Együttműködő Személyek
folyamatosan információkat szolgáltatnak a BNT Képesség Tervező Katalógus kidolgozása és karbantartása érdekében.
A koncepción belül itt szerepelnek a küldő szervezetek és a NATO
parancsnokságok feladatai a BNT tárgyalások és dokumentáció kidolgozási folyamatában.
i) Külön részben foglalkozik a koncepció a környezetvédelem, a
kulturális örökségek védelme kérdéseivel, az egészségügyi biztosítás területeivel a SOFA egyezmények alkalmazásával a határátkelések, VÁM
és kártérítési ügyek rendezésénél, továbbá a távközlés és a postai szolgáltatások ügyeivel.
j) A koncepció következő és egyben legnagyobb terjedelmű része a
BNT folyamat leírásával és az egyes fejezetelemekhez tartozó szervezetek megjelölésével, azok tevékenységei leírásával foglalkozik.
Részletesen leírják a tervezési fázis folyamatát és lépéseit az igények
érkezésétől, azok fogadásán és feldolgozásán keresztül egészen a megvalósulás stádiumáig. – Majd foglalkozik a koncepció a Kezdeti- és a Részletes Szükségleti Jegyzék kidolgozásával, azok elfogadása esetén a Technikai Megállapodás előkészítésével, valamint az Összhaderőnemi
Végrehajtási megállapodások dokumentumai kidolgozásával. Erre a feladatra új szervezetként létrehozták a Nemzeti BNT Koordinációs Csoportot és azok alárendeltségében a regionális BNT koordinációs csoportokat.
k) A koncepcióban jelentős helyet kap a BNT feladatokhoz nyújtott
nemzeti támogató képesség konkrét megjelölése, természetesen csak tervezési szinten. Így a fogadás, mozgatás, elhelyezés, ellátás és más BNT
tevékenységek lehetséges helyszínei, támogató szervezetei is felsorolásra
kerülnek.
l) A záró rész a pénzügyi, elszámolási kérdéskört foglalja magában,
ami a különböző térítések jogszabályaival, elveivel, megoldási technikáival foglalkozik.
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A Szlovén BNT koncepció tanulmányozása során egy logikusan és
szakszerűen felépített rendszer képe bontakozik ki. Ebben a rendszerben
elméletileg helyén vannak a BNT folyamatelemek, a feladatok és a feladatokat végrehajtó szervezetek. Ugyanakkor látszik a tervezés és előkészítés és végrehajtás vezérlése is. A helyszínen látottak és tapasztaltak
mind arra utaltak, hogy tematikusan folyik a koncepcióban foglaltak
megvalósítása.
2. A Szlovén Központi Adatbázis és a BNT Képesség Tervező
Katalógus kidolgozásának helyezte
Jelentős előrehaladást értek el a BNT lehetőségeket egzakt formában is megjeleníthető adatok összegyűjtése, feldolgozása során. Az
adatgyűjtés polgári és katonai szempontok alapján történő megtervezésével a BNT feladatokba bevonható (szabad vagy lekötetlen) kapacitásokat
rögzítették.
Az adatbekéréseket követően eljutottak az adatfeldolgozás számítógépes rendszerének kidolgozásáig és megkezdték az adatok értékelését,
csoportosítását és rögzítését. Nem kiforrott azonban még az adatbázis
szerkezete, az adatok konvertálása, összegző és kereső panelek működési
(informatikai) elgondolásának kialakítása.
A Központi Adatbázis szerkezeti kialakítása és ahhoz az informatikai programok elkészítése jelentős erőfeszítések árán folyamatban van.
Mivel a BNT nyújtásához, illetve a NATO szövetségesek, küldő
nemzetek és parancsnokságok igényeinek megválaszolásához a strukturált és komplex formába rendezett Központi Adatbázis még nem áll
rendelkezésükre, így még nem fogtak hozzá a Szlovén BNT Képesség
Tervező Katalógus kidolgozásához. Azt azonban katonai vezetés legmagasabb szintjéig is elismerték, hogy a magyar BNT Képesség Tervező
Katalógust nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő, példaértékű
és számukra sokoldalúan hasznosítható dokumentumnak tekintik.

III.
Összegzés és következtetések
Szlovénia az ország teherbíró képességével arányos fegyveres erőt
alakított ki, melyben mind a dandár szervezeten belül, mind a támogató
dandárnál olyan összetételű és funkcionális képességekkel rendelkező
logisztikai zászlóaljakat hoztak létre amikkel megoldható a katonai
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szervezetek hazai és nemzetközi szerepvállalásának támogatása, illetve a
BNT katonai logisztikai igényeinek kielégítése.
A haderő struktúráját, objektum fenntartási kötelezettségét tehermentesítették a nemzetgazdasági kihelyezésekkel és a szerződéses alapon
történő biztosítással. Helyszínen csak a NATO felajánlott (NRF) erők
készleteit tartják. A katonai szervezetek béke működése érdekében a logisztikai szervezetek készenléte és feltöltöttségi szintje megegyezik a
csapatokéval.
A kétoldalú tárgyalás során elhangzott előadásokból, valamint a
helyszínen szerzett tapasztalatokból egyértelműen látszott, hogy a haderő logisztikai támogató rendszerében a katonai logisztikai és a nemzetgazdasági szervezetek feladatai egymásra épülnek és közösen valósulnak meg.
Szlovéniában a BNT feladatok felelőse és koordinátora a Védelmi Minisztérium, mely az ország biztonságpolitikai elveire és dokumentumaira alapozva rendkívül komolyan veszi szerepét és jelentős erőkifejtést fordít a BNT előkészítés rendszerű megvalósítására, amit az
alábbiak bizonyítanak:

•

A haderő vezetése az ország védelmét döntően a Befogadó Nemzeti Támogatás széleskörű polgári alapjaira építi. Ennek megfelelően kidolgozták és kiadták a Polgári Védelem Doktrínája című
kiadványt, amelyben felsőszinten rögzítik a védelem civil és katonai alapelveit és a különböző együttes eljárási módok leírását.

