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A logísztika tudomónyónak katonai alkalmazdsa a katonai logiszti_

ka mintegl 10 éwel ezelőtt meglehetősen újszerűí fogalom volt még a
hadsereg vezető szemezeteinél is. Móra azonban a katonai közgondo'
lkodtÍs részévé vtÍlt, leg1fontosabb alapelvei széles körben ismcrtek, szer-
vezetei, irdnyíttÍsi rendszere műíködik, még akkor is ha ezek folyama'
to s an v dltozn ak, dtalak uln ak.

A Biztonsági Beruházási Program (NSIP2), a képességcsomagok

(CP3) viszont új fogalrnak a katonai, szakmai terminológiában és szorosan

kötő dnek hazÍtrlk NATO csatl akozásához.

Napjainkban folyamatban van a szövetségi katonai infrastruktura fej-

lesztését célzó NSIP hazaife|tételrendszerének kialakítása, a képességcso-

magok előkészítése, sőt folyik megvalósításuk.

Mindezek alapjrán célszení elemezni, feltrárni, hogy milyen összefiig-
gés van a katonai logisztika folyamatai, eseményei és a biztonsági beruhá-

ási programok között, hogyan illeszkednek a Befogadó Nemzeti Támo-
gatás széles feladatrendszerébe vagy hogyan járulnak honá a nemzeti
logisztikai támogatás feltételeinek megteremtéséhez'

A Befogadó Nemzeti Támogatás Logisztikai Aspektusai

A szövetséges megerősítő erők katonai műveleteihez alapvetően sztik-
séges, hogy a befogadó nemzetek rendelkezésre bocsássiík a trámogatríst a

megerősítési tervek végrehajtásához.

A Befogadó Nemzeti Támogatás (rDis4) a befogadó nemzst áital
békeidőszakban, válság és háboru esetén a befogadó nemzet teriiletén

1. Kovács Ferenc mk. ezredes, HM biaonsrigi berulrazási fóosztályvezetó
2. NSIP: NATO Security InvesÍnent Programme
3. CP : Capability Packages
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elhelyez.kedő, illetve áwonuló szövetséges erők és NATO szervezetek
számára nyújtott polgári és katonai segítség. A segítségnyújtás azokon a
megállapodásokon nyugszik' melyeket a NATo szervezetek és nemzetek
(erőket működtető nemzetek) kömek a befogadó nemzet kormrányával.A
Befogadó Nemzeti Trámogatást nem lehet sem nemzeti, sem k'tzárőlag
NATO ügyként kezelnl Az illetékes NATO parancsnoknak miár a HNS ter-
vezésének folyamatába be kell kapcsolódnia sőt esetenként meg}tatározó,
koordináló szerepet kell betöltenie. A nemzetek és a NATO szemezetek
közösen felelnek a szövetségi tevékenységek tómogatósdért Ez a tdmo-
gatás ma ruÍr kiterjed: az élóető, az eszközök, az artyagi készletek és szol-
gáltatások, valamint a trírolólétesífu ények biáosításríra is.

A befogadó nemzeti támogatás logisáikai szegmensének képesnek
kell lennie arra, hogy aMagyar Köarársaság tertiletén biztosítsa a csapatok
megfelelő elhelyezését, mozgatását az infrastruktura és a szolgáltatások
szelesköní biáosításával' Mindez nem egyedül a Magyar Honvédség fela-
data, hanem a Honvédelmi Minisztérium és a társminisáériumok együtt_
működésével kialakuló nemzeti feladatrendszer' mely a meglévő és cél-
irányosan csoportosított képességekre építhető'

E feladatrendszeren %elül olyan objektumokat (reptilőtereket, lak-
tanyiíkat, kiképző biízisokat, raktiírakat, javító bázisokat stb.) kell kijelöl-
ni, olyan szolgáltatrísokat biáosítani és felkészíteni, amelyek sziikség
esetén bizosítjrák a beérkező szövetséges megerősítő erők hatékony felfej-
lődését, harcba lépését és logisztikai trárnogatását.

