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Szalontai László1 

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI 
A TÖBBNEMZETI MŰVELETEK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSÁBAN 
A CAPABLE LOGISTICIAN 2015 (CL15) GYAKORLAT TÜKRÉBEN 

(a „Katonai logisztika időszerű kérdései” konferencián 2014. december 3-án megtartott elő-
adás alapján) 

Absztrakt 

A publikáció az Észak-atlanti Szövetség Szervezetének (a továbbiakban NATO) új 
struktúráján alapulva, a szövetségi logisztikai rendszer fő irányainak ismertetésén 
keresztül mutatja be a kapcsolatot a szövetségi logisztikai célok és célkitűzések 
(V&O2) és a 2015 júniusában Magyarországon megrendezésre tervezett "CAPABLE 
LOGISTICIAN 2015" (CL15) nemzetközi logisztikai interoperabilitási és szabványosí-
tási gyakorlat céljai között, mely a szövetségi logisztikai szakterület új vezetési - irá-
nyítási elemében (LOG C23), az Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoportban 
(JLSG4) testesül meg.  

Kulcsszavak: Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport, logisztikai vezetési-, 
irányítási rendszer (C2), NATO logisztikai eljárásrend, összetett harcbiztosító (CSS5) 
képességek, nemzeti támogató rendszerek, „Okos Védelem”, „Összekapcsolt Had-
erők Kezdeményezés", ambíció szint, Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai 
Központ, RSOM tevékenység, interoperabilitás. 

Bevezetés 

A cikk célja, hogy rámutasson a jelenkor műveleti logisztikai kihívásaira, továbbá 
bemutassa, hogy bár a NATO, az Európai Unió (a továbbiakban: EU6) és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) által szervezett, irányított műveletek 
különböznek egymástól, de logisztikai támogatási rendszereik ugyanazokra a katonai 
logisztikai alapelvekre épülnek.  

                                                           
1 Szalontai László okleveles mérnök alezredes a HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség, Logisztikai 
Támogató Osztály kiemelt főtisztje. Katonai karrierje alatt mindvégig a logisztikai szakterület különféle 
beosztásaiban szolgált a javító mérnöktől az MH szintű szakági főnöki beosztásig. Koszovótól a 
brüsszeli NATO Parancsnokságig szolgált különböző missziós és külszolgálati beosztásokban. A 
szerző a cikk témájával jelenlegi beosztása révén van kapcsolatban, a hazánkban megrendezésre 
tervezett CL15 logisztikai gyakorlat tervezésének, szervezésének és végrehajtásának részeseként.  
2
   V&O: Vision and Objectives 

3
  LOG C2: Logistics Command and Control  

4
  JLSG: Joint Logistic Support Group 

5 
  CSS: Combat Service Support 

6  
EU: European Union 
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A jelenkor politikai kihívásai, gazdasági követelményei megkövetelik a költségha-
tékony működést. A NATO struktúra is alapvető változásokon megy át, ami a logisz-
tikai C2 rendszer felépítésében, működési alapjaiban is változásokat követel. A JLSG 
koncepció kialakítása, gyakorlati alkalmazása adja a legfontosabb elemét a szövet-
ségi logisztikai szakterület változásának. 

1. A JLSG koncepció 

Magyarországon 2015 júniusában kerül megrendezésre a CL15 nemzetközi lo-
gisztikai gyakorlat, melynek egyik fő célja egy többnemzeti JLSG parancsnokság 
(JLSG HQ) létrehozása és gyakorlati működésének tesztelése. A JLSG az a fő elem, 
melynek bemutatásával a cikk a NATO szövetségi rendszer reformfolyamatait kíván-
ja kapcsolni a CL15 gyakorlat fő elemeihez, céljaihoz.  

