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LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE 

A NATO TÖBBNEMZETISÉGŰ LOGISZTIKAI  
STRATÉGIÁJÁNAK KIHÍVÁSAI 

Keszthelyi Gyula1 

A NATO logisztikai stratégiájában az utóbbi évtizedben minősé-
gi, kis túlzással forradalminak is nevezhető fordulat történt, melynek 
lényege a logisztikáért viselt kizárólagos nemzeti felelősség elvének 
megváltoztatása, a nemzetek közötti széles körű  együttműködés ki-
bontakoztatása, a kooperáció új formáinak megjelenése. A fordulat 
első elemei az elvi dokumentumokban (irányelvek, doktrínák) már 
megjelentek, és napjainkban egyre határozottabb az igény az elmélet-
ben lefektetett ideológiák gyakorlati alkalmazására.  

A folyamat, ha lassan is, de megkezdődött, azonban a megvaló-
sítás nem töretlen. Míg az elvi dokumentumokban az egyetértés hatá-
rozott és szilárd, addig a gyakorlati alkalmazásban már sokkal több a 
kérdőjel, mely alapvetően két okra vezethető vissza. Egyfelől maguk a 
nemzetek nem szívesen mondanak le a saját nemzeti erőforrások fe-
letti rendelkezés kizárólagos jogáról, és kelletlenül engedik át azokat a 
nemzetközi haderő parancsnokának kompetenciájába, másfelől a had-
műveleti feladatok végrehajtása során a mindenkori katonai parancs-
nok csak vonakodva hajlandó tudomásul venni, hogy a jól megszo-
kott, évtizedeken keresztül begyakorolt, nemzeti logisztikai ellátási 
rendszerekre való támaszkodás ideje lejárt, s a jövőben a logisztikai 
igényeket egy nemzetközi együttműködésre épülő szervezet fogja ki-
elégíteni.  

Az elmélet és gyakorlat közötti ellentétet tovább bonyolítja, hogy a 
logisztikai erőforrások feletti korlátlan hadműveleti hatáskör támogatói 
szerint a nemzetek a logisztikai csapatokon keresztül túl nagy befo-
lyást gyakorolnak egy adott hadszíntér csapatainak szerkezete felett 
azáltal, hogy maguk kontrollálják logisztikai csapataik méretét és kom-
pozícióját, beillesztve azokat a harcoló csapatok szerkezetébe, vagy 
nemzeti támogató elem állományába, megakadályozva a NATO pa-
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rancsnokot abban az erőfeszítésében, hogy a csapatok összlétszámát 
egy adott körzeten belül megfelelő szinten konszolidálja. A helyzet bo-
nyolultságára jellemző, hogy a folyó békefenntartó műveletek parancs-
nokai miközben kétségeiket fejezik ki a nemzetközi együttműködés ha-
tékonyságában, egyre határozottabban követelik a harcoló és támo-
gató csapatok közötti arány (Teeth to tail ratio) javítását és minden le-
hetőséget megragadnak a logisztikai biztosítást végző erők, elsősorban 
a nemzeti támogató elemek állományának kontrolálására, létszámának 
jelentős csökkentésére.   

A hadszíntéri parancsnokok alapvető elvárása, hogy a műveletek 
sikeres megvívásához szükséges logisztikai erőforrások folyamatosan 
rendelkezésre álljanak. A korlátlan lehetőségek korszaka azonban a hi-
degháború befejeződésével belátható időre lezárult és a mennyiségi 
szemlélet helyett a hatékonysági követelmények kerültek előtérbe. 
Ezért napjainkban nem elegendő annak vizsgálata, hogy a logisztikai 
szervezetek képesek-e folyamatosan biztosítani a harc sikeres megvívá-
sához elengedhetetlenül szükséges anyagokat, felszereléseket, szolgál-
tatásokat, hanem az elemzésnek arra is ki kell terjednie, hogy mindez 
milyen áron, milyen hatékonysággal történik. A folyó műveletek ta-
pasztalatai azt mutatják, hogy egy többnemzetiségű hadművelet esetén 
a nemzeti támogatáson alapuló logisztika óhatatlanul az erőforrás-
tartalékok megsokszorozódásával jár, ennek következtében a haté-
konyság növelésének egyik legkézenfekvőbb technikája a nemzetek 
egyedi ellátási rendszerének összehangolása. A koordináció fontos lé-
pés, azonban önmagában nem elegendő, az együttműködés fejlettebb 
módszerei, mint a specializálódás, a többnemzetiségű logisztikai szer-
vezetek létrehozása, azok a legalapvetőbb módszerek, amelyek képesek 
biztosítani az erőforrások hatékony felhasználását.  

A jövő hadműveletei sikeres megvívásának logisztikai szempont-
ból egyik alapvető követelménye tehát a hatékonyság növelése, mely 
elérésének eszközei a nemzetek közötti együttműködés különböző 
formáinak gyakorlati alkalmazása, valamint a polgári szféra mind 
mélyebb bevonása a katonai logisztika eszköztárába. Ez a stratégiai 
cél, a megvalósítás azonban számtalan buktatóval jár és napjaink leg-
nagyobb kihívása az elméletben megfogalmazott és a szakértők által 
egyértelműen támogatott elképzelések gyakorlati megvalósítása. A 
Szövetség jelenleg az út kezdetén tart, a változások már több területen 
megjelentek, de még nem érték el azt a kritikus tömeget, amely a fejlő-
dést visszafordíthatatlanná tenné. Az együttműködés egyszerűbb formái 
a gyakorlatban többé-kevésbé működnek, a külső polgári szolgáltatá-
sok igénybevétele is – mint a harmadik fél által nyújtott logisztikai tá-



 8 

mogatás – egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra, azonban a végle-
ges cél eléréséhez még jelentős erőfeszítésekre van szükség. 

A változtatás nehézségének megértéséhez célszerű visszatekinteni 
a biztonság-politikai környezet változására, mivel a 90-es évek törté-
nelmi eseményei voltak azok, amelyek előidézték a Szövetséget évtize-
deken keresztül jellemző statikus szemléletmód túlhaladottá válását és 
egy új stratégiai vízió kialakulását, s annak egyik következményeként a 
logisztikai támogatással szembeni elvárások megváltozását. A Varsói 
Szerződés szétesésével, a monolit kelet-európai szocialista rendszer 
felbomlásával megszűnt az európai szembenállás és a két ellenséges 
tábor közötti totális termonukleális összecsapás veszélye egyik napról 
a másikra eltűnt. A szovjet csapatok Kelet-Európából történő kivonása, 
a Szovjetunió szétesése, gazdasági-katonai hanyatlása, pedig gyakorla-
tilag nullára csökkentette a NATO és Oroszország között belátható időn 
belül fenyegető katonai összecsapás valószínűségét. 

