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ELMÉLKEDÉS A LOGISZTIKAI DOKTRÍNÁKRÓL ÉS A 
JÖVŐ LEHETSÉGES FEGYVERES KIHÍVÁSAIRÓL 

Fleischhacker Ferenc1 

A NATO ezen belül az USA folyamatosan és gőzerővel fejleszti, 
alakítja át a doktrínális hierarchia rendszerét, illetve magukat a doktrí-
nákat. Keresi, kutatja a megfelelő elméleti megoldásokat, alap-, és 
irányelveket, amelyek a valós logisztikai támogatásban is megállják a 
helyüket. Ebben a cikkben a legfrissebb gondolatokat, elképzeléseket, 
elméleteket szeretném közre adni, amelyek a NATO (USA) logisztikai 
támogatás doktrínáit kidolgozó különböző „boszorkánykonyhákban” 
születtek és születnek. 

A logisztikai támogatásnak meg kell felelnie a „jövő háborúinak”. 
Igen, de milyenek is lesznek majd ezek a háborúk? Ez a kérdés-, prob-
lémakör nagyon sok katonai teoretikus gondolatvilágát már megmozgat-
ta. Néhányak elképzelései egy kicsit futurisztikusra (gondolkodó gépek, 
bunkerből irányított klónok, stb.) sikerültek, míg mások, nem tudván át-
lépni saját árnyékukat a „nagy honvédő háború” eszmerendszerében (a 
döntő csata, a totalitárius világégés, a nukleáris holocaustra) gondolkod-
tak. A mérsékelt szárny - ide veszem saját magamat is – a jövő háborúit 
többnemzetiségűnek és összfegyverneminek tekinti, melyek korlátozott 
erők alkalmazásával, korlátozott célokért fognak folyni. A fegyveres harc 
integrált hadműveletek keretében fog megvalósulni. Miért is integrált? 
Véleményem szerint a média, a humanitárius segítségnyújtás, a civil 
(non-profit) szféra, a politika, a gazdaság és természetesen a maga a ka-
tona, mint a fegyveres erő szimbóluma foglya alkotni az integrált hadvi-
selést. Erre felkészülni csak együtt egy egységes rendszerben lehet. Fej-
leszteni kell az embert, a technikát, emelni kell a kiképzés színvonalát 
(mennyiségileg és főleg minőségileg), fejleszteni kell a támogatási rend-
szert (melynek egyik döntő meghatározó alrendszere az egységes logisz-
tikai támogatási rendszer), és végül fejleszteni kell a kor színvonalának 
megfelelő mértékűre a doktrínákat a legmagasabb elvi szabályozó do-
kumentumokat. 

                                                      
1 Dr. Fleischhacker Ferenc alezredes PhD, HM-HVK Logisztikai Csoportfőnök-
ség kiemelt doktrinális főtiszt. 
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A jövő katonájában integráltan meg kell jelennie: a koncepció-
nak (tudja, mit tesz és főleg miért), az erkölcsi tartásnak (morál), a 
pszichológiai-fizikai rátermettségnek. 

Az ezredforduló után a nyugati világ (angolszász) vezető katonai lo-
gisztikai kutatóiban egy látomás kezdett kialakulni, egy újfajta minden 
eddiginél modernebb logisztikai támogatási rendszer. A rendszer lényege, 
hogy összeházasítja az információ erejét a modern szállítási és elektroni-
kai kereskedelmi rendszerrel. 

A látomás lényege az irányváltás, az elosztási bázisú logisztikai 
támogatásra történő áttérés. A elosztási bázisú logisztika kulcsfontosságú 
és messze túlmutat a szállításnak az ellátási láncolatba való fokozott be-
vonásán, vagy a láncolat gyorsaságának növekvő javításain. Az elosztási 
bázisú logisztika a logisztikai támogatás egy teljesen új módozatát képvi-
seli. A készletek lépcsőinek továbbításának gyorsaságát felváltja az anyag 
menedzselt áramoltatása. Az elosztási „csővezeték” ténylegesen, lénye-
gében közraktárrá változik.  