A logisztikai szakterület szabályozó rendszereinek felállítása, az eljárásrendek ki-
alakítása általában a NATO elveket, célkitűzéseket alapul véve történik. A logisztikai 
kihívások a végrehajtandó feladatoktól, az általuk generált speciális kihívásoktól 
függnek. A többnemzeti tevékenységeket alapvetően a NATO logisztikai eljárásrend-
jének, doktrínális előírásainak előtérbe helyezésével, azokat tervezési alapként ke-
zelve szervezik. 

A mindenkori szövetségi logisztika legfontosabb kihívása, hogy olyan többnemzeti 
struktúrában működő, de integrált logisztikai rendszert, összetett harcbiztosító 
(CSS7) képességeket hozzon létre, amely a művelet célkitűzéseit a gyakorlati meg-
valósítás minden fázisában hatékonyan, ugyanakkor eredményesen tudja támogatni. 

A fentiek megvalósításához hatékony vezetési és irányítási (C2) struktúrára, a kor 
kihívásaira gyorsan reagálni, önerőből települni / áttelepülni képes, a nemzeti támo-
gató rendszerek (NSS8) és a műveleti elemek koordinációját a lehető legjobb hatás-
fokkal működtető logisztikai rendszer kialakítására van szükség. Mindez csak úgy 
érhető el, ha ehhez kapcsolódó, összehangolt nemzeti- és többnemzeti alapon szer-
vezett, hatékony logisztikai képzési, kiképzési, gyakorlatoztatási és mindezeket érté-
kelő-elemző (ETEE9) rendszert is felállítanak. 

A NATO "Okos Védelem" (SD10) és az „Összekapcsolt Haderők Kezdeményezés" 
(CFI11) céljai, projektjei, tartalmi elemei a fenti elvek gyakorlati megvalósítását kíván-
ják elősegíteni. Az SD- kezdeményezés 144 db projektből áll, melyből közel 50 lo-
gisztikai témájú. A Magyar Honvédség ezek közül 8-ban vesz részt vezető nemzeti-, 
tag-, illetve megfigyelői státusszal. A NATO CFI kezdeményezése ETEE részéhez 
kapcsolódik a CL15 többnemzeti logisztikai gyakorlat is, melynek hazánk fog otthont 
adni. A szövetség eltökélt szándéka, hogy a nemzeti és nemzetközi gyakorlatokat, 
kiképzéseket az eddigieknél nagyobb mértékben, céltudatosabban hangolja össze, 
mintegy „a közös cél irányában tett hatékonyság-növelő erőfeszítésként". 

                                                           
7 
 CSS: Combat Service Support 

8 
 NSS: National Support System 

9
  ETEE: Education Training Exercise & Evaluation 

10
  SD: Smart Defence 

11
  CFI: Connected Forces Initiative 
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A fenti követelmények vizsgálata szempontjából meghatározóak az Európai Unió 
(EU) és az ENSZ által irányított missziók, műveletek logisztikai kihívásai, melyek az 
alábbiakban foglalhatók össze: 

 valós logisztikai szakterületi és funkcionális elemek, képességek, 

 működő logisztikai vezetési - irányítási rendszer (LOG C2), 

 gyors telepíthetőség (deployability),  

 gyors reagálóképesség (readiness time), 

 fenntarthatóság biztosítása, 

 működőképes nemzeti támogató rendszer (NSS), 

 flexibilitás (rendkívüli igényekre történő pk-i felhatalmazás, jogkör), 

 hatékony logisztikai képzési, kiképzési rendszer (ETEE), 

 költséghatékonyság. 

A felsorolt képességek megléte, fejlettségi szintje jellemzi, minősíti a logisztikáján 
keresztül az adott haderő valós műveleti alkalmazhatóságát.  