A legfontosabb alapelveket és eljarásokat, valamint a jogköröket a
"NATO logisztikai alapelvei és eljdrósai'' című dokumentum rögzíti (MC
319 és 319/I), melyet a NATO Logisztikai Vezetők Értekezlete (SNLC)
dolgozott ki. Ez a dokumentum meghatánozza többek között a NATo
parancsnokok Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos jogköreit is.

4. HNS: HostNation Suport
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A Nemzeti Logisztikai Támogatás

A szövetség szátm,ára felajánlott katonai erők orsághatláron kíviili alka-
Imazása esetén a nemzeti logisÍikrának rendelkeanie kell azokkal a
képességekkel hogy megfeleljen a többnemzetiségű trímogatás feltéte-
leinek. Ez mind a NATO országok teriiletén végrehajtott műveletekre,
mind a szövetség hatarain kívüli a|kaImaústa és szelsőséges körtilrné-
nyekre is érvényes kell hogy legyen.

Mindez azt feltételezi,bogy a honi, békeidőszakra kialakított katonai
logisztikai rendszerek keretein beliil mrár nem vagy csak részlegesen old-
hatók meg a feladatok és így a nemzeti logisztikai erőknek kell megolda-
niuk a kiegészítést. Integrdlni kell a katonai logisztikdnak a feladatra
hasznólható elemeit a polgdri, nemzeti logisztikdval

A nemzeti logisztikai trámogatás erőforrásainak létrehoása összetett,
bonyolult folyamat, friggetlentil attól, hogy hazaivagy szövetségi hadsán-
téren van nájuk szÍikség. Az optimális megoldást nem az eszközök felhal-
mozásával, tulbiztosítással érhetjiik el' hanem a meglévő eszközök és erő-
források |eggazdaséqosabb felhasmálásával. Erőforrás hiányos területe-
ken a koordinációt felsó szinten meg kell oldani.

A nemzeti logisztikai tómogatóshoz olyan rugalmas szervezetek sziik-
ségesek, melyek g)orsan tudnak reagólni a megvdltozott feltételekre, had-
mííveleti köríilmények között ls. Követelmény, hogy allítsák helyre az
ellenség által megzavart ellátási lépcsőket, biztosítsiák az ellátási normák-
nak megfelelő anyagi utrínpótlást, hrárítsák el a fizikai meghibásodások kö-
vetkezményeit és a pszichikai felörlődés okoáa kieséseket.

Napjaink újszení elméleti és egyben gyakorlati problémája is a nem
háborus múveletekben való részvétel és annak logisztikai biztosítrísa.

A Magyar Honvédség felkérés alapján vagy szövetségi kötelezett-
séget teljesítve különböző műveletekben vehet (vesz) részt a nemzetközi
katonai megfi gyelői feladatoktól a békekikényszerítésig bezárő|ag. Ezen
alakulatok és műveletek logisztikai biztosítása alapvetően azlvÉ| feladata,
de mindez (és elsősorban a jövőben) a nemzeti logisztikai trámogatás

alapján kell hogy megvalósuljon.
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Eszköz és erőforrás hiányos területeken létrejöhet olyan integrált
megoldás is, amikor szövetséges erők logisáikai támogatását vesziik igénybe
(pl. légi szállítás).

A hiányzó képességek:

A NATO kiilönböző katonai műveleteiben történő részvétel konkrét
követelrnényrendszerrel körbeírható katonai képességeket igényel bár-
mely tagorság hadsere5e, í{! az NftI részérő|is' A befogadó nemzeti
trámogatás keretében pedig egy országnak aú a tétmogatói képességét kell
vizsgiálni, amellyel a béke, veszélyhelyzeti vagy luáborus időszakban a
szövetséges erőket területén belül támogatrri tudja. A NATO parancsohok
dltal meg1fogalmazott katonai követelmények elemzése rövíd titon elvezet
a katonai logisztika egles szahterületeinek, ígl a katonaí infrasturktúra
víugdlatdhoz is.

