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Az 1999, március 12.-i NATO csatlakozás kiilönös jelentőséget ad e
témának, Az erők közös tevékerylségének egyik logisztikai alapelvét
tanulmánloztam két alapvető és több kiegészítő tlokumentum alapján.
Ez az alapelv a Befogadó Nemzeti Támogrttás (BNT)' a dokumentumok
pedig a PfP SOFA egjlezmény, ami már foglalkozott ezen elem sajátsá-
gos, békepartnerségi rendszerével, a másik okmdny pedig a NATO
LOGISZTIKAI DOKTRtNA. Ez utóbbi már konkréÍ Íeladatokat és

elveket taftűIműz a tagorczágok vonatkoztisában. Fontos okmónyok még

ebben a sorban az ALP-12 és AJP-4, ame\)ek a Íenezés rendszerében és

feladatainak meghatdrozásában foglal el fontos szerepet.

A témának számomra az adja még a különieges aktualitását, hogy a

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és lhgvonkezelő
Rt (IIM EI Rt) Logisztikai lgazgatóság szervezetében kózel három évet

dolgoáam eg1' ol.van rendszerben, amely már valamil; en szinten közel álJ

a Befogadó Nemzeti Támogatáshoz' Ez a szervezet _ amel1 ttlig katonai

(HM Rt). félig civil - kezdte el és a mai napig fol1ratja az amerikai IFoR.
illen e SFoR erók ellátását igényeik alapján, jelentós támogatását n1újt az

\SG (Északi Ellátó Dandár)-nak, valamint a |vIagr ar Kciaársaság
terü]etén' gyakorló- és loterein térítés eIlenében végrehajtott bérlö\ ésZetek

és gya-korlatok logisztikai biztoSításának szen'ezését. ellátását hajtja

végre. A szervezés természetesen a Magyar Köztársaság Kormán1át kép_

viselő HM szervezetekkel együtt és azokkal teljes összhangban történik'

Ezen terijleten Szerzett tapgsztalataim, yalamint megfig,'eléseim

figlelembevételével szeretnék egy púr gondolatol feltetni a fent említett
dokumenlumo k néhány ÍanulstÍgos összefüggésével hapcsoIaÍban.

A Befogadó Nemzeti Támogatís - a N.\To logisnika eir eknek

megfelelóen - szerződések sorozalán keresaii1 raleisul meq' Ahog; na-

g}on találóan fogalmaz Gic:i Gt Órgt ntk. e:redes rir'A szabálrozandó
terület eg} háromszöghöz hasonlitható. mel1nek három csücsán a ''tlldo
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nemzeí'|' a "beíOgadó nemzet,' és az illetékes NAT) parancsnok á1l ' E
három résztvevő erőterében alakulnak ki azok az egyezmények, amelyek
biztosítják a " kíjldő nemzetet ', csapatai számára a helyi fonások igény-
bevételét. A Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó szerződések
megkötése kormányzati szintű feladat.

Az eddigi szabályzás során ezen kormányszintű szerződések
megkötésének alapja a NATO PfP soFA egyezmény volt, amit parlamen_
tünk 1995 évi CII - es törvényként fogadott el. Tehát kihangsúlyozva a
NATO PfP SoFA a Magyar KöZtáIsaság területén törvény volt.

Ezen a téren vetődik fel számomra az első, jelentős probléma, a
jogharmoniaÍció és a mindenki áItat egsformán való érteimezés prob-
Iémája. Csak reméIni lehet és elvdrni minden sxervtőI, szervezettőI,
felelősségteljesen, nem kibúvókat keresve tetjesítÍk a mindenki által
jtivdhagyott és várt NATO tagsdg áItaI előírl követelméry)eket.

Erről azért beszélek ilyen borulátóan - és itt van az alapprobléma -
mivel sok rossz tapasáalat volt a Pff SoFA_r'aI kapcsolatban, elsődlege-
sen az adók (ÁFA, jövedéki adó. vÁV stb') fizetését' nemfizetését illetve
visszatérítését illetően. Ezen dokumentum általános értelmezéseket és
irányelveket tartalmaz a békepartnerséei raeországokra r'onatkozóan. Nem
szabad elfelejteni, sem a békepannerségi tagsággal. fóIeg nem a NATO
tagsággal kapcsolatban, hogy az eg1'es tasorsásoknak eg)mástól eltérő
jogi, illetve pénzúgyi rendszere van' EZért mindenképpen szükséeessé
válik a Befogadó Nemzeti Támogatás aIapjainak letétele érdekében min-
den résztvevó országga\ egy keretszerzódés megkötése. amelr konkrétan
leszabályozza a jogi és pénzüg1 i r iszonl okat. r e'ereha.;tási szerzódések
(technikai megállapodások) megkötésének rendjét. igén1 ber ételek elszá-
molását, ami kiemelten és mindenkire köteIezően tartalmazn a különböző
Iehetséges kedvezményeket - elsősorban adó és VÁM-, ezek érvénye-
sítési módját. Ezen keret_megállapodásokat eIsősorban kormányzati szin_
ttijogi és pénzügyi szakemberek keIl' hogy kidolgozzák, megvalósítsák.

-. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a fontos és speci-
ális szempontot sem, hogy a Befogadó Nemzeti Támogatás elemzése'
szükségletének megszervezése, állapotának nyilvántartása, a kapcsolódó
üg1 ek bonyolítása és koordinácjók kezd,emény ezése elsósorban katonai



feladat. A katonáknak a keretszerződésnél a saját, speciális feladatokból

adódó körülményekre kell a figyelmet felhívni, hogy a jogi és pénzügyi

szakemberek ezt figyelembe tudjrák venni'

Ha mindezen szempontokat érvényesíteni akarjuk - és véleményem

szerint érvényesíteni kell - a keretszerzódésekben, ezek megalkotására kivá-

lóan felkészült és alkalmas emberek kellenek a HM jogászai és pénzügyesei

közül, természetesen megfeleló kormányzati szintíi felhatalmazas birtokában.

A keret-megállapodások képezik aZ egyes konkrét esetekre történő

szerződés, illetve technikai megállapodás alapjait. Itt szükség van egy

olyan szervezetÍe, amely gyorsan, hatékonyan, rugalmasan, felelősség1el-
jesen és gazdaságosan meg tudja szervezni a Beíogadó Nemzeti Támo-

gatással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Ez lehet katonai, félkatonai
szervez€t is, de mindenképpen katonai irányítás mellett.

Itt l(i Íérnék két következő, véIeményem szerint igenfontos kérdésre.

A Befogadó Nemzeti Támogatás, mint több tanulmány is említi'
elsősorban nem a meglévő katonai lehetőségekre épül' de természetesen

nem zárja ki azok felhasználását. E zzel összefuggésben megállapítható -

legalább is tudomásom szerint _ hogy a katonai vezetés kezében |évő adat_

tárak használata igen bonyolult , sok embert igénylő feladat.

Ez elsősorban abból adódik, hogy a Magyar Honvédségen belül szak-

ági adattárak vannak. Minden szakági vezető sajnos csak a saját területé-

nek adataival, lehetóségeivel rendelkezik.

Meg1fontotandó egt központi, egl esííett log iszti kai adar bázis létr e-

hoztÍsának khetősége. Ez egy feladat kidolgozása során lerövidíti az

időtényezőt, bizíosítja az operativitlÍst,

Ebben az esetben még meg sem említettem. hog1' sajnálatos modon

eléggé kevéssé ismerjük az ország polgári (civil) cégeinek' szen'ezeteinek
lehéiőségeit sem a mennyiségi, sem a minóségi vonatkozásban'

Befogadó Nemzeti Támogaítis esetében ezek döntő fontosságúak Iehet-

nek' ennek igazoltistira tekintsük át a főbb lerüIetekeÍ, uÍa[ya tartalmukra:

' Közlekedési infrastruktura - fóleg polgríri tertilet (utak, kikötők,

repteIek. \'asút stb.):
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'Terület és objektumok, épületek igénybevétele: - aZ üres katonai

objektumokat részesíteném elónyben, de nem kizárva a polgári
objektumok igénybevételét sem. ( pl. szerelőcsamokok' rak-
tárak, sportcentrumok stb.);

. Anyagi készletek beszerzése; - a Magyar Honvédség szűkös kész-

leteit és az értékesítés (pl. üzemanyag) nehézségeit figyelembe
véve sokkal előnyösebb a polgári források igénybevétele;

' Szolgáltatások; - egy - két terület kivételével, a kapacitásokat:

figyelembe véve szintén polgári szervezetek igénybevétele lár
szik reálisnak:

' Egészségügyi szolgáltatások: - igen speciális, kettós megítélésű

telület' AZ MH egészségüg}i intézményeiben (katonai kór_

házak, alakulatok segél1 hel; ei. stb') biZtoSítható a küldő nemzet

állományának ellátása. 1\'Iegeg1ezés kérdése)' A polgári kór_

házakat viszont csak térítés ellenében vehetik igénybe, ha ezt

más, országok közötti eg) eZmén) nem szabáiyozza. Uta|va arra.

hogy a szerzódések - az én gondolataim Szerint keretszel_

ződések - megkötése kormán1szinni feladat' az egészségügyi

ellátás térítésének tertjletén igen fontos része kelI hogy legyen

az alapdokumentumoknak. Ezen a téÍen lén)'eges kérdés még a

nyelvi akadályok lekiizdése. Sokan nem adnak keIlő jelen-

tősséget ennek a problémának. pedig több pé1da is alátámasaja
fontosságát'

A többi kérdésre, amely a Befogadó \emzeti Támogarás Iészet kép€-

zi nem kívánok ilyen részletességgel kitérni. mirel azok már nem a

logisztikai biáosítás tárgyát képezik' Hozzá keli tennem azonbal. hog1 a

támogatás rendszerébe tartozó feladatok telsoroiásánál nem tanom teljesnek

a Giczi mk ezredes úr által közzétetteket. mir'el nem említ meg -

véleményen szerinti - fontos terüIeteket :