A nemzetközi környezet pozitív változásával egyidejűleg az egy-
kori Varsói Szerződés tagállamai részéről felvetődött a NATO politi-
kai-katonai szervezetéhez való csatlakozás igénye, mely gyakorlati 
megvalósulása a Békepartnerségi program bevezetésével kezdődött.  
Ennek során az aspiránsok politikailag és katonailag megtehették azo-
kat a legfontosabb reformlépéseket, amelyek elengedhetetlen feltételei 
voltak a demokratikus felépítmény-rendszer kialakításának. A Szövet-
ség politikai vezetése, értékelve a jelentkezők által megtett erőfeszíté-
seket, valamint bizonyítva a szervezet nyitottságát, először a demokra-
tikus fejlődésben élenjáró három országot – Lengyelországot, a Cseh 
Köztársaságot és Magyarországot – hívta meg a Szövetség politikai és 
katonai szervezetébe, melyek zászlói 1999-ben felvonásra kerültek a 
NATO parancsnokságok előtt. Ezt követően 2004-ben újabb hét or-
szággal 26-ra bővült a NATO tagországok száma, mely folyamat még 
nem záródott le és a közeljövőben három balkáni nemzettel egészülhet 
ki a Szövetség tagjainak létszáma. Horvátország, Albánia és a Volt Ju-
goszláv Tagköztársaság Macedónia (FYROM) csatlakozása rendkívüli 
jelentőséggel bír, különös tekintettel azokra az eseményekre, amelyek a 
központi hatalom szétesését követően a Jugoszláv Köztársaságban tör-
téntek és a balkáni háborúkhoz vezettek.  

A volt Jugoszlávia területén lezajlott események az Észak-Atlanti 
Szövetség részére új kihívást jelentettek. A korábban kizárólag az        
5. cikkely szerinti totális katonai műveletre felkészült szervezetnek 
meg kellett birkóznia egy teljesen újszerű feladattal, melyben a katonai 
erő alkalmazása csak szigorúan korlátozott feltételek mellett történhe-
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tett, s ahol meg kellett tanulnia az együttműködést olyan, a hagyomá-
nyos partnerektől eltérő kultúrával, fegyverzettel rendelkező országok 
hadseregeivel, melyekkel korábban csak baráti, esetleg semlegesnek 
mondható kapcsolatai léteztek. Mindezek együttesen stratégiai irány-
váltásra kényszeríttették a Szövetséget, s a biztonság-politikában vég-
bement folyamat eredményeképpen az erőfeszítések súlypontja az 5. 
cikkely szerinti műveletekről a béketámogató műveletek irányába 
mozdult.  

Az Észak-Atlanti Szövetség további fejlődését döntően befolyáso-
ló tragikus esemény az Amerikai Egyesült Államok ellen 2001. szep-
tember 11-én végrehajtott terroristatámadás volt. Az akcióra adott 
azonnali válaszként a NATO történetében először kinyilvánításra került 
egy napjainkban is folyó 5. cikkely szerinti művelet, azonban a terro-
rizmus elleni harc meghirdetésének leglényegesebb következménye 
mégsem ez, hanem a felelősségi területről szóló alapelv megváltoztatá-
sa bizonyult. A globális kötelezettség elfogadásával egy új korszak 
kezdődött a Szövetség történelmében, mivel a tagállamok által elfoga-
dott döntések ezután már túlmutattak az európai hadszíntéren. A terro-
rizmus elleni közös fellépés másik hozadéka a NATO és Oroszország 
korábban számtalan feszültséggel terhelt viszonyának átértékelődése, az 
ellentétek háttérbe szorítása és egy különleges párbeszéden alapuló 
együttműködés kialakítása.   

Az új kihívásokra – mint a globális elkötelezettség és a terrorizmus 
elleni harc – adandó adekvát válasz a 2002. évi prágai csúcstalálkozón 
került nyilvánosan, hosszú távú célként megfogalmazásra és elfogadás-
ra. A cseh fővárosban megtartott találkozó a terrorizmus elleni harc 
meghirdetésén kívül több lényeges döntést hozott. A Prágai Képesség 
Csomag elfogadásával leszűkítette a washingtoni Védelmi Képességek 
Kezdeményezésében meghatározott célokat, kiemelve a legfontosabb 
területeket, koncentrálva a rendelkezésre álló erőforrásokat az új straté-
giai környezet szempontjából legfontosabbakra, valamint elfogadta 
NATO reagáló erő (NRF) megteremtésére vonatkozó kezdeménye-
zést. A Prágai Képesség Csomag jelentős előremutató lépés volt, azon-
ban a találkozó minden bizonnyal a NATO reagáló erő létrehozásáról 
szóló döntés következtében nyerheti el a történelmi jelzőt. Az NRF 
megteremtésével a csúcstalálkozó lezárta a Szövetségben korábban 
mintegy fél évszázadon keresztül uralkodó statikus gondolkodásmó-
dot, és kijelölte a további fejlődés irányát, deklarálva azt az elvet, mely 
szerint a Szövetség katonai erőinek alapját egy expedíciós, rugalmas, 
gyors reagálásra és a harc minden körülmények közötti sikeres meg-
vívására képes parancsnoki és haderő struktúrának kell képeznie.  
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A NATO Reagáló Erő reprezentálja a megváltozott követelmé-
nyeknek megfelelő haderőstruktúra alapját. Ez az összhaderőnemi 
dandár méretű szervezet – végleges készenlét elérését követően – az 
Észak Atlanti Tanács döntését követő öt nap elteltével képes lesz a vi-
lág bármely pontján műveletet kezdeni.  A csúcstalálkozót követően a 
megvalósítás első szakasza a korábban megszokott ritmushoz képest 
hihetetlenül rövid idő alatt – kevesebb, mint egy év – befejeződött, és 
felállításra került az első formáció, az úgynevezett NRF-1, amely 2003. 
október 15-én készültségbe állt. Természetesen ez az alakulat még nem 
volt képes megfelelni a NATO reagáló erővel szemben véglegesként 
definiált minden követelménynek, de mint egy teszt szervezet már meg-
felelő elrettentő erővel bírt, s egyben demonstrálta a Szövetség egysé-
gét és elkötelezettségét a változtatások iránt.  