A logisztika szóban forgó, új megközelítésének menedzselésére a 
haderőnemeknek áramvonalas logisztikai rendszert kell kifejlesztenie, 
amely egyetlen hálózatban kapcsolja össze a logisztikai rendszer minden 
elemét, melyet a helyzet azonos ismerete és egységesített cselekvés jel-
lemez. Ezek a változások segíteni fogják a hadsereget a felszerelésének 
korszerűsítésében nem csak ahhoz, hogy a jövőben is uralhassa a harcme-
zőt, hanem ahhoz is, hogy gyorsabban felvonulhatóbb, bevethetőbb, tá-
mogathatóbb és hatékonyabb legyen.  

Az alapkutatások a következő három tartományra terjednek ki: 

• a technológia alkalmazásának és beszerzésének gyorsa-
ságára, 

• az erőkivetítésre, 

• az erő fenntartására. 

Az eddigi kutatásoknak már vannak kézzelfogható eredményei, 
rendszeresített, rendszerbeállított technikák. USAF C-17-es szállítógépe 
és a „Gyorshajó” (Fast Ship), amelyek erőkivetítők és az USA-hadsereg 
csapásmérő erőit szárazföldön órák alatt, míg a hadszínteret uraló száraz-
földi erőt napok alatt kész eljuttatni a globális válságfészkekbe. 
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Az áramvonalas logisztikai rendszer a fókuszált logisztika nagy pon-
tosságú logisztikai menedzselésére támaszkodik. Ez a nagy pontosságú 
menedzselés viszont a maga területén a korszerű információs rendsze-
rekre és az őket integráló hálózatokra épül. Az információs korszak 
gyorsütemű hadviselésének követelménye a kialakulóban lévő globális 
információs bázisú realitásával kombinálva lényegessé teszi, hogy az 
áramvonalas logisztika rendszere elbírja az összekapcsolhatóság és az 
együttműködési képesség példa nélküli szintjeit. Az áramvonalas logisz-
tikai rendszer kulcsfontosságú folyamatai a következők:  

• a készenlét-menedzselés (amely nagy szakmai tapasztalatok-
kal rendelkező logisztikusokat igényel, hogy nyomon köves-
sék és egységesítsék a harcolók terveit és az alkalmazott rend-
szerek prognosztikai visszajelzéseit, és mindezzel előre jelez-
hessék és megítéljék, hogy az egységek képesek-e a feladat 
logisztikai támogatására), 

• a logisztikai beavatkozások (amelyek anyagot, munkát, fel-
szerelést és jártasságokat tartalmazó csomagnak tekintendők 
és sajátos javulást eredményeznek az adott egység készenlé-
tében), 

• elosztás-menedzselés (amely igénybe veszi az áramvonalas 
logisztikai rendszert a feladat megszabására az elosztási rend-
szer számára, a javadalmazások szükséges helyre történő el-
juttatására), 

• a javadalmazás-menedzselés (amely kihasználja az áramvona-
las logisztikai rendszert arra, hogy egyeztesse a rendelkezésre 
álló készleteket a szükségletekkel, azonosítja a készletek ösz-
szesített hiányát, majd értesíti az elöljáró katonai, kormányza-
ti, ipari szervezeteket, szállítókat, hogy beszerezhessék a ki-
egészítő készleteket). 

Annak jobb megértéséhez, hogy mit jelent az áramvonalas logiszti-
kai rendszer, hasznos lehet a terminus teljes meghatározása. Jelen esetben 
érdemesnek tartom, hogy külön-külön determináljam az „áramvonalas-
ság”, a „logisztika” és a „rendszer” fogalmát, majd integráltan is értel-
mezzük az „áramvonalas logisztikai rendszer” kifejezést. 

Áramvonalas: integrált, egységes, együttműködő, átlátszó, töretlen 
és határok nélküli. 
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Logisztika: mindazon tevékenységek és rendszabályok összessége, 
amelyek lehetővé teszik a katonai műveletek végrehajtását, beleértve az 
anyagok tervezését és fejlesztését, a beszerzést, tárolást, karbantartást és 
elosztást; a személyi állomány szállítását, kiürítését és kórházi ellátását; 
létesítmények beszerzését vagy működtetését és elosztását; valamint a 
szolgáltatások beszerzését vagy teljesítését2. 

Rendszer: független elemek, összekapcsolt, kölcsönhatásban lévő 
csoportja, amelyek komplex és szinergikus egészet alkotnak. 