A jelen kor kihívásai folyamatos átalakításra, képességfejlesztésre késztetik a 
haderőket, amennyiben nem kívánnak megrekedni, korszerűtlenné válni. 2013-ban 
kezdődött a NATO legutóbbi reformja, amely a szövetség 3 fő területét érintően 
komplex átalakulást, reformot jelent: 

1. NATO Központ (NATO HQ12); 

2. NATO Parancsnoki Struktúra (NCS13) és NATO Haderő Struktúra (NFS14); 

3. NATO Ügynökségi Reform (NAR15). 

A NATO Központon (NATO HQ) belül a Nemzetközi Katonai Törzs (IMS16) Logisz-
tikai és Erőforrás Csoportfőnöksége (L&R DIV17) és a Nemzetközi Törzs (IS18) Vé-
delmi Irányelvek Tervezési Logisztikai Főosztálya (DPP LOG DIV19) struktúrái kerül-
tek átalakításra, racionalizálásra. Az IMS és IS szervezetek felelősek a szövetség 
anyagi-technikai és műveleti logisztikai feladatainak legfelsőbb szintű szakági szer-
vezéséért. A szövetségi műveleti logisztika szervezését, irányítását a NATO Logisz-
tikai Bizottsága (LC20) végzi, melynek munkájában a tagországok J4 főnökei és a 
szövetségi parancsnokságok logisztikai vezetői vesznek részt.  Az anyagi-technikai 
területek vonatkozásában a tagországok Fegyverzeti Igazgatóinak Konferenciája 
(CNAD21) az illetékes. Az LC-ben és a CNAD-ben folyó szakmai munka alapvetően a 
nemzetek konszenzuson alapuló döntéseitől függ. A tagországoknak, így Magyaror-
szágnak is, alapvető érdeke, hogy nemzeti céljait a lehető leghatékonyabban hangol-
ja össze a szövetségi szintű logisztikai szervek munkájával, és megfelelő módon 
képviselje is azokat. 

                                                           
12

  NATO HQ: NATO Headquarters 
13  

NCS: NATO Command Structure 
14  

NFS: NATO Force Structure 
15 

NAR: NATO Agency Reform 
16 

IMS: International Military Staff
 

17  
L&R DIV: Logistic & Resource Division

 

18  
IS: International Staff

 

19  
DPP LOG DIV: Defence Policy Planning LOG DIV 

20
  LC: Logistic Committee 

21
  CNAD: Conference of NATO Armament Directors 
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A parancsnoki- és haderőstruktúra (NCS-NFS) reformja jelentős - több ezres - lét-
számcsökkentéssel és a legújabb képességkövetelmények szerinti struktúrára való 
átalakítással járt. A folyamat 2013 decemberében kezdődött és 2015 decemberében 
ér véget a végső műveleti képesség (FOC22) elérésével. Mivel a régi rendszerről az 
újra történő átállást a szövetségi feladatrend ellátása mellett kell megoldani, a végre-
hajtás magas szintű koordinációt igényel a tagországoktól és a szövetségi szerveze-
tektől. A NATO az új NCS és NFS műveleti képesség elérését a 2015 júliusára ter-
vezett "TRIDENT JUNCTURE 2015" (TRJE15) nagy láthatóságú gyakorlattal (HVE23) 
kívánja demonstrálni.  

A struktúraváltás eredményeként - többek között - jelentősen csökkent az 
Összhaderőnemi Parancsnokságok (JFC24) és a Légierő Műveletvezetési Központok 
(CAOC25) száma. Alapvetően fontos, logisztikai szempontból kiemelendő jelentősé-
gű, hogy a JFC Nápoly (JFCNP26) és a JFC Brunssum (JFCBS27) béke-
struktúrájában és állománytábláiban megjelennek a JLSG HQ-k, a logisztikai szak-
beosztások.  

A NATO ügynökségi reform eleme is gyökeres változásokat hozott a szövetség 
életében. Az addig meglévő 14 NATO ügynökség 3-ra redukálódott:  

1. NATO Híradó és Informatikai Ügynökség (NCIA28), 

2. NATO Támogató Ügynökség (NSPA29), 

3. NATO Beszerzési Ügynökség (NPA30). 

Racionalizálásra, összevonásra kerültek az egymáshoz kapcsolható feladatkörök, 
melynek révén a vezetési szintek és a hozzájuk tartozó vezetői beosztások számát 
jelentősen csökkenteni lehetett. 