A stratégiai környezetben bekövetkezett pozitív változások jelen-
tős hatással voltak a tagállamok védelempolitikájára, ami legérzékelhe-
tőbben a védelemre szánt erőforrások folyamatos csökkenésében nyil-
vánult meg. A katonai kiadásokat érintő általános takarékosság kö-
vetkeztében a Szövetség részére biztosított támogatások is befagyasz-
tásra kerültek, mely végső soron kikényszeríttette az erőforrásokkal va-
ló hatékonyabb gazdálkodás lehetőségeit feltáró vizsgálatok meg-
kezdését. Mivel az erőforrások egyik legnagyobb fogyasztója a logisz-
tika, ezért az elemzések jelentős mértékben erre a szakterületre kon-
centrálódtak. A legalapvetőbb kérdés az volt, hogy a jövőben változat-
lanul tartható-e az a hidegháborúban jól működő tradicionális alapelv, 
mely szerint a csapatok logisztikai támogatása az azokat biztosító 
nemzetek kizárólagos kötelessége, és a kizárólagos nemzeti támogatás-
ra épülő logisztika hatékonysága megfelel-e a kor elvárásainak. Ezeken 
kívül meg kellett válaszolni azt a dilemmát, hogy korlátozódhat-e az 
együttműködés az olyan hagyományos területekre, mint a szabványosí-
tás, a közös infrastrukturális beruházás, a Befogadó Nemzeti Támo-
gatási Egyezmények és a kétoldalú szerződések.  

A kutatások, vizsgálatok egyértelmű következtetése szerint a lo-
gisztikai támogatás hidegháborús rendszere elavult és a konvencionális 
elvek, módszerek nem biztosítanak megfelelő környezetet az új, korsze-
rű módszerek bevezetéséhez. A folyamatokban feltárt korszerűtlen 
technikák diagnosztizálása után megkezdődhetett a megváltozott biz-
tonsági környezethez igazított logisztikai eljárások kidolgozása. Az 
egyik legalapvetőbb célként a rendelkezésre álló erőforrásokkal törté-
nő hatékony gazdálkodás fogalmazódott meg. Így előtérbe került a 
polgári életet jellemző üzleti szemlélet, az ott alkalmazott módszerek, 
valamint megfogalmazódott a tagországok közötti széles alapokon 
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nyugvó együttműködés igénye, amelyek mellett megjelent a polgári 
szolgáltatások katonai logisztikai tevékenységébe történő mind széle-
sebb körű bevonásának követelménye is. Természetesen annak érde-
kében, hogy az új módszerek a mindennapi gyakorlatba bevezetésre ke-
rülhessenek, először meg kellett változtatni a logisztikai irányelveket a 
doktrínális szerkezet csúcsán elhelyezkedő dokumentumban, az 
MC/319-ben. A legfontosabb módosítás a logisztikai támogatásért vi-
selt felelősség elvének újra definiálása volt, mely alapján: 

1. A nemzetek és a NATO parancsnokok közösen felelősek a 
NATO többnemzetiségű műveleteinek logisztikai biztosításá-
ért. 

2. A nemzetek kötelessége, hogy egyénileg vagy kollektív egyez-
mények alapján biztosítsák a NATO részére kijelölt csapataik 
működéséhez szükséges forrásokat úgy békében, mint krízis 
helyzetben, valamint háborús konfliktus folyamán egyaránt. 

A logisztikai támogatás kizárólagos nemzeti felelősségének meg-
osztása a nemzetek és a NATO parancsnokok között, valamint a logisz-
tikai szervezetek feletti kontroll lehetővé teszi a hadszíntéri parancs-
noknak, hogy rugalmasan manőverezhessen a logisztikai csapatokkal 
és megadott korlátokon belül az erőforrásokkal, mely utóbbi általában 
csak a nemzetek által közösen, vagy több nemzet által speciálisan az 
adott feladatra létrehozott erőforrások csoportjára terjed ki. A megszorí-
tás ellenére a felelősség megosztást fontos előremutató lépésként kell 
értékelni, mivel elvi lehetőséget teremtett a katonai feladatok sikeres 
megvívásához szükséges erőforrások összehangolására, hatékony fel-
használására. Az erőforrások feletti korlátlan hatalom gyakorlását kizá-
ró mesterséges korlátok napjainkban ugyan megkérdőjelezik a felelős-
ség megosztási elv átfogó gyakorlati alkalmazását. Azonban a haté-
konyság követelménye egyértelműen a teljes, mindenre kiterjedő had-
műveleti kontroll irányába mutat és belátható határidőn belül remélhe-
tően elérhető lesz ezen a területen egy, úgy a NATO parancsnokságok, 
mint a tagállamok által is elfogadható kompromisszum.  

A második alapelv – a nemzetek közötti felelősség megosztás – 
nyitja meg az utat a logisztikai együttműködés előtt, mivel lehetőséget 
biztosít az összefogásra, a terhek megosztására annak érdekében, hogy 
a csapatok hatékony támogatása megvalósulhasson. Az együttműködés 
és a többnemzetiségű logisztikai támogatás bár szoros kapcsolatban 
áll egymással, mégsem bír azonos tartalommal. Míg az együttműködés 
alatt a nemzetek, nemzeti formációk közötti kapcsolatokat értjük, a 
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többnemzetiségű logisztika az együttműködés magasabb szintje és 
túlmutat a két, vagy többoldalú egyezményeken és specializálódásra, 
vezető nemzeti szerepre, illetve különböző szintű logisztikai integráció-
ra épül. A többnemzetiségű támogatás megvalósítása a NATO kato-
nai logisztikájának legfontosabb perspektívája. A kooperáció mély-
sége a résztvevő nemzetek számától, az egyes nemzetek által nyújtott 
szolgáltatások körétől, valamint az integráció mértékétől függ, ezért 
egy adott feladat megoldása több módon is elképzelhető. Annak érde-
kében, hogy a lehetőségek közül a leghatékonyabb kerüljön megvaló-
sításra célszerű áttekinteni és összevetni a többnemzetiségű logisztikai 
támogatás különböző szintjeit.  