A szakmai bizottságok a NATO parancsokok által megfogalmazott
ktivetelményrendszer szerint megvizsgálj éús. az adott tagország meglévő
képességeit és mindezt összehasonlitjak a szakterületre kidolgozott míni-
mális katonai követelményrendszerrel (MMR)5

A felmérés sorián elsösorban a meglévő képességek, erőforrások és
infrastrukturális létesímények felhaszrrálhatóságát vizsgálják. A meglévő
képességek és a követelmények közötti különbségek kiegyenlítését a
NATO a Biztonsági Beruházási Programok (NSIP) keretében igyekszik
megoldani. A fejlesztési programok alapvetően a katonai infrastruktura
szintjének emelését cé|ozzák, de jelentos szímban vannak a logisztikai
kihatasú képesség csomagok is a futó programok között. Íg pélúÍul az
üzemanyag-elldtó létesíttnények, a megerősítő erdk fogaddsi és alkal-
mazdsi létesí,tményeí' szórazfi)ldi haderő készenlétÍ tdmogató létesí't-
ményei, a logisztikai feltöItés és utónpótlós, és a légí íizemanyag-utdn-
töltő eszközök fejlesztése stb.

5. MMR : Minimum Military Requirament
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A NATO bíztonsági beruházási programjának alapelvei

A NATo-nak, mint politikai szövetségnek a működéséhez jelentós

súlyt képvisel a katonai együttműködés. A katonai egytittrnűködéshez

megfelelő infrastrukturális háttér sziikséges. A katonai infrastrukturrának a

szövetség által megfog almazott és közösen elfogadott követelményrend-

szemek kell megfelelnie, melyet katonai szempontból kiilönböző szintti

parancsrrokságok utrín a SIIAPE, majd a Katonai Bizottság (Military
Committee) dolgoz ki, illetve hagy jóvá.

A NATO az NSIP keretében kiépíti, fejlesái, felújítja és esetleg

tizemelteti is az egyes tagországalban a szövetségi érdekeknek megfelelő

katonai létesítményeket, a kijelölt katonai infrastrukturát. Ki kell hangsú-

lyomi a szövetségi érdekeket' mivel a nemzeti katonai infrastruktura

fejlesztése továbbra is nemzeti feladat marad. Az "over & above" e|v azt

jelenti, hogy kizarólag a nemzeti igényeken túlmutató, a szövetség érdr:-

kében sziikséges fejlesztéseket finanszírozza a NATO.

A nemzeti kötelezettségbe és a szövetségi hatáskörbe tartozó fejlesz-

tések targy szerint nem választhatók szét, ezért projektenként költség-

megosztásban kell megegyezrri a költségvetést illetően.

A fejlesztésért felelős szeryezetet az Infrastrukturális Bizottság jelöli
ki, ríltalában a befogadó ország tölti be a Host Nation szerepét' de lehet

más NATO tagállam vagy szakmai profil szerint illetékes NATO ügynöség

is (NC3, NACMA, NAMSA, stb.)

A k<izös védelmet szolgáló in&asturkturális és logisztikai programok

az egybangú döntéshozatal, valamint a közös finanszírozás elvein
nyugszanak. Az egyes képességcsomagok és projektek esetében a SHAPE
és a Nemzetközi Törzs munka-és főbizottságainál is teljeskörii kon-

szenzusra kell jutri, a fejlesztésben résztvevő országok szÍrmréLtől fiiggően

19, 18'.. igenszavazat sziikséges a projektek jóváhagyásához.

A közös finanszirozás tagországonként eltéro mértékű, de előre

megltatározott oÁ-os hozzájárulástjelent. Magyarország esetében és 19 tag-

országrészvétele esetén mindez 0,65 o/o-os hozzátjátrvlást jelent. A projek-
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tek megvalósításrának pénzügyi likviditását a befogadó ország kormrányá-
nak kell biztosítania. A NATO Biztonsági Beruháási Programja tehát az
integrált védelrni rendszer fejlesztést célozza meg, mely alapvetően kato-
nai infrastrukturális teriiletekre iriányul, de polgári létesíbrrényeket is érint_
het (pl. közlekedési létesítnények, logisáikai központok stb.).

A jóváhagyott stratégiai' katonai koncepció alapján az éintett ország
csatlakozik a programhoz és kidolgozzák az adott szaktertilet (pl. kommu-
nikáció, légvédelem, logisztikai biaosítás stb.) képesség csomagját, mely
alapvetően a harci alkalmazíshoz sziikséges képességeknek a NATO pa-
ranc snokok által me gfo g a1 m azott é s elvrírt i gényeit tarta|mazzjk.