. katonai rendészet,

. polgári rendvédeImi szervekkel vaIó együttműködés'

' környezetvédelem.
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A leírtak alapján azt hiszem teljességgel belótható, hogt akb az

anyagi javak, akór a szolgtiltatások bizíosír.isa terüIetét viugtÍIjuk, első'
sorban a polgÍri szférára keII támaszkodnL

Itt vetődik fel a második, komoly probléma. A Befogadó Nemzeti
Támogatás egyik alapelve a gazdaságosság. Ez az a\apellv aa feltételezi _

ami le is van írva akár a PíP SOFA -ban, akár a NATO LOGISZTIKÁI
noxrnÍNÁ - ban - hogy a beíogadó nemzet minden anyagi és nem anya-

gi jellegű szolgáltatást a lehető legalacsonyabb áron biztosít a küldő nem-

zet sÁmára. Ez az e|y addig megvalósítható, amíg tisáán katonai szolgál_

tatáslól Van szó.

Sainos a polgári vállalatoknál - úgy a magánkereskedelemben, mint az

állami szektorban - megfigyelhetó, hogy a külftildinek, fóleg a "nyugati"
országoknak mindent többszörös áron akarunk értékesíteni. Ez a tendencia

nem vet jó fény,t az orsÁgra, negatív megítélést eredményezhet' valamint

bizonyos esetekben veszélyeztetheti feladatok végrehajtását, nem beszélve

az alapelvek betarlásáról.

Erre aZ esetre szükségesnek tartanám egy törvényi szabályozás

lehetőségének felmérését is. Természetesen ez nem aztjelenti, hogy " ingten "

keIl adni mindent, de a térítési költségek reálisak kell, hogy legyenek.

Anyagi oszttilyokróI a teljesség igénye nélkül szeretnék néhány gon-
dolaÍoÍ felvetni.

A NATO Logisaikai Doktrína öt csoportba sorolja az anyagokat. A
tartalmukat nem kívánom külön - külön elemezni, de vannak olyan részek,

amelyek különös figyelmet igényelnek. Ilyen kiemelten fontos elv a szab-

ványosság elve.

Azí az eddigi tapaszíalatokat Jíglelembe véve meg lehet áIlapítani,

hog1l pL az élelmiszereink íöbbsége, a vizünk meg1fekl a NATO orsai-
gokban érvényes szabwinyo,knak. Természetesen tovább kell dolgozni

azon' hogy minél szélesebb skála legyen "NATo kompatibilis".

Ezen a palettán komoly problémát jelenthet az eg''mástól jelentősen

eltéró technikai eszközök javítása, alkatrészellátása. A meglévó polgári
alkatrészraktárak és javítókapacitások valószínűleg nem elégségesek egy

estlegesen beerkező nagyobb menrry iségű technika eIláüísrára és javítasara.

tzenanyagaínk jelentős része meg;felel a nenuetközi előírásoknak.
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Problémás teriilet lehet a különleges technika ellátása különböző szintén
speciális kenő_ és karbantartó anyagokkal. Sajnos a kiszolgáló (katonai)
rendszerek j elentósen el vannak maradva attól a szinttől ami elvárható lenne
akiír a Magyar Honvédség viszonylatában is.

Külön tanulmányt érdemelne a közlekedési biaosítás, ami a Befogadó
Nemzeti Támogatás egyik legielentősebb eleme. Itt sok más mellett a
nehéztechnika szállításá! a vasúti kocsik áIlapotát, utak, hidak teherbírását
emelném ki. Ezen a területen jelentős változásoknak kell bekövetkezniük.
mint azt az IFoR erők áttelepülése is bizonyította.

Ezek azok a talán némileg fésületlen gondolatok - kihangsúlyozom,
hogy a teljesség igénye nélkül _ amik a bevezetőben említett okmányok
tanulmányozása köZben felvetődtek bennem.

Úgy gondolom több éves munkám tapasztalatai, mindennapos szem-
besülései a társulás, integráció, majd tagság hétköznapi problémáival
feljogosítanak arra, hogy megfogalmazzam 

^zokat 
a legfontosabb terü-

leteket, amelyek ég€tően fontosak a Befogadó Nemzeti Tárnogatás
jövőbeni megszervezése szempontjából:

. Jogi szabáIyozás nemzetközi szinten.

. Belső jogharmoniáció megteremtése.

. Szabványosítás.

. Megfelelő központi adatbázis létrehozása.

. Szemléletváltozás.

Amennyiben ezeken a telükíeken sikerül nyugati mércevet is etfo-
gadható körüIményeket teremteni, véIeményem szerint újfent egl tépés-
sel közelebb keriiliink a NATo-hoz, attóI Íüggetleniil, hog) ,ruár a ta&iai
vaglunk. A teljes ta4ság eléúsénekfeltétele nem csak a ,, papíron ,, megho-
zott döntés' hanem a szellemi és anyagi körülmények megeremaise b.
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