A nemzetek közötti kooperáció első, legalapvetőbb szintje az előre 
megtervezett közös logisztikai biztosítás, mely keretében egy adott 
szolgáltatás, ellátás, támogatási forma egymástól, a befogadó nemzettől 
vagy egy harmadik féltől kerül beszerzésre. Mindezek alapjai a két, 
vagy többoldalú szerződések, megállapodások, melyek elsősorban az 
egyes nemzetek között kerülnek megkötésre, azonban különösen egy, a 
befogadó nemzettel kötött egyetértési megállapodás esetén, a művelet-
ben résztvevő nemzeteket a NATO parancsnokságok is képviselhetik.  

A következő együttműködési szint, amikor egy nemzet felvállalja, 
hogy a többnemzetiségű haderő teljes egészére, vagy annak jelentős ré-
szére logisztikai támogatást nyújt, vagy szolgáltatást biztosít (logiszti-
kai vezető nemzet, vagy logisztikai specializált nemzet szerepköre). A 
logisztikai vezető és logisztikai támogatásra szakosodott nemzet fo-
galma gyakran keveredik, annak ellenére, hogy az utóbbi alapvetően 
különbözik a logisztikai vezető nemzet meghatározásától. Terminológi-
ailag logisztikai specializált (szakosodott) nemzetről akkor beszélünk, 
amikor egy nemzet felvállalja azt a kötelezettséget, hogy a többnemze-
tiségű haderő teljes egészének, vagy egy részének logisztikai képessé-
geket biztosít és/vagy szolgáltatásokat szerez be egy földrajzilag meg-
határozott területen belül, egy előre meghatározott ideig. A logisztikai 
specializált (szakosodott) nemzet szerepkörének létező gyakorlata a 
KFOR művelet üzemanyag biztosítása. A KFOR feladat megtervezé-
sekor Franciaország felvállalta és azóta is sikeresen folytatja a teljes 
hadszíntérre és az összes résztvevő nemzetre kiterjedően, beleértve a 
műveletben szerepet vállaló nem NATO országokat is, az alapvető haj-
tóanyagok beszerzését és részbeni elosztását, terítését. A szakosodás 
(specializáció) legfontosabb jellemzője, hogy általában egy anyagosz-
tályra, vagy annak egy részére, illetve egy speciális szolgáltatásra terjed 
ki (mosatás, víztisztítás stb…). 
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A logisztikai vezető nemzet által nyújtott támogatás már több az 
egyszerű szakosodásnál, mivel ez esetben egy nemzet felvállalja annak 
teljes felelősségét, hogy megszervezi és koordinálja a logisztikai bizto-
sítást egy korábban egyeztetett széles spektrumban, a teljes többnemze-
tiségű haderőre, vagy annak egy része vonatkozásában, beleértve a pa-
rancsnokságot is, egy meghatározott földrajzi kiterjedésű területen 
belül, meghatározott ideig. A folyó műveletekben legjellemzőbb tevé-
kenységek katonai vagy vegyes használatú repülőterek üzemeltetése, a 
tengeri kikötőkben létrehozott fogadó bázisok, vagy a jövőben kialakí-
tásra kerülő RSOM/I (Fogadó, Várakozó, Előremozgást biztosító & 
Integráló) bázisok működtetése.  

A fejlődés jelenlegi fázisában a nemzetközi együttműködés csú-
csának a Többnemzetiségű Integrált Logisztikai Egység (MILU) te-
kinthető. A MILU szervezeti struktúrája elvileg a századtól a dandár 
szintig bezárólag kerülhet kialakításra, azonban a fejlődés mai szaka-
szában a zászlóalj az a maximális méret, amellyel a tervezés számol. 
Egy ilyen több nemzet részvételével létrehozott integrált logisztikai 
formáció rendeltetése, hogy a haderőstruktúra részeként támogatást biz-
tosítson a teljes többnemzetiségű haderő számára. Különös jellemzője a 
MILU-nak, hogy elérően a korábbi együttműködési szintek operatív 
vezetésre vonatkozó korlátozásától, a nemzetközi haderő parancsnoká-
nak minden területre kiterjedő teljes körű alárendeltségében tevékeny-
kedik. 

A Többnemzetiségű Integrált Logisztikai Egység legfontosabb 
előnyei az alacsonyabb színtű együttműködéshez képest, hogy: 

1. Olyan kapacitást biztosít, amelyre önállóan egyetlen résztvevő 
nemzet sem képes; 

2. Lecsökkenti a logisztikai erők létszámát az adott körzetben, 
hadszíntéren; 

3. Lecsökkenti a logisztikai csapatok rotációjával szembeni nem-
zeti követelményeket.  

A balkáni tapasztalat azt mutatja, hogy a nemzetek nagyobb va-
lószínűséggel fognak MILU-t létrehozni: 

1. Ha egyazon térségben teljesítenek feladatot; 

2. Azon partnerekkel, akikkel már korábban létezett valamilyen 
színtű együttműködés; 
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3. Azon nemzetekkel, amelyeknek hasonló a kultúrájuk, a jog-
rendszerük. 

Mivel a MILU egy minden szempontból integrált szervezet gya-
korlati alkalmazásra nehéz adekvát példát találni, de a balkáni műve-
letben egy kvázi MILU létrehozását célzó kísérlet került megvalósításra 
az MNB (C) (Központi Többnemzetiségű Dandár)-nál, ahol egy 
többnemzetiségű szállítószázadot hoztak létre a nagytömegű terhek, az 
üzemanyag, a technikai víz és a személyek szállítására. A feladatra a 
dandárban résztvevő minden egyes nemzet kijelölt egy teljes szakaszt a 
megfelelő személyzettel, felszereléssel és járművekkel. Az így kialakí-
tott nemzetközi szállítószázadot a dandár vezetése rugalmasan, hatéko-
nyan tudta alkalmazni a napi tevékenység érdekében, amely mellett ér-
zékelhető megtakarítás jelentkezett a logisztikai támogatási rendszer 
egészében (kevesebb típusú eszköz, kevesebb karbantartó állomány, 
kevesebb tartalék alkatrész stb…). 

Az együttműködés egy nem tisztán logisztikai MILU-ként defi-
niálható formája volt a pristinai repülőtér üzemeltetésére létrehozott 
nemzetközi formáció, mely keretében Izland felvállalta a repülőteret 
üzemeltető vezető nemzet szerepét, a repülőtér működtetéséhez elen-
gedhetetlen egyéb funkciókat pedig a nemzetek által (kettő vagy több) 
megalakított MILU-k elégítették ki. Ez a módszer tulajdonképpen jól 
szemlélteti a lehetséges megoldások sokféleségét, azonban a gyakorlati 
tapasztalat azt mutatta, hogy a pristinai repülőtér üzemeltetésére sür-
gősséggel létrehozott MILU-k vegyes, rögtönzött szervezetek voltak, 
mindenfajta előzetes kiképzés, gyakoroltatás nélkül és gyakran kerültek 
bonyolult szituációkba. Következésképpen kritikus helyzetben célsze-
rűbb, ha az egyes speciális funkciók kielégítésére kizárólag egy-egy 
nemzet vállalkozik.  

