
A 21. HADSZÍNTÉRI TÁMOGATÓ PARANCSNOKSÁG
ruSA) ÉS ABEFOGADó NEMZETI TÁMoGATÁS

KAPCSOLATA

Jároscsák Miklósl

Az Amerikai Egllesüh Áltamokon kívüI műveleti íerüIeteken fela-
datot végrehajló aSA erők logisztikai támogatásában meghatározó sze-
rep hárul a németorczágí Kaíserslauternben diszlokáló 21. Hadszíntéri
Támogató Parancsnokságra (a továbbiakban: 2I. TSC), amely jelenleg
15 orsligban végez állaWnos logisaikai támogatási feladatokat és töb-
bek kikött részt wsz az SF0R, valamint a KFOR efők támogaldsábűn
l's.

Alapvető rendeltetéSét tekintve a 21. TSC végzi az anyaországből a
világ adott térségében alkalmazásra kerülő kötelékek fogadását, célirá-
nyos felszerelését, felkészítését, feltöltését, majd a műveleti tertiletre tör-
ténő kiszállításuk megszervezését, a felvonultatást és, mint Nemzeti Tá-
mogató Elem az utánpótlási lánc kiépítését, annak folyamatos fenn-
tartását. A 2l. TSC felelősségi körzetébe tartozik Afrika, Németország,
valamint Dél-Európa térsége, ahol összességében 15 orszig 35 különbö-
ző műveleti teíületén teljesítenek feladatot jelenleg a szenezet kikülö-
nített eíőí Ez a speciális feladatokat teljesítő szervezet mind képességei
kialaKtása, mind a Befogadó Nemzeti Támogatás gyakorlati megvalósí-
tása tekintetében rendkívül hasznos példákkal szolgálhat a magyar kato-
nai logisaika fejlesztői számára.

A neínzetközi példák felkutatása és feldolgozása különösen fontos a
nemzeti erők katonai logisztikai támogatásának fejlesztése során, hiszen a

NATO prágai csúcstalálkozón deklarált szerepváltozás és az Európai
Unió saját katonai kötelékeinek felállítása egyben katonailag azt is jelenti
számuka, hogy különböző naryságrendű kontingenseket szükséges fel-
készíteni és delegálni a külhoni régiókban válságkezelést végíehajtó
többnemzetiségű kötelékek állományába.

1DI. Járosc§ák Miklós ezredes, a hadtudomány PhD. doktora, HM GTH főigaz-
gató átalános helyettes.



1. A 21. TSC és a Befogadó Nemzeti Támogatás

Az USA legnagyobb szárazfóldi logisztikai támogató csoportosítása,
a 21. TSC alapííója és egyberr főbázisa a Befogadó Nemzeti Tárnogatás
szűkített és egyszerírsített megoldását alkalmazó testületnek, melynek ne-
ve a Nemzeti TerüIeti Parancsnokok Konferenciája (továbbiakban:
NTCC), Az NTCC a Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerint egy, vagy
több konkrét logisztikai támogatáSra irányuló feladatai (légi szállítás, fel-
vonultatás, készlet diszlokálás, javítás, egészségügyi ellátás) kétoldalú -
az érir-rtett felek közötti - megoldása elősegítésére lrivatott szervezet,
melynek alkalmazott eljárásai NATO jóváhagyást élveznek.

Az NTCC-I l986-ban 7 ország alapította és jelenleg ll tagból áll:
Belgium, Bulgária, Dánia, Franciaország, Hollandia, Anglia, 21, TSC
(USA), Luxemburg, Lengyelország, Németország, Olaszország. A
szervezet nem pótolja, illetve nem helyettesíti a kéto]dalú egyezményeket
és semmiféle hatáskörrel nem rendelkezik azok felülvizsgálatára, ugya-
nakkor nyitott ós kész tagiai közé fogadni a NATO ós nem NATO or-
szágokat is, A testület Vezetése totációs rendszerben változik.