További fejlemény, hogy a feladatrendek átfedéséből, azonosságából adódóan 
2014-ben megkezdődött az NPA beolvasztása az NSPA-be (az NSPA lett a korábbi 
NAMSA utódszervezete). 

A tag-, illetve a közös műveletben résztvevő országok számára alapvetően fontos 
az NSPA-vel való együttműködés színvonalának, a jó kapcsolati rendszernek a ki-
alakítása. Az ügynökség által menedzselt anyagi-technikai és fegyverzeti együttmű-
ködési programok garantált előnyöket és hatalmas lehetőséget biztosítanak a nem-
zeteknek a nemzeti és szövetségi erőforrások hatékony összehangolására, kiakná-
zására. Az NSPA ma már nem csak a stratégiai szintű együttműködésekben, hanem 
a műveletek valós biztosításában (RLS31) is nagy szerepet játszik. Az afganisztáni 

                                                           
22

  FOC: Final Operational Capability 
23

  HVE: High Visibility Exercise   
24

 JFC: Joint Force Command  
25

 CAOC: Combat Air Operational Centre 
26

  JFCNP: JFC Naples 
27

  JFCBS: JFC Brunssum 
28

  NCIA: NATO Communication and Information Agency 
29

  NSPA: NATO Support Agency 
30

  NPA: NATO procurement Agency 
31

  RLS: Real Life Support 



 

100 

 

Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő (ISAF32) és annak folytatásaként az Eltö-
kélt Támogatás Misszió (RSM33) műveletek vonatkozásában a logisztikai szolgáltatá-
sok NSPA részaránya meghaladja a 90%-ot. A KFOR esetében is hasonló a helyzet, 
annak ellenére, hogy az erők fokozatos kivonásával a tevékenység volumene le-
csökkent.  

Hazánkat érintően az NSPA logisztikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó két progra-
mot kell kiemelni. Az egyik a Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC34) program 
keretében Pápa Bázisrepülőtéren létrehozott és működő Nehéz Szállító Ezred (a to-
vábbiakban: HAW35). A másik a Műveletek Logisztikai Támogatási Partnerség 
(OLSP36) programjában való részvételünk. Ennek lényege, hogy az NSPA a szerve-
zeténél rendelkezésre álló anyagi-technikai és szolgáltatási feltételrendszert igény 
alapján, díjmentesen biztosítja a tagországok számára a képzési, kiképzési, gyakor-
latok biztosítási és a valós műveletek végrehajtási feladatainak költséghatékony 
megvalósítása érdekében. Új elemként jelentkezett a NATO struktúrában, hogy az 
NSPA-nek valós (összekötői) beosztásai vannak a JFC-k JLSG HQ szervezeti ele-
meiben. 

 

 
 

1. ábra. A NATO parancsnoki és haderő struktúrája 

A JLSG koncepció alapvetően a korábbról jól ismert Többnemzeti 
Összhaderőnemi Logisztikai Központ (MJLC37) koncepció továbbfejlesztett, a kor 
kihívásaihoz igazított változata, annak mintegy kiegészítése. Az MJLC koncepciót a 
szövetség nem törölte, így annak doktrínája (AJP38-4.6 (A)) a JLSG doktrínával (AJP-
4.6) együtt érvényben van.  

                                                           
32

  ISAF: International Security Assistance Force 
33

  RSM: Resolute Support Mission  
34

  SAC: Strategic Airlift Capability 
35

 HAW: Heavy Airlift Wing 
36

 OLSP: Operations Logistic Support Partnership 
37

  MJLC: Multinational Joint Logistic Centre 
38

 AJP: Allied Joint Publication 
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A NATO ambíciószintje (LoA39) ma két nagyobb (MJO40) és hat kisebb művelet 
(SJO41) egyidejű fenntartását, végrehajtását célozza meg.  Az LoA-nek megfelelően, 
6 db JLSG egyidejű valós működésével, illetve váltó- és pihentető elemekkel is szá-
molva, 18 db-bal kell tervezni. E területen még jelentős lépésekre van szükség a 
szövetségi szervezetek és a nemzetek hathatós közreműködésével.  