Nem véletlen, hogy a Balkánon folyó hadműveletekben mind a 
mai napig nem találunk egyetlen „tiszta”, a MILU meghatározásának 
megfelelő szervezetet sem. A hadszíntéren ugyan több kvázi Több-
nemzetiségű Integrált Egészségügyi Egység (MIMU) is funkcionál, 
alapvetően ROLE 2+ feladattal, azonban elméleti szempontból ezek 
közül egyik sem tekinthető az elvárásokat minden szempontból kielégí-
tő integrált szervezetnek, sokkal inkább egy vezető nemzet égisze alatt 
létrehozott, egy-egy funkcióra szakosodott nemzetek közösségének. 
Ennek következtében napi tevékenységüket számtalan problémával ter-
helt. Igaz a nehézségek alapvetően nem magából a nemzetközi együtt-
működésből származnak, hanem sokkal inkább szakma specifikusak, 
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mint például egy adott betegség kezelésének módszere, vagy az egyes 
kezelésekhez, vizsgálatokhoz alkalmazott berendezések költségeinek az 
elszámolása. A költségelszámolásban megjelenő feszültségek könnyen 
áthidalhatók lennének, ha az eszközök a NATO tulajdonát képeznék, 
vagyis a közös infrastrukturális beruházási program részeként kerülné-
nek beszerzésre. Ez a megoldás azonban ellentétes a közös költségveté-
si források felhasználásának alapelveivel. Napjainkban az egészségügy 
területén meglévő képesség hiányok kényszerítő ereje egy lassú elmoz-
dulást eredményezett a tradicionálisan konzervatív pénzügyi szemlélet-
ben, és az afganisztáni feladat kapcsán megkezdődött egy ROLE-2 fe-
ladatra alkalmas egészségügyi beszerzés előkészítése.   

Az előzőek alapján levonható legfontosabb következtetés, hogy 
egy MILU létrehozása sokkal bonyolultabb, mint egy, az irányelvek 
gyakorlati alkalmazásáról hozott elhatározás, mivel a résztvevő nemze-
teknek több alapvető kérdésben kell megegyezniük, amelyek döntően 
befolyásolhatják a működés hatékonyságát és jövőjét. Az egyik legfon-
tosabb terület az eszközök tulajdonjoga és a működőképesség fenntar-
tásáért viselt felelősség. Nemzeti tulajdonlás esetén alapvető elvárás, 
hogy biztosítva legyen az eszközökhöz való szabad hozzáférés bárki-
nek, aki ismeri és betartja a kezelési utasításokban előírtakat, de ennek 
megvalósítása a nemzetek által rendszeresített eszközök különbözősége 
és kompatibilitásának hiánya miatt nagy nehézséget okoz. A kompatibi-
litás hiánya különösen a híradó berendezéseknél jelent áthidalhatatlan 
problémát, de az egyszerűbb eszközöknél a harmonikus együttműkö-
dést az olyan jelentéktelennek tűnő problémák is gyakran akadályoz-
zák, mint a csatlakoztatások eltérősége.  

A technikai problémák mellett a kooperáció átfogó gyakorlati al-
kalmazását, mint azt egy korábbi vizsgálat is megállapította, több tuda-
ti tényező is hátráltatja. A problémák elsősorban a NATO logisztikai 
elvek, módszerek, doktrínák korlátozott ismeretében gyökereznek. To-
vábbra is szilárdan él a katonai parancsnokok, különböző szintű veze-
tők, sőt néhány logisztikus tudatában is az a meggyőződés, hogy a lo-
gisztikai támogatás nemzeti felelősség, ugyanakkor a NATO doktrí-
nákból, kiadványokból hiányoznak a példák, amelyek segítséget nyúj-
tanának a többnemzetiségű logisztika tervezésének megvalósításához. 
A nemzetek ugyan kifejezték, és folyamatosan hangoztatják egyetérté-
süket és akaratukat a többnemzetiségű logisztika gyakorlati alkalmazá-
sára, de az elvek és doktrínák önmagukban nem hoznak megtakarítást 
és hatékonyságot. 
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Tudomásul kell venni, hogy bármilyen színtű összefogás megvaló-
sítása napjainkban még nem egy sima, zökkenőmentes folyamat. Annak 
ellenére, hogy minden nemzet rendelkezik bizonyos mértékű rugalmas-
sággal a nemzetközi logisztikai együttműködés területén, az egyes 
nemzetek között a logisztikai biztosítás szervezésében jelentős különb-
séget figyelhetünk meg, amelyek általában a történelmileg összegyűj-
tött tapasztalatokra, a nemzeti jogrendben lefektetett sajátosságokra és 
nem utolsósorban az adott nemzetre jellemző kulturális hagyományokra 
vezethetők vissza.  

A teljesség igénye nélkül néhány példa az előzőekre: 

• A nemzeti jogrend és nemzeti politika sajátosságai. 

• A pénzügyi, szerződéskötési jogosítványok decentralizáltsága. 

• A tulajdont, a működtetést, a visszafizetést, a vezetést, a bizton-
sági szabványokat, a kizárólag nemzeti beszerzést, a kizárólag 
nemzeti élelmezést előíró nemzeti szabályok. 

• Az adott nemzet viszonya a helyi, körzeti, regionális beszerzé-
sekhez. 

• A nemzeti szállítókkal fennálló történelmi kapcsolatok.  

• Az érvényes nemzeti szerződések.   

• Az ételválaszték, élelmezési szabványok. 

• Külső féllel kötött szerződés és a katonai megoldás közötti ár-
érték arány korrekt meghatározása. 

• A helyi szabványok és a nemzeti, valamint nemzetközi előírá-
sok eltérősége. 