Az NSIP szakmailag a NATO Nemzetközi Törzs Bizonsági Benrhá-
zási , Logisztikai és Védelem Polgári Tervezési Főosztály (NATO SIL_
CEP) illetékességi körébe tartozik. A jóvá{ragyott programok megvaló-
sításrának felelőssége viszont a befogadó országé (Host Nation). A meg_
valósítást a NATo szakemberei folyamatosan ellenőrák és segítik annak
végrehajüását.

A váilalkozásba adás a NATO versenyeztetési szabrílyzata a|apján
történik vagy nemzeti vagy nemzetközi (NATo-n beltili) versenyeztetés
formájában, mely kérdésben az Infrastruktúrális Bizottság (IC) előzetesen
dönt.

Az elkésziilt létesítnényeket a befogadó országnak kell iizemeltetnie,
a NATo csak kiilönleges esetben vállalja át részben vagy egészben az
iizemeltetés költségeit.

Az NSIP gyakorlata Magyarországon

A NATO BiÍonsági Beruházási Programjának előkészítése még a
taggáválrás előtt elkezdődött hazánkban' de részvételiink hivatalossá csak
a ratifrkációval vált.

A progranban való részvételtinket mind az orczág geostratégiai hely-
zete, mind a magyar katonai infrastruktura alacsony színvonala indokolja.
A NATO ráltal építendö létesítnények a szövetség igényeit hivatottak
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Szolgálni. Mindezek mellett, elsősorban a béke időszakában az}v4}.I ijze-
meltetésében és haszriálatában lévő létesítrnények jelentősen javítanak a
jelenlegi infrastrukturális állapotokon és nem utolsó sorban biztosítjrák a

mindenkori katonai együttműködés feltételeit a szövetséges csapatokkal.

Az ez év júniusában megsztiLletett 215411999 (VI.8.) Kormrányhatá-
rozat jőváhagyta Magyarország teljesköní részvételét a programban,

valamint a többszinttí szewezetí sürrkturát. A Korrnrány egyetértett azza|,

hogy a magyaroÍszági gazdasági tarsaságok a sztikséges minősítési eljárás

utián résztvegyenek a NATO nemzetközi tenderein. A teljesköní részvétel-
hez sziikséges jogi szabá|yozÁsjelenti a legtöbb problémát, több törvény
módosítása és felsőszintű jogszabályok megalkotása sztikséges az NSIP
zayartalanmagyarországimríködtetéséhez.A jogiszabályozásfolyamatban
van, melynek keretében mrár törvénymódosításokra is sor került. A tel-
jesköní jogharmomzációt eredményező programcsomag ez év elején kerül
a Kormány elé.

Magyarország ez idetg négy képesség csomag kidolgozásában és

megvalósításában érintet1, ezek közül hrárom CP{ jóvagyott a NATO
legfelsőbb döntéshozó tesflilete. A kommunilációs képesség csomag
megvalósítása folyamatban vaÍl' a projektek ana irányulnak, hogy biztosít-
sák a NATO szervek és parancsnokságok, valamint Magyarországközötti
információ cserét.

A radar képesség csomag magyaÍországi feladatai hrárom darab

háromdimenziós radarral felszerelt bázis komplett megvalósítrását tartal-

mazza. A katonai együtÍntiködés legalapvetőbb feltétele, hogy a magyar
katonai reptilőterek alkalmasak legyenek a NATo megerősítő erőinek
fogadásara vagy egyéb szövetségi feladatokra. Ezeket a fejlesáési felada-

tokat tartalmazza a repiilőtéri képesség csomag' mely volumenében a
legnagyobb és számos logisztikai tartalmú projektet tartalmaz' A nap-
jainkig jóvráhagyott "maglaÍ" képesség csomagok mintegy 60 millidrd
forintos nagyságrendű fejlesáést jelentenek a magyarországi katonai
bázisokon. A légtériránltrási és vezetési képesség csomag kidolgozása
be fej eződött, jőv áhagy ása 2 0 0 0. el ső félévében v rárható.
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A logisztikai biztosítás és a biztonsági beruházási folyamatok

Az előzó fejezetben vizsgált befogadó nemzeti tiímogatás, nemzeti
logisztikai trámogatás és a biztonsági beruházási programok elméleti és
gyakorlati elemei szátmta|arl ponton rámutatnak e katonai feladatrendsze-
rek közötti összefi.iggésekre, átfedésekte, a targyi és szewezeti összefug-
gésekre és egyes kérdések átjárhatőságáta.