A NATO JLSG doktrínája nyílt dokumentum, ami a NATO Szabványügyi Hivatal 
(NSO42) website-ján mindenki számára elérhető. A 2. ábra tartalmazza a JLSG álta-
lános felépítését, amelynek struktúráját, képességeit a mindenkori misszió követel-
ményeihez alakítják.  

 

 

 

2. ábra. Az Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport struktúrája 

Három olyan elem jelenik meg a struktúrában, amelyek az MJLC doktrínában hiá-
nyoznak vagy kevésbé lettek konkretizálva: 

1. Csapatok felvonultatása, állomásoztatása és előrevonása (RSOM43). 

2. Szerződéskötési és pénzügyi támogató funkció (contractor, financial sup-
port). 

3. Nemzeti Támogató Rendszerekkel (NSS44) és azok műveleti területi ele-
meivel, a Nemzeti Támogató Elemekkel (NSE45) való aktív együttműkö-
dés.  

                                                           
39

  LoA: Level of Ambitions 
40

  MJO: Main Joint Operation  
41

  SJO: Small Joint Operation 
42

  NSO: NATO Standardization Office 
43

  RSOM: Reception Stage and Onward Movement 
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A JLSG a szövetségi művelet-végrehajtásban a NATO Reagáló Erők (NRF46) vál-
tásaiban és a KFOR-nál jelent meg valós szervezeti elemként. Magyarország több 
váltási cikluson keresztül biztosított mozgatási - szállítási szakembereket a KFOR 
JLSG RSOM részéhez. Általános tapasztalatként jelentkezett, hogy a JLSG ugyan 
felállt, működőképes volt, de a többnemzeti elemek és törzsek hatékony integráció-
ját, a valós műveleti interoperabilitást nem sikerült a legjobb hatásfokkal kialakítani. A 
szövetség jelen törekvései, céljai e két fontos területen - interoperabilitás és haté-
konyság - kívánnak pozitív irányban elmozdulni. Ennek megfelelően lett kialakítva az 
új NATO parancsnoki (NCS) és haderőstruktúra (NFS) logisztikai része, illetve ehhez 
lettek igazítva, s erre készítenek fel a szövetség logisztikai képzési, kiképzési elemei.    

Stratégiai szintű műveleti logisztikai szempontból a JFCNP és a JFCBS béke- 
struktúrájában és állománytáblájában megjelent JLSG HQ alapelemei (törzselemei) 
(CSE47) a fontosak. Ezek a békeidőben is meglévő CSE törzselemek biztosítják a 
JLSG HQ-k gyors felállításának, majd azt követően, a JLSG végrehajtó elemek erő-
generálási, felállítási, műveleti alkalmazásra való képessé tétele folyamatainak jelen-
tős lerövidítését. A JLSG HQ esetében 95 fős, illetve az HQ-n belüli CSE-k esetében 
25 fős logisztikai állományt kell érteni. 

Az általános keretek bemutatása után a cikk következő része az MH előzőekben 
vázolt szövetségi erőfeszítésekhez lehetséges kapcsolódásának elemzésével, illetve 
mindezeknek a 2015. júniusban hazánkban megrendezésre tervezett "CAPABLE 
LOGISTICIAN 2015 (CL15)" nemzetközi logisztikai gyakorlaton történő megjelenésé-
vel foglalkozik. 

2. A gyakorlat legfontosabb jellemzői 

A CL15 gyakorlat tervezője, szervezője és vezetője a prágai székhelyű 
Többnemzeti Logisztikai Koordinációs Központ (MLCC48). A gyakorlat végrehajtásá-
ban a NATO tag- és partner- államok, a NATO parancsnokságok, illetve egyéb, a 
gyakorlati együttműködés iránt érdeklődő országok vesznek részt. Magyarország az 
MH és HM kijelölt erőit és eszközeit fogja delegálni a gyakorlathoz.  