•

A NATO tagok között élenjárva megalkották a Befogadó Nemzeti Támogatás tervezési rendszerét, melyet nemzetközi mércével
stratégiai, műveleti és taktikai szinten konkrétan nevesíti a szervezeteket, illetve azok feladatait. Jelentős eredményük e téren a feladatok részletes leírása és végrehajtásuk módszertani útmutatása.

•

A jelenlegi időszakban már túljutottak a Központi Adatbázis elméleti megalapozásán, az adatbázis katonai és polgári fejezeteinek, illetve a fejezetek főbb alkotóelemeinek elgondolásán. Az
általuk választott út, vagy a létrehozás koncepciója átlátható, logikus felépítést tükröz.
Az előkészítő munka során ők is elsősorban a dán példát dolgozták fel, a dán központi adatbázis szisztémáját követték azzal a kiegészítéssel, hogy az e tárgyban született NATO ajánlást is ötvözték a koncepcionális megoldásba.
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•

Ezideig még nem kezdték el a BNT Képesség Tervező Katalógus kidolgozását, ami természetszerűleg a központi adatbázis tartalmára épül.

•

Az országvédelem tervezésében még nem jelennek meg a konkrét
BNT feladatok, hiányoznak a NATO parancsnoksági egyeztetések. Ugyanakkor megkezdték az Egyetértési Nyilatkozatok és
velük összefüggésben a Technikai Megállapodások előkészítését, kiemelt hangsúlyt helyezve a szerződéses alapon történő támogatásra.

•

A szlovén védelmi vezető szervek (elsősorban a Védelmi ügyek
Ügynöksége és a Vezérkar J-4) a BNT feladatai jogszabályi háttere és doktrínális alapjai kidolgozása során egyszerűen csak a
NATO alapdokumentumokra építettek és ésszerűen adaptálták az
abban foglaltakat.

•

Példaértékű a polgári és katonai vezetés együttgondolkodása, közös akaraton nyugvó tevékenysége és céltudatos együttműködése,
mely a BNT előkészítése terén rövid idő alatt jelentős eredményeket produkált.

•

Műveleti és taktikai szinteken elsősorban a logisztikai szervezetek
feladatrendszerében építették be a BNT feladatok előkészítését és
megvalósítását. Ennek keretében egy olyan komplex feladatrendszerű logisztikai zászlóaljat hoztak létre önálló (nem kötelékben
lévő) szervezeti elemként, amely képességei tekintetében már jelenleg is megfelel a várható feladatok teljesítésének.

•

Gyakorlati téren döntően a fogadás, elhelyezés, mozgásbiztosítás,
ellátásszervezés, kommunikáció és az egészségügyi támogatás lehetőségeinek mind teljesebb kiaknázására összpontosítanak mind
a katonai, mind a civil szféra oldaláról. Jellemzően az anyagi források (energia) tekintetében a szövetséges szomszéd államok potenciáljának bevonásával számolnak.

•

Fontos szemléletbeli elem, ahogyan a szlovén vezetés (a katonai
és polgári vezetés e terén elválaszthatatlan egységben) a Befogadó
Nemzeti Támogatás ügyét kezeli. Látva erőforrásaik korlátozottságát, haderejük lehetőségeit, gyors ütemet diktálva igyekeznek
társadalmi szintre kivetítve a szövetségesek fogadását, tevékenységük (műveleteik) nemzeti feltételeit a lehető legjobb előkészítéssel, tervszerűen biztosítani.
207

Következtetések:
1. Érdemesnek tartom elgondolkodni mind a katonai logisztika,
mind a BNT tervezés szakértőknek a Szlovén példákon és tapasztalatokon, figyelembe véve azt a céltudatos tevékenységet, amellyel viszonylag
rövid idő alatt elismerésre méltó eredményeket értek el.
2. Ahhoz, hogy a BNT feladatok előkészítettsége a követelmények
szintjére kerüljön, nálunk is szükség lenne a katonai és polgári szervezeti
háttér kialakítására és a kérdéskörrel szakértői felkészültséggel rendelkező állomány meglévő feladatrendezések kiegészítésére.
3. A tervező és folyamatos BNT előkészítő munka feltételeként jelentkezik a magyar BNT koncepció – szlovén példa szerinti – megalkotása, azáltal a BNT hazai feladattervezésnek elvi és módszertani keretbe
foglalása.
4. Mivel a BNT ügye nem kizárólag a honvédség ügye, hanem sokkal inkább országos szintű kérdés, ezért alapozva a 176/2003. (X.28.)
Korm.rendelet előírásaira a különböző szinteken összehangolt tervezési
és előkészítési tevékenységeket minél előbb ajánlatos beindítani.
A csatolt vázlatok a Szlovén haderő szakmai irányító szervéről és
struktúrájáról adnak tájékoztatást.
Felhasznált irodalom:
1. Szlovénia Civil Védelmi Doktrínája.
2. Szlovénia BNT koncepciója.
3. MC 334/1 BNT tervezési irányelvek.
4. AJP4.5. BNT doktrínája.
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