A kooperáció általánossá válását az előzőeken kívül még számta-
lan további jelentéktelennek tűnő, de sokszor áthidalhatatlan problé-
ma is nehezíti, melyek közül a teljesség igénye nélkül néhány számba-
vétele is kellő képen reprezentálja a megvalósítás bonyolultságát. Az 
egymás közötti elszámolásra vonatkozó nemzetenként jelentősen eltérő 
szabályok gyakran megakadályozzák a korrekt költségszámvetést, de 
az olyan lényegtelennek tűnő különbségek, mint a szolgálati idő hosszát 
szabályzó nemzeti előírások eltérősége, vagy az alkoholfogyasztástól a 
szolgálatba állásig kötelezően eltöltendő idő sok esetben igen kompli-
kált egyeztetést igényelnek. Az a néhány nemzetnél meglévő szigorú 
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előírás, amely kizárja a saját katonai állomány vezetésének, irányítá-
sának delegálását a NATO parancsnoknak, pedig egyszerűen lehetet-
lenné teszi az együttműködést. A legkritikusabb akadály mégis a ko-
rábban kialakított és jól működő nemzeti ellátási csatornák feletti 
közvetlen fennhatóság elvesztése következtében érzett mentális bizony-
talanság. Mivel egy többnemzetiségű támogatásra épülő ellátási rend-
szer esetén a nemzeti parancsnokok elvesztik az erőforrások feletti köz-
vetlen felügyeletet és közvetlen utasítás helyett, most igényükről az 
erőforrásokat kezelő elöljáró NATO parancsnok dönt a beérkezett többi 
igények és az összhaderőnemi művelet fontossági sorrendjének függvé-
nyében. Az összhaderőnemi parancsnok által képviselt vezetés, irányí-
tás elfogadása a parancsnoki gondolkodási mód alapvető megváltozta-
tásával kell, hogy együtt járjon, ezért is helyeződik a többnemzetiségű 
logisztikai támogatás hangsúlya a logisztikai támogatás kollektív fele-
lősségének elvére.   

Mindezen nehézségek ellenére jelenleg és a belátható jövőben a 
MILU tűnik a leghatékonyabb megoldásnak a hadszíntéren szolgá-
ló logisztikai állomány létszámának csökkentésére, az erőforrások-
kal való hatékony gazdálkodás és az eszközökkel történő eredmé-
nyes manőverezés megvalósítására. 

A többnemzetiségű logisztikai támogatás általános bevezetését és 
széles körű alkalmazását a fenti, alapvetően nemzeti specifikus nehé-
zségeken kívül, maga a Szövetség is akadályozza, mivel rendíthetetle-
nül ragaszkodik a napjainkra már jelentős mértékben elavult pénzügyi 
irányelveihez, szabályzórendszeréhez. A csaknem mindenki által kriti-
zált és napjainkban a támadások kereszttűzében álló konzervatív pénz-
ügyi elv szerint a költségeket mindig az állja, akire esik. Gyakorlatilag 
ez azt jelenti, hogy az adott feladatot felvállaló nemzetnek kell viselnie 
az általa nyújtott hozzájárulással kapcsolatos minden költséget. Mivel a 
Szövetség általános alapelve a tisztességes és arányos teherviselés egy-
re határozottabb az igény egy pontos, mindenki által elfogadott költ-
ségszámvetés kidolgozására. Kérdés azonban, hogy milyen módon le-
het mérni, összehasonlítani, értékelni a költségeket. Ez utóbbi problé-
mának a kezelése nemzeti szinteken sem egyszerű, nem is beszélve    
26 tagország eltérő számviteli rendszeréről, és túlmutat egy munkacso-
port tevékenységén, s ezért nem kezelhető sem a NATO parancsnoki, 
sem csapat struktúráján belül.  

A logisztikai együttműködés lehetséges módszereinek számbavéte-
le során nem hagyható figyelmen kívül a harmadik fél által biztosított 
logisztikai támogatás. Az aktuális logisztikai doktrína szerint ez egy 
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előre megtervezett, polgári vállalkozóval kötött szerződés az egyes lo-
gisztikai támogatási feladatok elvégzésére. A hangsúly az előre meg-
tervezett elven nyugszik, s ez különbözteti meg a harmadik fél által 
nyújtott logisztikai biztosítást a művelet során külső, polgári féllel kö-
tött támogatási szerződéstől. Az utóbbi, egy egyszerű szerződéskötés és 
tulajdonképpen nem tartozik a többnemzetiségű logisztika fogalmába, 
függetlenül attól, hogy a nemzetek nemcsak önállóan, hanem gyakran 
néhány nemzet közösen köt szerződést egy külső polgári szolgáltatóval 
az egyes logisztikai feladatok ellátására. Ez a módszer főképp a műve-
letek előrehaladtával, többnyire gazdasági megfontolásokra alapozva 
(katonai személyzet létszámának csökkentése, pénzügyi megtakarítás 
stb…) kerül előtérbe, mellyel párhuzamosan a helyi erőforrások, szol-
gáltatások, valamint munkaerő igénybevétele jelentős mértékben elő-
mozdíthatja az adott térség gazdaságának beindítását, a társadalmi 
helyzet stabilizálódását. 

Annak ellenére, hogy a nemzetek többsége elfogadja a külső szol-
gáltatóval kötött szerződések fontosságát, mint az adott térségben fel-
vonultatott katonai logisztikai erőforrások csökkentésének egyik lehet-
séges módszerét, a gyakorlati alkalmazása nem mentes a nehézsé-
gektől. A legnagyobb ellenállás az alegység, az egység szintű katonai 
vezetők részéről tapasztalható, akik úgy érzik, hogy az egyes logisztikai 
funkciók külső szolgáltató általi biztosítása esetén elvesztik vezetési, 
irányítási hatalmukat a kritikus logisztikai erőforrások felett, ami a 
reagáló képesség összeomlását okozhatja. Az ilyen alapú tartózkodás, 
bizalmatlanság gyakori akadálya a szerződéskötéseknek. A bizalom 
fenntartása érdekében a szerződéskötést megelőző döntéshozatali fo-
lyamat során elengedhetetlen egy teljes körű piaci elemzés elvégzése, 
mely közben értékelni kell az ellátási lehetőségeken kívül a külső szol-
gáltató erőforrásait, képességeit, a helyi munkaerő felkészültségét, gya-
korlatát, a jogi és pénzügyi környezetet, annak érdekében, hogy szava-
tolva legyen a megfelelő színvonalú és biztonságos ellátás. Az értékelés 
részletes szempontjai közül a legfontosabbak az ellátási lánc hossza a 
tartalék ellátási forrásokhoz és alternatív ellátási útvonalakhoz, az ellá-
tási pontokhoz való szabad hozzáférés, a bűnöző szervezetek általi fe-
nyegetettség, a polgári állomány szabad mozgása, a szerződő fél meg-
bízhatósága. 