A tagországok közötti Befogadó Nemzeti Támogatás megvalósítása
a konszenzussal elfogadott Irányelvek (NTC Guidelines) alapján történik,
melyben olyan alapelvek kerültek rögzítésre, mint:

. A megkötött egyezmény nem tartalmazhat aZ adott országok
szuverenitását bármi módon befolyásoIó kitételeket;

o Minden íagorszáE köteles tiszteletben tartani aZ adott ország
törvényeit és j ogs Zabályaiti

' A Befogadó Nemzeti Támogatás igénymegfogalmazásánál
rlindig saját lehetőségek maximá]is felhasználásából kell ki-
indulni és csak a fennmaradó igényekre vonatkozóan lehet
támogatásétt fordulni a többi nemzethez;

' A támogatás eseti alapú, mindig a konkét helyzetre, aZ adott
feladat megoldására épül;

' Az igényelt támogatások egységes árakon kerülnek elszámo-
lásra, ami azt jelenti, hogy adott támogatás minden tagország
számára ugyanannyiba kerül;
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' Befogadó N€mzeti Támogatás kérése előtt informálrri kell az
illető ország védelrni rniniszterét és külügymirrisáerét, rneIy

során közölni kell a támogatási igények fajtáját, mennyiségét,
felhasználásának idejét és módját, valamint a feladat megoldá-
sával kapcsolatos elgondolást;

' Az igényközlést nagybani nyilatkozatba foglalják, amely tar-

La\mazza, hogy pontosan mire kémek támogatást;

' A rryilatkozat alaplán az érintett területek képviselői bevorrá-

sával értekezletek kerülnek lefolytatásra, melyeken Lisztázzák

a felmerülő igények kielégítését kik tudják vállalni, illetve az
igénylistán szereplő kéréseket mikor, hol, ilyen forrnában,

mennyiért fogják teljesíteni;

o Az igények biztosítása teljes lefedettsége estén, ha valamennyi
igény kielégítését vállalják a befogadó országok, akkor kezdik
el a műveleteket.

Az irátryelvekben rögzítetí eljárási rend egyszetűbb, mint a NATO
MC 334/1 és AJP 4.5. alapokmányokban rögzített módszer, tulajdon,
képpen egy másik megolilási vákozatot jelent. Alkalmazása során nem

keriilnek ellentrnondásba a NATO eljárási alapelveivel, módszereivel, sőt

a rnegállapodások rögzítését követően az érinte1]' országok kitöltik a NA,
TO STANAG által előírt dokumentumokat is. Pontosan kell látni ez
esetben azt, hogy a l l ország egyezménye nem váltja ki a NATO e]veke
épülő Befogadó Nernzeti Támogatást, lranem az mellett egyedi feladatok
egyszerírsített, gyors és pozitív megoldását helyezi elótérbe. (Az NTC,
Guiilelines tartalmi felépítését az 1. sz. Függelék furtalmaua,)

A 21. TSC adott idejű lehetóségei és szabad erőforrásai felhasználá-
sára épülő kapacitásai a térségberr - több dimenzió tekirrtetében - igen

számoftevőek, anri lelretővé teszi gyakori szerepváIlalásukat a íagország,
ok támogatási igényeinek kielégítésében.

Mintlezekkel együtt az NTCC célja egy olyan támogatási íendszer
működtetóse, amely elősegíti az erők fe]vonultatását, logisztikai támoga-
tását, az erőforrások optimalizált felhasználását a részlvevó nemzetek
szakértőiriek közvetlen tárgyalása útján. Ezerr túlmenóen a szervezet te-
vékenységébe tartozhat a katasztrófa elhárítás, az egyéb logisztikai támo-
gatás és a polgári - katonai együttműködés terén jelentkező feladatok
megvalósítása.
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Az NTCC két alapvető csoportosításból tevődik össze, melynek
egyik eleme a parancsnokok csoportja, míg a másik íésze a ,,kapcsolat-
tartó személy" intézményét foglalja magában, A ,,kapcsolaítartó szemé-
lyek" az adott országban megfeleló hatáskörökkel és információkkal ren-
delkeznek ahhoz, hogy az igényeket, kéréseket megfogalmazó orszá-
goknak rövid idő alatt, pontos válaszokat tudjanak adni.