A következőkben még élesebben szeretnék róvildgítaní e témakörök,
k atonai szakter iiletek gt akorlati összefüg g és eire.

Elvi összefiiggésként kimondhatjuk, hogy az NSIP olyan szövetségi
progrÍrÍn' mely a NATO érdekében szi'ikséges infrastruktura fejlesztését
céIozza meg annak érdekében' hogy az adott tagországkatonai (nemzeti)
infrastrrrkhirája megfeleljen a befogadő nemzeti támogatás és a nemzeti
logisztikai trárnogatás feltételrendszerének.

A katonai logisztika és a biztonsógi beruhdzdsi programok folya-
mntainak összefiiggéseinél alapvetően két kiilönböző szituóciót kell vizs-
gólni:

. A NATO aktív katonai múveleteinek idoszakát békeferrrrtartás,

béke kikényszeités, háborus műveletek stb.);

' . Béke (minősítés nélküli) . időszakot, amikor külső stirgető
köriilrnények nélkül folyik a fejlesztés és a logisztikai háttér
megteremtése.

A katonai műveletek szempontjából aktív időszakjellemzője, hogy
a mozgásban lévő, esetlegesen szövetségi területen kíviilre települó csa-
patok logisáikai támogatásának megszervezésére, és a folyamatos ellá-
tásáraviszonylag rövid idő áll rendelkezéste. Alogisáikai ellátás feltételei
rosszak vagy egyá|talán nem adottak. Esetlegesen már a csapatok moz-
gatása (bevonulása, tertiletfoglalása) érdekében is az infrastrukturális
feltételeket meg kell teremteni, nem is beszélve a későbbi folyamatos
logisÍikai trímogatás feltételrendszeréről. Mindez első lépésben a légi-,
szarazftildi- esetlegesen a tengeri közlekedés feltételeinek megteremtését
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igényli' Mindez repiilőterek, utak' vasutak, tengeri kikötók esetleges
felujítását, bővítését' áta|akitását, építését jelenti az a1kalmazott katonai
erő igényeitől fiiggoen.

Következő lépésként a csapatok.elhelyezését, a technikai eszközök
tizemeltetésének feltételeit kell megodani, mely meglévó, haszrrálható

objektumok hiányában nehéz feladat. Az e|helyezés kiválasáásrínál alap-

vetően a NAIO is a meglévő infrastrukturrára igyekszik rátelepülrri, de az

esetek többségében helyreállítás, bővítés, áta|akítás nélktil a meglévő
létesítmények nem felelnek meg a NATO katonai követelményrendszerének.

A megoldás egy azorrnali, gyorsan végrehajtott infrastrukturális fej-

lesztés, tebát a biáonsági beruházási progIam keretében a gyorsított eljá-

rás szabálryai szerint zajló projekt megvalósítás.

Mit jelent az NSIP keretében végrehajtott gyorsított eljárás?

A feladat végrehajtásával megbízott NATO parancsnok vagy parancs-

nokság felrnéri (felderíti) az adottkörtilményeket és tervet (terveket) készít
a minimálisan sztikséges infrastrukturális feltételek me gteremtésére.

A regionális parancsnokság és a SFIAPE részt vesz e tervezésben,

illetve első fokon elbírálja a benyújtott terveket. Kedvező elbírálás esetén

a stirgősségi projektet a SHAPE terjeszti a Katonai Bizottság (Military
Committee- MC) elé' Siirgősségi esetben és jóváhagyás esetén azMC a

NATO katonai költségvetéséből biztosítja apénzt a végrehajtással megbí-
zott szervezet részére és ezze| párhuzamosan jóváhagyásra megküldi az

Infrastrukturális Bizottságnak. A végső döntést - igy a finanszírozás
kérdésében is - az Infrastrukturális Bizottság hozza meg, de sok esetben

ekkor már folyik a projekt megvalósítása. Stirgősségi projektek esetében

gyakori a költségek megosáása a katonai költségvetés és az NSIP költ-
ségvetése között' ugyanis fenntartási - i'izemeltetési költségelemek (o &
M) nem finanszíroztratók az infrastrukturális ktiltségek terhére.