Az új elosztási bázisú logisztika számos dimenzióban igényli a moz-
gékonyságot. A haderők logisztikájának strukturálisan, fizikailag és szel-
lemileg is mozgékonyabbnak kell lennie, hogy kielégíthesse a haderők 
alkalmazásban, és a haditechnikai eszközöknél bekövetkezett gyors vál-
tozásokat. A mozgékony erők dinamikus logisztikai támogatást követel-
nek maguknak. 

A polgári logisztikai „tudomány” sajnos az egész világon lehagyta a 
katonait. Botorság lenne kritika nélkül átvenni a polgári logisztika vív-
mányait, de azt hiszem pazarlás, sőt a kis országoknak luxus lenne fi-
gyelmen kívül hagyni azokat. 

 Melyek a legjobb polgári logisztikai megoldások és miért is kell al-
kalmaznia azokat a hadseregnek, hogy elérhesse a kívánt fejlődést a ka-
tonai logisztikában?  

A magániparban használt metodológiák és alkalmazások új kereske-
delmi szellemiséget vezetett be azokba a versenyekbe, amelyet alkalmaz-
tak a „legjobb polgári logisztikai kereskedelmi módozatok”-nak3. A leg-
jobb módozatok képessé teszik az élenjáró szervezeteket arra, hogy 
világszínvonalú teljesítményszabványokat szállítsanak a fogyasztóiknak.. 
A legkiemelkedőbb polgári logisztikai módozatok a méretek csökkentése 
és a haszonéhség miatt, vagy pedig azért jelentek meg, hogy többet te-
gyenek kevesebb költséggel, ezért helyes az az érvelés, hogy a hadsere-

                                                      
2 WALLACE, R. – HARDY, CH.R. Seamless logistics system. ARMY 
Logistician, 1999. évi 1. szám p. 18-19. 
3 SMITH, Larry: Coomercial logistics best practices for the revolution in military 
logistics. ARMY LOGISTICIAN 1999. évi 1. szám, p. 33-35. 



 

 118 

gek (szárazföldi erők) nagy előnyhöz juthatnak a szóban forgó „legjobb 
eljárások4” alkalmazásával. 

A legjobb ipari, üzleti logisztikai megoldások gyakran jelentkeznek 
az irodalomban és olyan ábrázolásokban, amelyeknek a tárgya a jövő 
hadserege, a korszerű XXI. századi logisztika és a következő utáni hadse-
reg. A logisztikai forradalom, mint a következő utáni hadsereg előhírnöke 
és az ahhoz vezető út térképe, jelentősen meggyorsítható számos kiemel-
kedő polgári logisztikai eljárás vizsgálatával és esetleges adaptálásával. 
Az integrált ellátó láncolat menedzselése, az ipari logisztikára, elektroni-
kai kereskedelemre, az automatizált azonosító technológiára, a szállít-
mány optimizálására, a külső erőforrások általi fenntartásra (outsourcing) 
és az okos egyszerű formatervezésre gyakorolt hatása, mind-mind példa a 
legjobb polgári logisztikai eljárásokra, amelyek nagyon hasznosan és ol-
csón5 segíthetik a katonai logisztikai támogatási rendszer forradalmi vál-
tozását, hozzáigazodva a kor elvárásaihoz. Még egyszer röviden mely 
polgári logisztikai eljárásokra gondolok: 

• integrált ellátási láncolatmenedzselés6, 

• elektronikai kereskedelem és az Internet, 

• automatizált azonosító technológia, 

• közvetlen eladói kézbesítés, 

• rakományoptimalizálás7, 

 

                                                      
4 USA polgári logisztikai kifejezés – best practices –de használják a katonai 
logisztikusok is. 
5 Nem szabad elfelejteni ezek már működő, jól bevált rendszerek, amelyeket 
költségesen kikísérleteztek és folyamatosan finomítottak, a hadseregnek csak az 
estleges alkalmazási specifikumokra kell erőforrásokat áldoznia- szerző. 
6 A Massachussetts Institute os Technology (műszaki egyetem) általi meghatáro-
zás szerint az integrált láncolat (ISCM) menedzselése a termékek és szolgáltatá-
sok beszerzésének, előállításának és a fogyasztókhoz való eljuttatásának folya-
mat irányultságú integrált megközelítése. 
7 Egy szoftver tervezi és optimalizálja a rakományok, a szállító járművek és kon-
ténerek igénybevételét. 
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• külső erőforrások igénybevétele (outsourcing)8, 

• okos, egyszerű tervezés. 