A CL15 az Észak-atlanti Szerződés 5. Cikkelye alá nem tartozó, válságreagálási 
műveleti forgatókönyvre épülő többnemzeti logisztikai interoperabilitási és szabvá-
nyosítási gyakorlat, mely két fő részből tevődik össze: 

1. Törzsvezetési gyakorlat (TTEX49). A TTEX 2015 januárjában került végrehaj-
tásra, amelyen a gyakorlatvezető törzs (EXCON50) fő elemei, a JLSG HQ 
legfontosabb beosztásai és az alájátszó - reagáló elemek (RC51) kerültek 
gyakoroltatásra, összekovácsolásra, melyeket esetünkben a gyakorlaton va-

                                                                                                                                                                                     
44

 NSS: National Support System 
45

  NSE: National Support Element 
46

  NRF: NATO Response Force 
47

 CSE: Core Staff Element 
48

 MLCC: Multinational Logistic Coordination Centre 
49

 TTEX: Table Top Staff Exercise 
50

 EC: Exercise Control  
51

 RC: Response Cells  
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lósan települő logisztikai funkcionális területek (FA52) leendő vezetői állomá-
nya adta.  

2. A gyakorlat valós végrehajtása (LIVEX53), melyen a szervezők az előzetes 
érdeklődés és bejelentkezések alapján, mintegy 25 ország 1600 fős nemzet-
közi kontingense és 500 db technikai eszköz részvételével számolnak. 

A CL15 gyakorlat nemzetközi és hazai szempontjai, elérni kívánt fő céljai: 

 a többnemzeti logisztikai támogatás elveinek vizsgálata és gyakoroltatása a 
JLSG HQ és a funkcionális területek működtetésén, kapcsolatán keresztül; 

 a NATO logisztikai, egészségügyi, környezetvédelmi és infrastrukturális szab-
ványainak a gyakorlati végrehajtás szintjén való tesztelése; 

 az MH tekintetében kiemelten a V4 Európai Harccsoport (V4 EUBG) beosztott 
magyar logisztikai végrehajtó állománynak a gyakoroltatása NATO elvek sze-
rint; 

  a fentieken felül Magyarország - a bevont MH és HM szerveken keresztül - 
befogadó nemzeti támogatás (BNT) és valós biztosítás (VB) nyújtásával kí-
vánja demonstrálni a magyar haderő ilyen irányú támogató képességeit, a 
szövetségi logisztikai rendszerekkel való együttműködési hajlamát, felkészült-
ségét.  

A gyakorlat helyszínei: 

 MH Bakony Harckiképző Központ (MH BHK) Központi Gyakorló- és Lőtér, HM 
EI ZRT Veszprém - Újmajor Bázis; 

 MH Pápa Bázisrepülőtér (MH PBRT);  

 MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP), Székesfehérvár. 

A gyakorlat előkészítési és végrehajtási fázisai:  

I. A gyakorlat előkészítése, tervezése: 2015. máj. 31-ig, 

II. Az egyéni és a kötelék-kiképzés, -felkészítés: 2015. máj. 31-ig, 

III. Az erők és eszközök fogadása és átcsoportosítása: 2015. jún. 1-7.,  

IV. A gyakorlat végrehajtása: 2015. jún. 8-19-ig,  

V. Az erők és eszközök kivonása, visszacsoportosítása: 2015. jún. 20-26.,  

VI. A gyakorlat értékelése, tapasztalatok feldolgozása: 2015. jún. 27 - dec. 11. 

Az MLCC-vel való nemzetközi kapcsolattartást, a stratégiai szintű tervezést, szer-
vezést és irányítást a HVK Logisztikai Csoportfőnökség (HVK LOGCSF), a gyakorlat 
valós végrehajtásának irányítását pedig az MH ÖHP végzi.  
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A CL15 logisztikai gyakorlatot az MH, HVK, HM szervek és a NATO is kiemelt fon-
tosságú eseményként kezelik, így a lehető legnagyobb láthatóságot, nyilvánosságot 
kívánnak ennek biztosítani. Logisztikai szempontból a CL15-nek azért is van fokozott 
jelentősége, mert a JLSG HQ felállításának és működtetésének tapasztalataival 
nemcsak a V4 EUBG felállítását, hanem a szövetség 2015. évre tervezett legfonto-
sabb gyakorlatát, a "TRIDENT JUNCTURE 2015 (TRJE15)"-t is támogatja.  