A stirgősségi projektek végrehajtásánál elsősorban - ha lehetséges - a

műszaki alakulatokat, katonai építő szervezeteket veszik igénybe' másod-

sorban a helyi potgrári szervezeteket' vállalkozókat, szolgáltató egységeket

a|ka|mazzák Nemzetközi tender kiírásrára ezen feladatoknál a legritkább
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esetben keriil sor, idő hirányában. Amerrnyiben a munka jellege és a ren-
delkezésre álló idő lehetővé teszi a SHAPE beszállítói listájrán szereplő
(mrír referenciával rendelkező) cégektől kérnek ajárrlatot. A stirgősségi
projektek átadás - átvételénél és elszrímolásánál mrár jobban érvényesülnek
az NSIP hagyomrányos eljiírási szabá|yai.

A stirgősségi eljrárással bonyolított biztonsági beruháási projektek
tehát azt a célt szolgálják, hogy minél gyorsabban biztosítva legyen a
szövetséges erők folyamatos, megbízható logisztikai ellátása.

A gyakorlati példa előzőekre a NATO koszovói tevékenysége a
KFOR volt.

A koszovói bevonulás infrastrukturális feltételei rendkívül rosszak
voltak, megfelelő repül<iterek, vasúti és tÍhálőzathiányában' Növelte a prob-
lémát, hogy a határos és a NATO számárahaszrálható szomszédos területek
infrastrukturája is rendkívül fejletlen volt (Macedónia, Albránia). Az a tény,
hogy Koszovó területe a bevonulás előtt gyakorlatilag háborus (hadműveleti)
terület volt, még tovább növelte a megoldandó problémák körét.

A katonai jelenlét feltételeit megteremtó infrastrukturrílis munkrák a
SI{APE és az AFSOUTH aktív közreműködésével kezdődtek meg.Az
tlgynevezett "contingenql engineeringó'' keretében végrehajtott feladatok
a felderítéssel kezdődtek, majd gyors műszaki tervezés és projekt elő_
késátés, költségbecslés késziilt, gyorsított eljárással, de az NSIP tartalmi
és formai előírásai szerint. E projekteknél a SFIAPE vállalta a Host
Nation7, a benÍrláző, a megvalósításért felelőS szervezet szerepét, ezzel is
elősegítve a gyorsított előkészítés és jóvríhagyás folyamatát. A jóvríhagyás
és megvalósítás a miár ismertetett módon történt.

Mindezek a siirgősségi biztonsági beruhrázási projektek tették lehetővé
a katonai infrastruktura oldalráról, hogy biztosítva legyen a KFOR erők
előrehaladása (Albániába, Macedóniába települése), majd bevonulásuk
és elhelyezésiik Koszovó teriiletére. A projektek megvalósítrása nem csak
a NATO katonai erőinek logisztikai biztosítását tette lehetővé, hanem ezek
segítségével bizosítottiík a menekiilt táborok ellrátását is. Néhány pél-
daként kiemelt projekt: repülőtér bóvítés Tirana, Skopje, útépítés: Albrínia
- Koszovó, Theszaloniki - kikötő és raktátrbáais bővítése, KFOR parancs_
nokság elhelyezése Pristina, cRoNoS rendszer bővítése stb.

6' contingency engineering:elöre nem látható vészhelyzeti (veszelyhelyzeti) mémöki (miiszaki)
tevékenység, hadműveleti körüLlmények esetén haszniilatos
7. Host Nation:befogadó orsziíg, de itt a beruházásért felelós szervezetetjelenti
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A katonai logisztika és biztonsági beruházási folyamatok
összeÍiiggései békeidőben

A NATO logisáika fogalmi meghatározásában szereplő tevékenységi
területek közül a "létesítmények vősdrlósa vag) építése, katbantartása,
míÍködtetése és elosztása és az anyagok beszerzése és raktórouÍsa",
közvetleniil utal az NSIP keretében sziikséges fejlesztési feladatokra. A
logisztikai biáosításra hatássalvannak még azok a beruháási feladatok is,

melyek nem közvetlentil logisztikai indíttatásúak.

