
A NATO Paranc§nokoknak, a logisaikai erőforrások újraszét_
o§áási jogköre

MeIIékIet az MC 319-hez

1.) Átatános

a,) A nemzetek által biztosított logisztikai erőforrások (belértve az
egészségüryi erőforrásokat is) a NATO Parancsnokok részére kijelölt
erők szerves Észei. Az egységeket és szervezeteket az előrelátható al-
kalmazásuk szerint kialakított, ös§zetartozó logisztikai struktúrával
együtt vonultatják fel.

b.) Elsósorban az adott nemzetek nyilhatnak az erőik szerves részét
képezó logisztikai erőforrásokhoz. Annak ellenére, hogy a NATO pa-
rancsnokok az előre nem látott hiányosságok leküzdése érdekében köz-
vetlenül irányíthatják a nemzeti logisztikai erőforrások újraszétosztását;
azíjtaszétosztás cé§a nem a nemzeti készletekben fennálló hiányok pót-
lása. Anemzetek az MC 55/3 dokumentumban előírtak szerint kötelesek
gondoskodni a saját erőik fenntartásáról.

c.) Az újraszétosztást nem szabad összekeverni az újraelosztással.
Amíg az újraelosztásra csak egy deklarált háborús szükségállapot esetén
és csak magasabb szinteken kerülhet sor, az újraszétosztás az alsóbb szin-
tú NATO Parancsnokok számára egy olyan logisztikai rendszabály,
amely lehetóvé teszi számukra, hogy nagyon gyor§an reagálhassanak egy
kritikus hadműveleti igény kielégítese érdekében.

2.) Kinek biztositják az újraszétosztási jogkört

Minden NATO Parancsnok a NATO dokumentumokban meghatá-
rozott logisztikai felelósségekkel és jogkörökkel rendelkezik. Az űjra,
elosztási jogkört a többnemzetiségű' erők NATO Parancsnokaira kor-

2 Ebben a dokumentumban !ö'bbnemzeti§égünek sámítanak azok az erók, amelyek e8y NATo
Paíancsooksá8 aIá tartoznak é§ állományukban e8ynél több nemzet erói ve§mek részt.
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látozták, ame|y 
^z 

alabbiak szeint kiiLlönbözik a szárazföldi, a lé§ és a
ha dit e nger é s z e ti p a r an c s o ko k v ona tkoz á s ú b an :

a.) Szárazfoldi. A jogkört az Alárendelt Haderőnemi Főparancsnoki
szint alatti ös§zes NATO Szárazföldi Parancsnok megkaphatja.

b.) Légierő. A jogkört az Alárendelt Haderőnemi Parancsnoksági
szintű és az ez alatti összes NATO légierő Parancsnok megkaphatja.

c.) Tmgei. A jogkört a Többnemzetiségű Haditengerészti Eró
(MNMF) Parancsnokok és a Többnemzetiségú Haditengerészeti Eró,
Kötelék Parancsnoka helyett az őket támogató Többnemzetiségú I-o-
gisztikai Parancsnok(ai) kaphatják meg.

d.) Kvételek Ezt a jogkört aVédelmi Tervező Bizottság (DPC) meg-
határozási szerint, külön feladatok esetén , az egyes NATO szárazföldi,
légi, haditengerészti vagy egyesített erő, parancsnokok számára is bizto-
sítani lehet.

3.) Mit lehet újra széto§ztani

a.) A logisztikai erőforrások egy olyan képességet jelentenek amely
az eszközökből, személyi állományból, anyagi készletekból és szolgálta-
tásokból tevődnek össze. Alogisztikai tárgyi erőforrásokhoz a logisztikai
eszközök, anyagok, alkatrészek, készletek és fogyó anyagok-eszközök
tartoznak. A személyi állomány a kialakított logisztikai szervezetek állo-
mányára korlátozódik és mint egy szolgáltatás kerül újraelosztásra.