A gyakorlaton megjelenő funkcionális területek (FA) és azok vezető nemzetei:  

 JLSG: Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport (MLCC); 

 RSOM: fogadás, állomásoztatás és előrevonás (HUN); 

 logisztikai információs rendszerek, LOGFAS elemek (HUN); 

 logisztikai szolgáltatások (HUN); 

 tábori lőszerellátás, -tárolás, -szállítás (CZE); 

 tábori üzemanyagellátás, -tárolás (DEU); 

 vízkivétel, víztisztítás, tábori vízellátás (USA); 

 műszaki mentés, hadszíntéri üzemeltetés, javítás (SVN); 

 mozgatás- koordinálás (SVK); 

 infrastrukturális, illetve műszaki tevékenység (ROU); 

 mozgatás, szállítás (POL); 

 légi teherdobás (Airdrop), anyagmozgatás, egységrakomány képzés (USA); 

 energiabiztonság, környezetvédelem, „Okos Energia” (NATO); 

 többnemzeti katonai rendész szolgálat (HRV). 

A gyakorlat valós végrehajtásának koordinációját a JLSG HQ végzi, mint a LOG 
C2 legfelsőbb szerve. A többi FA elem logisztikai képességként, a JLSG "alegysége-
iként", mint végrehajtók, fognak funkcionálni.  

Minden FA-ben több nemzet vesz részt a saját eszközeikkel és speciális eljárás-
rendjével. A gyakorlat célja szerint fokozni kívánják az interoperabilitás szintjét mind 
a közös törzsmunkában (JLSG HQ), mind pedig az FA-ken belüli valós anyagi-
technikai és eljárásrendi integrált együttműködésben. 

A CL15 logisztikai gyakorlat - a magyar tervezői és végrehajtói állományának re-
ményei szerinti - sikere a 20 résztvevő és az annál több, látogatóként megjelenő or-
szág képviselőin keresztül, vélhetően pozitív képet fog mutatni Magyarországról, a 
Magyar Honvédségről a határainkon túlra.  

A lényegi elemeket kiemelve megállapítható, hogy a NATO rendszerében, struktú-
rájában, ezen belül a szövetségi logisztikai célokban megjelenő szakmai változások, 
kihívások megjelennek a hazánkban megrendezendő CL15 logisztikai gyakorlat vég-
rehajtási elemeiben.  

A szövetségi logisztika zászlóshajójaként működő JLSG valós létrehozásával és 
működtetésével Magyarország, a Magyar Honvédség - a gyakorlaton résztvevő többi 
ország fegyveres erejével együtt - minden megfigyelő számára érzékelhető módon 
demonstrálhatja együttműködési készségét és képességét a NATO elvekre épülő 
műveleti logisztika gyakorlati megvalósításában. 
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3. Összegzés 

Összességében megállapítható, hogy a katonai logisztika alapelvei az elmúlt idő-
szakban nem változtak. A legalapvetőbb logisztikai funkciók, képességek meglétére 
épülő, de a kor kihívásaira is hatékonyan reagálni képes, költséghatékonyan működő 
rendszer létrehozása, működtetése ma a legfontosabb cél. A korszerű hadviselés 
feladatainak végrehajthatósága a logisztikai képességek meglététől, fejlettségétől, 
alkalmazkodó- képességétől függ. Ez fontos tényező, mivel a jelenkor műveleteiben 
a logisztikai tevékenység részesedése meghaladja a 65-70%-ot. 