Az NSIP feladatai sok esetben a haderő fejlesztési célokhoz (TFG)'
de méginkább a NATO integrált védelmi képességét növelő fejlesztések-
hez kapcsolódnak. A programok befejezése utiín azonban közvetleniil vagy
közvetve mégis csak befolyásoljrák a katonai logisztikát'

Példaként: egy katonai repülőtér fejlesztése alapvetően azt a cé|t szo|-

gálja, hogy az adott orszélg fogadóképes legyen a megerősítő erők szímrára

és jráruljon hozzá a NATo integrált légvédelmi képességének fenntartá-

siíhoz. A korszerű légibázis megépítése mégis számtalan elemében logisz_

tikai tartalmat hordoz.

Gondoljunk csak a korszerű iizemanyag ellátó rendszerek'te, a fegy'
vetzet trírolás és előkészítés létesítményeire vagy a megnövekedett tech-

nikai javító kapacitásra.

Mindezek alapján miár a logisáikai tervezés sfratégiai szintjénél is
alapvetően figyelembe kell venni a tewezett és folyamatban lévő NSIP
projekteket (statégiai koncepciók' controlling, gyártő és elosztó helyek,
logisztikai központok stb.).

A logisztikai tervezés operatív szintjeinél sem hagyhatók figyelmen
kíviit az NSIP keretében végrehajtott vagy tervezett fejlesztések. A radar
képesség csomag magyarorsz ági bázísainak megépítésével és rendszerbe
ríllításával például alapvetően megváltozik majd a jelenlegi RT rendszer
logisztikai ellátrísa.

A katonai logisÍikrínak része a létesítrnények miiködtetése, iizemel-
tetése és karbantartása is, ezért külön megfontolásokat igényel majd, hogy
a NATo által finanszírozott és csak a szövetségi haderő érdekében épült
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katonai bázisokat ki, milyen színvonalon és milyen fonásból üzemelteti a
jövőben.

Logisztikai elemek megjelennek a NATO biztonsdgi beruhdzósi
folyamatdban is, leggtakrabban a beszerzési logisztika formdjdban, az
egtes képesség csomagok projektjein belüli beszerzésí feladatokntíL Így
volt ez például a kommunÍkációs képesség csomag (Communication CP)
magyaÍországi projektjeinél is, amikor a különleges kezelést igénylő tit-
kosított infonnatikai eszközök beszerzése, MagyarorczÁgra szállítása és
telepítése történt' A feladatra külön logisztkai biztosítási terv késztilt,
szoros együtt-működésben a Host Nation szerepét betöltő illetékes NATO
ügynökséggel.

A katonai logisáika és az infrastruktúra fejlesztésének folyamatai béke-
időben nem esnek olyan közel egymáshoz és nem keresztezodnek olyan
gyakorisággal, mint aktív katonai műveletek időszakában, de összefiiggé-
seik feltarása sztikségszeni és segítheti mind a felsőszintri tervezést mind
az operativ szintű feladatok végrehajtását'

Összességében megállapítható, hogy a katonai logisáika, a befogadó
nemzeti támogatás és a nemzeti logisztikai támogatás átfogó feladafrend-
szerébe integrálva, számos ponton találkozik és kölcsönös befolyással bír
a NATO Biáonsági Beruházási Programjával, mint a katonai infrastruk-
íura fej lesztésének szövetségi formáj ával.

Sem a felsőszintri' sem az operatív logisztika tervezésénél nem hagy-
hatók figyelmen kívül a NATO tagországot érintó infrastruktwális fejlesz-
tések' ugyanakkor az NSIP képesség csomagjainak, projektjeinek ter-
vezésénél a mindenkori logisztikai biztosítás szintjére és a még elérhetö
szintti fejlesztésre is figyelemmel kell lenni.

Magtarorszdgon is csak a viugált és elemzett tdrgkörök integrdlt
felsőszintíí értése és kezelése hozhat megfelelő eredményt a katonai lo-
gisztika fej lesztése és a biztons ógi b er uh daÍs i pr o gramok ter ületén.
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