A polgári logisztikában elért, az utóbbi években tapasztalható lát-
ványos változásokat az USA hadserege is megpróbálta leképezni a saját 
szintjén, és aprópénzre váltva felhasználni azokat a saját logisztikai tá-
mogatási rendszerükben. A fő kihívást ott is a jelenlegi szárazföldi erő 
gyors ütemben történő átalakulása okozta. A műholdakról vezérelt haderő 
alapvetően a 2002. évre erőkivetítő haderővé vált. A jelenlegi haderő igen 
mozgékony és több mint 35%-kal kisebb, mint az az erő, amely „meg-
nyerte” a hidegháborút és győzött a Sivatagi Viharban9. Ennek a szeré-
nyebb méretű, de mozgékonyabb haderőnemnek képesnek kell lennie 
olyan feladatok végrehajtására, amely átfogja a (had)műveletek egész pa-
lettáját a humanitárius és béketámogató küldetésektől a terrorizmus elleni 
küzdelmeken át egészen a nagy hadszíntéri háborúkig. 

A szárazföldi erők jelenleg elsősorban az USA katonai területén ál-
lomásoznak, de korlátozott mértékben, előretoltan jelen vannak Európá-
ban és Koreában is10. A cél olyan képesség megteremtése, amellyel a 
szóban forgó offenzív erő stratégiailag kivetíthető a szükséges logiszti-
kai támogatással együtt a világ bármely térségébe 75 napon belül. To-
vábbá a hadseregnek kapacitást kell kifejlesztenie a jövőbeni követelmé-
nyek kielégítésére. A haderőnem logisztikusai tehát szembekerültek azzal 
a kihívással, hogy megbízható, gyors és hatásos logisztikai támogató 
rendszert fejlesszenek ki, amely majd lépést tart a XXI. századi erőkivetí-
tő hadsereggel az egyre bonyolultabb és pusztítóbb hadszíntereken. 

Rá kellett azonban ébrednie az amerikai hadvezetésnek, hogy az 
erők logisztikai támogatásának azon hagyományos eszközei, amelyek a 
globálisan felhalmozott készletekre támaszkodva biztosították a csapatok 
szükségleteit, nem alkalmasak a más, nem az USA katonai területén al-
kalmazó erők logisztikai támogatására. Békében elviselhetetlenül költsé-

                                                      
8 A nem kulcsfontosságú kompetenciák külső erőforrások igénybevételével tör-
ténő biztosítása. 
9 1991 elején az USA vezette koalíció 42 nap alatt térdre kényszeríttette az iraki 
haderő több mint félmillió katonáját. 
10 Ide természetesen nem tartoznak az ideiglenesen misszió jelleggel állomásozó 
műveleti feladatot végrehajtó erők (Afganisztán) – szerző. 
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ges és nem elég rugalmas ahhoz, hogy megfeleljen a változó felfogással 
és célokért küzdő, de főleg a megnövekedett dinamikának. Az erőkivetí-
tési koncepció azt is megköveteli a hadseregektől, hogy bontakoztassa 
szét erőit, vívja meg a kezdeti ütközeteket, és ezzel egyidejűleg lássa el 
önmagát. Ahhoz, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek, a 
haderőnemnek drámai módon kell forradalmasítani azt a módozatot, 
amellyel fenntarthatja a maga hadrafoghatóságát. Ennek a logisztikai tá-
mogatási rendszerben bekövetkezett forradalomnak az eredménye az el-
osztó bázisú logisztikai támogatási rendszer. A kollektív logisztikai tá-
mogatási erőforrásokkal felvértezve az új elosztó bázisú logisztikai 
rendszer négy alapkoncepcióra koncentrál: 

• a korszerűsített doktrínákra, 

• az átalakított erőforrás struktúrákra, 

• az új technológiákra és azok rendszerbe állítására, 

• a kiképzési programok átalakítására. 