A többnemzetiségű logisztikai támogatás különböző módszereinek 
elméleti vizsgálataiból és gyakorlati alkalmazásaiból levonható egyik 
legfontosabb következtetés, hogy többnemzetiségű logisztikai támoga-
tás sikerének kulcsa szinte kizárólagosan a megfelelő tervezésben rej-
lik. Ezért bármely jövőbeni művelet megindítása előtt a hadműveleti 
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terv mellett részletes logisztikai tervet is szükséges készíteni, mely 
úgy tartalmában, mint terjedelmében meghaladja a jelenlegi hadműve-
leti terv logisztikai mellékletének részletezettségét, mivel már a terve-
zés kezdetén számításba veszi a többnemzetiségű logisztikai megoldá-
sokat. A folyamat során figyelmet kell fordítani arra a szubjektív 
tényre, hogy a nemzetek általában nem szívesen kezdenek bármilyen 
típusú hadműveletbe, ha nem támaszkodhatnak a saját nemzeti ellátó 
rendszerükre. Ez a kitétel azonban nem akadályozhatja meg a többnem-
zetiségű logisztikai megoldások alkalmazását a művelet egy következő 
szakaszában, vagyis már a tervezésnél számításba kell venni a nemzeti 
ellátó rendszerek nemzetközivé formálását általában az első hat hóna-
pot (az első csapat rotációs ciklust) követően. Így gyakorlatilag elke-
rülhető a nagy, stabil nemzeti ellátó rendszerek és a hozzájuk tartozó 
robosztus nemzeti támogató elemek kiépítése, s a kizárólagos nemzeti 
támogatás a katonai helyzet stabilizációjával párhuzamosan fokozato-
san háttérbe szorulhat. A kollektív, többnemzetiségű megoldások érde-
kében ugyanakkor már a művelet kezdeti szakaszában számításba vehe-
tők lesznek azok a békeidőben megszervezett MILU-k, melyek a 
megalakulásukat követően közös kiképzéseken, gyakorlatokon vettek 
részt, és alkalmasságukat maga a Szövetség értékelte. 

A különböző szintű logisztikai együttműködésből származó elő-
nyök napjainkra egyértelművé, megkérdőjelezhetetlenné váltak és a 
NATO logisztikai vezetői szóban egyhangúlag elkötelezettek a koope-
ráció továbbfejlesztése mellett. Még az USA is messzemenőkig támo-
gatja a logisztikai biztosítás nemzetközi alapokra helyezését, annak el-
lenére, hogy egy nemzeti szolgáltatóval meglévő hosszú távú szerző-
dése nem igazán teszi érdekelté az ilyen összefogásban. Ha az előnyök 
ennyire egyértelműek és mindenki által elfogadottak, jogosan merül fel 
a kérdés, mi az oka, hogy a többnemzetiségű logisztikai egységek még-
sem kerülnek széleskörűen alkalmazásra? A válasz nem egyszerű, 
számtalan akadályozó tényező az előzőekben már felsorolásra került, de 
a Szövetség szempontjából talán a leglényegesebb az a haderő tervezé-
si és haderő-szervezési gyakorlat, amely az elmúlt évek folyamán 
alapvetően csak katonai képességekre koncentrált, azaz kizárólag 
harcoló alakulatokat és harctámogató szervezeteket számvetett, felté-
telezve, hogy a logisztikai elemek a harcoló csapatok alapvető részeit 
képezik. Ez természetesen megfelel a valóságnak, azonban a harcoló 
alakulatokba integrált logisztikai elemek nem képesek a nemzetek által 
kiállított magasabb szintű (hadosztály, hadtest) nemzetközi formációk 
központi logisztikai támogatására, s ugyanakkor az ezekre vonatkozó 
igények kimaradtak a tervezésből. A korlátozott spektrum következté-
ben a nemzetek nem számoltak önálló parancsnoksági, illetve maga-
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sabb egység szintű szervezetek részére támogatást biztosító logisztikai 
csapataik felajánlásával.  

Felismerve ezt a hiányosságot, amely különös hangsúlyt kapott a 
washingtoni csúcstalálkozón megfogalmazott DCI (Védelmi Képessé-
gi Kezdeményezés) és a prágai csúcson megerősített PCC (Prágai 
Képességi Elkötelezettség) célokban a NATO legfelsőbb logisztikai 
vezetőinek tanácskozása (SNLC) létrehozott egy logisztikai haderő 
tervezési tanácsadó testületet (LFPAT), melynek feladatául szabta a 
haderő struktúrához szükséges logisztikai képességek, igények, szerve-
zeti szükségletek megfogalmazását és azok beillesztését az új haderő 
tervezési javaslatok közé.   

A munka eredményeként a logisztikai támogatást végrehajtó csa-
patok belátható időn belül a haderőstruktúra szerves részeivé válhat-
nak, mely által megteremtődnek a többnemzetiségű formációk létreho-
zásának is az előfeltételei. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a 
sikeres alkalmazás alappillére az előre megtervezett együttműködés, 
mivel csak egy eredményes közös kiképzést végrehajtott, közösen gya-
koroltatott és végül a Szövetség által megfelelő szintű értékelést kapott 
logisztikai alakulat képes a vele szemben támasztott szigorú követel-
ményeknek minden szempontból megfelelni. Az alkalmazhatóság meg-
teremtéséhez pedig hónapok, évek szükségesek, ezért a 2004. évi had-
erő fejlesztési javaslatok alapján megalakításra kerülő logisztikai 
formációk majd csak néhány év múlva lesznek számításba vehetők egy 
hadművelet tervezésekor.  