b.) Az újraelosztás tárgyátképező |ogisztikai erőforrások azok, ame-
lyeket a NATO Parancsnokok a hadműveleti feladat végrehajtása sz-em-

pontjából lényegesnek tartanak és magas fokú szabványosítással rendel-
keznek, pl: egységesek, csereszabatosak vagy inteíoperabilisek, Ezek a

következóket foglalhatják magukban, de nem korlátozódnak csupán a fel,
soroltakra:

- Egységes használatú cikkeket, mint például a lőszert, üzemanya-
got, eszköZöket, alkatrészeket, egészségüryi anyagi készleteket,
vizet, műszaki eszközöket és az élelmiszert.
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- Erységes támogató §zolgálatatásokat, mint az ellátást, szállítást,
élelmezést, karbantartá§t, helyreállítást é§ javítást, egészségüryi
szolgáltatrásokat, kórházi ellátást, mosatást és fürdetést és az
anyagmozgatás biztosítását.

c.) Kvételek és korlátozások

1.) Ez a jogkör nem vonatkozik az:

- Allandó }relyú létesítményekre.

- A komplett fegyverrendszereke.

- A polgári eróforrásokra, azok kivételével, amelyeket a Befogadó
Nemzeti Támogatás vagy más megállapdások/egyezmények sze-
rint biztosítottak, az ott meghatározott korlátozások figyelembe
vételével.

- A személyi állomány pótlására.

- A más megállapodások/egyezmények által szabályozott logiszti-
kai erőforrásokra.

2.) A következó korlátozásokat alka|mazzák:

- Az erók feletti jogkörnek a NATO Parancsnokok számára tör-
ténó átadá§át (ToA) megelőzően a nemzetek olyan logisztikai
erőforrásokat jelólhetnek ki, amelyek nem kerülhetnek újraszét-
osZtásra-

- Az újraszétosztás nem es/ rutin jellegű eljárás, hanem csak egy
ideiglenes megoldás egy hadműveleti feladat támogatásában, az
elóre nem látott hiányosságok leküzdáére.

- Az űjraszéto§ztás c§ak addig tarthat:

> amíg a hiány állapot meg nem oldódik, vag5l

" amíg a támogatott nemzet el nem tudja látni saját magát,
illewe

" amíg eg5l magasabb NATO Parancsnok meg nem oldja a
problémát.
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4.) Mikor kerűlhet sor a logisztikai erőforrások újraszétosztására

a.) Egy NATO Parancsnok számára biztosított újraelosztási jogkör
a parancsnokágához taítozí erők feletti jcigkör átadásával (TOA) lép
életbe.

b.) Ezt a jogkört az Eszak Atlanti Tanács vagy a Védelmi Tervező
Bizottság által békeidőszakban, válság vagy háború esetén irányított te-
vékenységek végrehajtása során lehet ryakorolni és csak a megszabott
feladat végrehajtásához szülcéges hadmúveleti szükségletre adott vá_
laszként lehet életbe léptetni.

5.) Hol juttatható érvényre az újraszéloszás

A NATO Parancsnokok újraszétosztási jogköre a hadműveleti kör-
zeteik határain belül elhelyezkedő logisztikai erőforrásokra korlátozó_
dik.

6,) Hogan lép hatályba az újraszétoszás

a.) A NATO Parancsnokoknak, ha az idő lehetóvé teszi, azíjraszé-
tosztást megelőzóen, ha nem akkor pedig a gyakorlatbani végrehajtást
követóen azonnal értesíteni kell az érintett nemzeti hatóságokat és az
illetékes NATO Parancsnokokat az újraszétosztási tevékenység(ek)ről.

b.) Az újraszétosztás szükségességének a megállapítása után a NA-
TO Parancsnoknak utasítani kell a megfeleló alárendelt nemzeti elemek
parancsnokait a logisztikai eróforrások átadásának végrehajtrására.

c.) Amint azt a hadműveleti helyzet megengedi az ezen jogkör alá
tartozó logisztikai eszköxjket a kapó ország vagy visszapótolja, vagy ha
az érintett nemzetek úgy egyeztek meg, kifizeti.

d.) Az újraszétosztási eljárásoknak összhangban kell lenniük a NA-
TO által kiadott irányelwel.
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