A katonai logisztikai támogatásban bekövetkezett robbanásszerű vál-
tozásoknak a hadműveleti és harcászati szintekre való kiterjesztése ké-
pessé teszi a rendszert a teljes vertikális alkalmazásra.11 

A doktrínális célok, koncepciók: 

• minden szinten egyetlen logisztikai operátor alkalmazása, akit 
az jellemez, hogy ő a centralizált elosztó menedzser, 

• a logisztikai támogatás előre látó és előre jelző tulajdonsággal 
bír (prognosztizáló), átfogja az egyesített hadműveleti és lo-
gisztikai adatok vonatkozó hatásait, 

• minimálisra csökkenti (optimalizálja) a logisztikai moduláris 
készleteket és minden lépcsőn „alakra szabott” harcoló egy-
ségekkel és csökkentett készletekkel számol, 

• az ellátás és fenntartás maximális gyorsítása, amelyet az ellá-
tási csomópontok megkerülésével (tranzitálás), illetve a keze-

                                                      
11 A cikk címéből adódóan a négy koncepció közül csak a doktrínával kívánok 
foglalkozni röviden. –szerző. 



 

 121 

lések, újraelosztások csökkentésével és a fokozott gyorsaság-
gal lehet elérni, 

• időben meghatározott anyagátadás stabilizált renddel és szállí-
tási idővel, következetes átadással és az anyagátadási rend-
szernél az értékeléshez következetes mércével. 

A felvázolt célokból leképezett hatékonyságok lehetővé teszik a had-
seregek számára az áramvonalas logisztikai támogatási rendszer kifejlesz-
tését az ellátás és fenntartás számára. Ez az elosztó bázisú logisztikai 
rendszer kihasználja a harctéri elosztási koncepcióban és a technológiá-
ban az előnyős emelő erőket, valamint a helyzetről való gyors adekvát tá-
jékozottságot. 

Ennek eredményeként a haderő képes lesz számos, jelenlegi ellátá-
si lépcső megkerülésére, az anyagkezelések csökkentésére és az ellát-
mányok (egységrakományok) – harcoló egységekhez történő – közvetlen 
kézbesítésére. 

A NATO logisztikai támogatással foglalkozó doktrínákba még egy 
„fázissal” késésben vannak az előbb említett gondolatokhoz. A sláger a 
többnemzetiségű logisztikai támogatás. Az ennek alapjául szolgáló dokt-
rínákat lelkesen elkészítették az 1995-96-os években de a hadszíntereken 
(Bosznia, Koszovó) sorra cserbenhagyta a gyakorlat az elméletet. 2000-ig 
a NATO új doktrínális hierarchia rendszere megváltozott és új doktrínák 
születtek, illetve a régi doktrínák átírásra szorultak, követni próbálták a 
való világot, a kemény rideg recessziós világgazdasági hatásokat, a szo-
morú valóságot. Elsősorban francia, dán, holland, német, de néha gö-
rög valós ellenérvekkel lelassították az angolszász ideológiák gyors be-
áramlását és az amerikai ellátási „modellek” kritika nélküli átvételét. A 
sokak által várt AJP-412-es sorozat nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket. Sorba készültek az ALFA (A), BRAVO (B) változatok. Még a 
nemzetek nem is tudták promulgalizálni a doktrínákat, amikor már meg-
jelent az újabb és újabb verzió. Ezeket nem panaszként, hátrányként emlí-
tem, hanem erényként. Képesek voltak beismerni a hibáikat. Ide soronám 

                                                      
12 AJP – Allied Joint Publication – Szövetséges Összhaderőnemi Kiadvány;    
AJP-4 Allied Joint Logistic Doctrine – Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai 
Doktrína (A NATO-ban a legmagasabb logisztikai doktrína). 
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talán Roger HOOPER ezredest (UK)13 aki egyik atyja volt az MJLC14 
doktrínának (AJP-4.6) és mikor a KFOR valós MJLC igazgatójaként 
szembesült a gyakorlattal, revideálta az addigi álláspontját és sürgősen 
hozzáfogott 2001-ben az AJP-4.6(A), majd 2002-ben az AJP-(B) kidol-
gozásához. 

Ebben az évben a NATO doktrínális boszorkánykonyháinak üstjei-
ben készül: 

• AJP 4 (A) Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína 
(már készül az (B) új legújabb változat is.). 

• AJP 4.4 (A) Szövetséges Összhaderőnemi Mozgatási és Szál-
lítási Doktrína ( az alapdoktrínát (AJP 4.4) ebben az évben ra-
tifikáltuk!). 

• AJP 4.5 (A) Szövetséges Összhaderőnemi Befogadó Nemzeti 
Támogatás Doktrína (az alapdoktrínát szintén ebben az évben  
ratifikáltuk). 