Az előzőek alapján levonható legfontosabb következtetés, hogy a 
logisztika, hasonlóan a Szövetség többi funkcionális területeihez, egy 
átmeneti állapotban található, ahol az alapelvek ugyan egyértelműnek 
tűnnek, de a fordulat végrehajtásához még számtalan elméleti elem-
zésre, értékelésre, modellezésre, azok gyakorlati igazolására lesz szük-
ség. A NATO jelenlegi parancsnoki struktúrájában azonban nincs olyan 
szervezet, amely ezekre a feladatokra szakosodott volna. Mivel a kü-
lönböző szintű Hadműveleti parancsnokságok úgy a hadászati, mint 
hadműveleti szinteken a folyó műveletekkel, a Transzformációs pa-
rancsnokság pedig az átalakítási feladatokkal túlterheltek, lehetséges 
megoldásként az új parancsnoksági struktúrában a különböző funkcio-
nális területeken már bevezetett „Kiválósági Központ” jellegű szervezet 
megalakítása nyújthatna egyfajta alternatívát. A Logisztikai Kiválósági 
Központ a doktrínák fejlesztése, az új környezetnek megfelelő doktrí-
nák kidolgozása, azok folyamatos gondozása mellett elláthatná a logisz-
tikával kapcsolatos kiképzési követelmények, programok kidolgozását, 
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illetve a logisztikai csapatok értékelését. A feladat adott, a megoldás 
módja is látható, de a megvalósítás érdekében összefogásra van szük-
ség, mivel a Kiválósági Központok különleges jellemzője, hogy részei 
ugyan a parancsnoki struktúrának, azonban finanszírozásuk nem a 
Szövetség közös költségvetéséből történik, hanem szervezetet alkotó 
nemzetek biztosítják a működéshez szükséges infrastruktúrát, valamint 
az éves működési költségeket.  

A meglévő képességhiányok kompenzálására szakmai körökben 
néhány évvel ezelőtt felvetődött és azóta is napirenden van egy Lo-
gisztikai Kiválósági Központ megalakításának a szükségessége. Ak-
kor a Magyar Honvédségnek kiváló esélye nyílt a vezető nemzet sze-
repének felvállalására, azonban a logisztikai vezetők jó szándéka 
ellenére a tervezet Magyarországon zátonyra futott és még a vizsgálati 
fázis befejezését sem érte meg. Ez a tény különösen sajnálatos, ha 
őszintén szembenézünk az új parancsnoki struktúrában elért „eredmé-
nyeinkkel”. Elfogulatlan külföldi szakértők szerint a Magyar Honvéd-
ség az egyik legnagyobb vesztese a Szövetség átalakításának. Ez első-
sorban döntéshozói befolyással bíró tábornoki beosztások elvesztésében 
nyilvánult meg, másodsorban pedig abban a tényben, hogy egyedül a 
Magyar Köztársaság nem fogadott be semmilyen típusú NATO szerve-
zetet.  A Logisztikai Kiválósági Központ témájában elszenvedett ku-
darcunkért azonban csak magunkat hibáztathatjuk.  A lehetőséget egy 
időre ismét elveszettük, kérdés, hogy mikor fogjuk levonni a tanulságo-
kat, mikor fogunk érdekeinkért határozottan kiállni, hogyan fogjuk ér-
dekeinket érvényesíteni a közösségen belül.  Nemzeti érdekeink határo-
zottabb képviseletéhez elég érvvel rendelkezünk, mivel nemcsak 
tisztességgel helytállunk a Szövetség feladataihoz való nemzeti felaján-
lásainkkal, de a közös költségvetéshez való hozzájárulásunk aránya is 
jobb pozícióra predesztinálná hazánkat.  

Összegezve a többnemzetiségű logisztika helyzetét megállapítha-
tó, hogy a feltételrendszer napjainkra kirajzolódott, azonban a teljes 
körű gyakorlati alkalmazás előtt még fel kell oldani az erőforrások tu-
lajdonlása és az azok feletti nemzeti rendelkezés, valamint a NATO 
parancsnok által megvalósított korlátlan felhasználás között feszülő 
ellentmondást. A két pólus közötti ellentét feloldására egyedül az egy-
más iránt érzett kölcsönös bizalom alkalmas. Bizalom a NATO pa-
rancsnok irányába, hogy a nemzetek által biztosított erőforrások a le-
hető leghatékonyabban kerülnek felhasználásra az adott feladat végre-
hajtása érdekében. Bizalom a nemzetek irányába, hogy a feladat végre-
hajtásához szükséges erőforrások folyamatosan, az elvárt minőségben 
biztosításra kerülnek. A kölcsönös bizalom megteremtéséhez mindkét 
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oldalnak mentálisan kell megváltoznia, mely tekintettel az évtizedeken 
keresztül berögződött nemzeti hagyományokra a folyamat legkénye-
sebb része.  

A kölcsönös bizalom problémájának érzékeltetésére nem szüksé-
ges külföldi példákra hivatkozni, és nem kell határainkon kívül keresni 
a maradiságot, elég egy néhány évvel ezelőtt történt döntés kapcsán sa-
ját hadseregünkben, a Magyar Honvédségnél uralkodó szemléletmódot 
górcső alá venni. Röviden mintegy négy évvel ezelőtt, amikor a Ma-
gyar Honvédség létszámának 38 ezerre csökkentése napirendre került, 
felvetődött, hogy a logisztikai rendszer modernizálása érdekében cél-
szerű lenne központosítani a logisztikai támogatást és az Összhaderő-
nemi Logisztikai és Támogató Parancsnokságra ruházni úgy a száraz-
földi, mint a légierő csapatainak, valamint a nemzetközi missziókban 
résztvevő kontingenseknek az ellátását. Ez a javaslat kőkemény ellenál-
lásba ütközött mindkét haderőnem részéről és végezetül elutasításra ke-
rült, melynek alapvető oka volt, hogy még a nemzeti haderőnemi pa-
rancsnokok sem bíznak meg a saját nemzeti logisztikai szervezetükben, 
amely részükre az utánpótlást, a javítást, a hadműveleti, stratégiai szál-
lítást szervezi. Ilyen gondolkodásmód mellett hogyan várható el egy 
nemzetközi kontingenst vezető katonai parancsnoktól, hogy nagyobb 
bizalommal legyen egy többnemzetiségű formáció iránt.  

A többnemzetiségű logisztikai támogatással kapcsolatos érvek és 
ellenérvek elemzése után összefoglalásként elmondható, hogy a NA-
TO logisztikai filozófiájában visszafordíthatatlanul előtérbe kerültek a 
nemzetek közötti együttműködés különböző módszerei, az üzleti szem-
lélet, az erőforrások hatékony menedzselésének igénye, a logisztikai 
támogatásért viselt kizárólagos nemzeti felelősség doktrínája pedig 
visszaszorulóban van. Az elvek gyakorlati alkalmazása számtalan ne-
hézséggel terhelt, de az erőforrások korlátozott rendelkezésre állása 
következtében csak az új módszerek alkalmazásával biztosítható a 
hadműveleti feladatok sikeres végrehajtása. A cél eléréséhez vezető út 
nem könnyű, azonban nincs más megoldás, azt végig kell járni. 
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