A szövetségi logisztika képességfejlesztési irányai az utóbbi években a gyorsan 
mobilizálható speciális képességek létrehozásának, fenntartásának, illetve ezekre 
történő képzés hatékonysága fokozásának irányába mozdultak el. Ezt az irányt köve-
ti a szövetség a logisztikai vezetés-irányítás (LOG C2) átalakításával, a JLSG-k felál-
lításával és a speciális képességek (pl.: CL15 funkcionális területei) létrehozásával, 
fenntartásával. Ezeket példázzák a NATO Okos Védelem (SD) és az Összekapcsolt 
Haderő Kezdeményezés (CFI) projektjei is. 

A hazánkban megrendezendő CL15 logisztikai gyakorlat jó lehetőséget biztosít a 
LOG C2-ban és a funkcionális területen dolgozó szakembereink számára a nemzet-
közi környezetben való megmérettetésre, a szakmai rutin megszerzésére. A gyakor-
laton megszerezhető többnemzeti logisztikai szakmai tapasztalatok felkészítenek a 
jövőbeni nemzetközi missziós beosztások ellátására, a nemzetközi törzsmunkában 
való részvételre.   

Mivel a jelen világgazdasági helyzetben a haderők képességfejlesztésére szánt 
források limitáltak, logikus megoldás olyan irányok ösztönzése, előtérbe helyezése, 
amelyek egyaránt jelen vannak a nemzeti haderők hazai és nemzetközi feladatai 
végrehajtásában. A JLSG felállítása, működtetése alapvetően ilyen, mivel a logiszti-
ka vezetési és irányítási rendszere azonos elvek, elemek alapján működik mindket-
tőben. 

A jelenkor egyik legfontosabb logisztikai megállapítása, hogy a speciális, gyorsan 
aktivizálható, telepíthető műveleti és logisztikai képességek a hagyományos finanszí-
rozási eljárásokkal hatékonyan nem támogathatók, és nem lehet "határokkal elvá-
lasztani", külön eljárásként kezelni a művelet-, a logisztikai- és az erőforrás-tervezési 
folyamatokat.   

A kis és közepes nagyságú nemzetek a stabil alap-logisztikai funkciók mellett fel-
mutatott speciális képességekkel tudnak csak hatékonyan hozzájárulni egy vezető- 
(LN54) vagy keretnemzet (FN55) által vezetett művelethez. 

Az ukrán-orosz (UKR-RUS) válság alapvető szemléletbeli változást hozott a szö-
vetség stratégiai szintű művelettervezésében. Az eddigieknél gyorsabb, hatékonyabb 
reagálóképesség kialakítása a cél, melyet a 2014 szeptemberében megtartott Wales-
i NATO csúcstalálkozón a kormányfők jóváhagytak. A művelettervezési szakértőknek 

                                                           
54

  LN: Lead Nation 
55

  FN: Framework Nation 



 

106 

 

ez egyértelműen azt jelenti, hogy az előzőekben megfogalmazott cél elérése - a ké-
pességek jövőbeni valós alkalmazásában résztvevők számára - jelentősen nagyobb 
forrásigénnyel bír, mint például az eddigi NRF műveletek esetében, amivel a politikai 
vezetőknek számolniuk kellett, amikor Wales-ben jóváhagyták az új szövetségi célok, 
képességek megvalósítását. 

 

A hadsereg logisztikai és ezzel a műveleti képességeinek jövőbeli növelése a jö-
vőbeni műveletek hatékony megvívásának alapvető feltétele, mivel „Logisztika nélkül 
nincs képesség, forrás nélkül pedig nincs logisztika!”  
 
 
Felhasznált irodalom: 
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4. AJP-4.6 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE JOINT LOGISTIC SUPPORT 
GROUP  

5. AJP-4.5(B) ALLIED JOINT HOST NATION SUPPORT DOCTRINE AND 
PROCEDURES 

6. CAPABLE LOGISTICIAN 2015 (CL15) Gyakorlat Terv (EXPLAN) 
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