• AJP 4.6 (A) MJLC Doktrína. 

• AJP 9 Szövetséges Összhaderőnemi Többnemzetiségű Lo-
gisztikai Támogatási Eljárások Doktrína. 

• AJP 10 Szövetséges Összhaderőnemi Egészségügyi Támoga-
tás Doktrína. 

• AJP 12 Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás 
Kiképzési Doktrína. 

• ALP 4.1 Többnemzetiségű Haditengerészeti Logisztikai 
Doktrína. 

• ALP 4.2 Többnemzetiségű Szárazföldi Logisztikai Doktrína. 

• ALP 4.3 Többnemzetiségű Légierői Logisztikai Doktrína. 

                                                      
13 Hooper ezredes eredeti beosztása AFNORTH (Regional Headquarters Allied 
Forces North Europe) J-4 MJLC igazgató. 
14 MJLC – Multinational Integrated Logistic Centre – Többnemzetiségű 
Összhaderőnemi Logisztikai Központ, a CJTF – Combined Joint Task Force – A 
Többnemzetiségű Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék koncepciólogisztikai 
támogatási koncepciója az MJLC. 
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A doktrínák elkészítését is nagyban behatárolták a tavaly szeptem-
ber 11-ei sajnálatos események. A mostani doktrínákban már nagyobb 
szerepet kap természetesen a doktrína jellegétől függően a terrorizmus el-
leni küzdelem. Ennek a szellemében kerülnek a már majdnem kész, de 
még nem ratifikált doktrínák egy utolsó átfésülésre a terrorizmus elleni 
harc szellemiségében. Átdolgozásra kerül a legmagasabb NATO logisz-
tikai dokumentum is. Az MC 319/115 és kiadásra kerül az MC 319/1 (A). 
Ezt az okmányt a NATO Katonai Tanácsa adja ki. Ideológiai és szakmai 
útmutató a többi logisztikai NATO dokumentumnak. Az okmány egyéb-
ként az ismert NATO kiadvány karriert futotta be. Az 1991-es római 
NATO csúcson16 elfogadott „Új Stratégiai Koncepció” jegyében szüle-
tett 1992-ben, majd 1997-ben lényegi módosítások után17 kiadványozásra 
került a most érvényben lévő változatot az MC 319/1, melyet a 178/1998. 
(HK 23.) számú HVK LFCsF –i intézkedés léptetett hatályba. Amíg a lé-
nyegi, elvi változásokkal nem egészül ki az új MC 319 addig az alacso-
nyabb dokumentumok, köztük a doktrínák nem tartalmazhatnak olyat, 
amelyet a jelenlegi MC 319/1 nem tartalmaz vagy tilt. 

Összességében a kutatások számos országban folynak abban a 
tekintetben, hogy hogyan is tud majd megfelelni a logisztikai támo-
gatási rendszer a kor kihívásainak, de ezek pajzsra emelése, beszer-
kesztése a szövetségesi vagy a nemzeti dokumentumok közé egyelőre 
még késik. Oázis lehet talán egyedül az USA, mely megpróbálja a le-
hető leggyorsabban követni az eseményeket. 

A szövetség doktrínális rendszere, felépítése már korszerű, most a 
neheze van hátra, elkészíteni, illetve karbantartani a több ezerre duz-
zadt doktrínális okmányrendszert. Nekünk ebben nagy szerepünk van, 
illetve lehet. Belecsempészni a régi porosz-orosz hadtudományból az 
idő- és értékálló gondolatokat és elkészíteni a saját nemzeti doktrínáin-
kat, amelyek megfelelnek a szövetségesi követelményeknek, de elsősor-
ban megfelelnek a saját haderőnknek a Magyar Honvédségnek. 

                                                      
15 Military Committee (MC) 319 NATO Principles and Policies for Logistics. A 
NATO logisztika alap- és irányelvei. 
16 1991 november 7-8 Az Észak-atlanti Tanács Rómában tartott ülést az állam- és 
kormányfők részvételével. Elfogadták a NATO új stratégiai koncepcióját és ki-
adták a Római Nyilatkozatot a békéről és az együttműködésről. (a hidegháború 
politikailag deklarált lezárása). 
17 Nemzetközi politikai helyzetben tapasztalható változások valamint az IFOR-
SFOR tapasztalatok tették szükségessé a változtatást. 