Hazálk számára, az NTCC csatlakozáshoz lényeges szempont, hogy
annak nincsenek pénzügyi feltételei, az alkalmazott elvek igazodnak a
nemzeti törvényekhez és jogszabályokhoz, viszont a támogatási igény ki-
elégítése s/orsabban és egyszerűbben, a többi tagországgal azonos kon-
díciók mellett valósítható meg. Ezen tények alapján megfontolásra érde-
mesnek tűnik az NTCC-hez csatlakozás, mivel nemzeti támogatási
rendszerünk kialakításához további gyakorlati tapasztalatokía tehetünk
szert, valamint különböző támogatási igények kielégítése révén többlet-
bevételekhez juthatunk.

Figyelembe véve nemzeti támogató képességeink fejlesztési célkitű-
zéseit belátható, hogy a katonai logisztika érdekében álló a fentiekben vá-
zolt lehetőség megragadásának előm ozdítása,

2. A21,. Hadszíntéri Támogató Parancsnokság (21. TSC) alap-
rendeltetése és lehetőségei

Az Amerikai Egesült Átlamok európai főparancsnokságának
meghatározó jelentőségű szervezete a 2l. TSC, amely a különböző
célú műveletek logisztikai támogatlísáért íelelős. A parancsnokság előre
telepített szervezeteivel, több funkciós struktúrában képes aZ
összhaderőnemi és többnemzeti erők logisztikai támogatásának össze-
hangolására, azon belül kiemelten a stratégiai csoportosítások felvétel-
ének elősegítésére, a hadszíntéri fogadásra, a műveletek logisztikai eró-
összpontosítására, a készenléti-, mozgatási-, fenntartási- és ellátási
követelmények teljesítésére.

Alaprendelíetései (küIdetései) közé tartozík az előre telepített Had-
színtéri Támogató Parancsnokság fenntartása, a képzés és felkészítés
folytatása a harci támogató, valamint a harci kiszolgáló támogató szerve-
zetek irányában, részvétel a katonai szeryezetek felvonultatása elókészí-
tésében és vezetésében, a fogadás és a mozgatás megszervezésében, to-
vábbá a hadszíntéri logisztikai támogatás folyamatos fenntartása, a
támogató erőösszpontosítások rugalmas változtatása, átbelyezése a hadse-
reg, illetve az összhaderőnemi és többnemzeti erők műveleti területeire,
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A 21. TSC teljeskörű logisztikai támogatást biztosít az USA európai
erői számára és az USA európai erői parancsnoksága (Stuttgart) részé-
re, mely keretében négy állandó prioríhíst éményesítenek:

. a személyi állomány lehető legteljesebb körű ellátása,

' az erők kiképzése és feladatra történő felkészítése,

' a parancsnokságok működési feltételeinek biaosítása,

. az erők gyors és szervezett áthelyezése,

Áz erők lehaő legteljesebb ellátásban részesítésén beIüI, a k:líele-
zetten logisztikai jellegű szolgáltatásokon tul tevékenységi körükbe tarto-
zik a személyi állomány biztonságát, a jogsegély szolgálat, a kereskedel-
mi üzlethálózat, a posta tevókenységet, a Vám ügyek intézését, a
termeltetóst végzó fenntartó - támogató csoportok működtetése.

A kiképzés és felkészítés érdekében a 21. TSC kapcsolatban álI, a
hadszíntéri általános támogatáSt és fenntartást biztosító Szervezetekkel, a
felvonultatást előkészítő és irányító központtal, a hadszíntéri elosztó köz-
ponttal, a SETAF alárendelt I73, légiszállító dandánal, valamint a meg-
határozoí7 szinű javító szervezetekkel. Képes a II - V, VII és IX ellátási
anyagosztályokba tartozó készletek és eszközök fenntartására, Yíztisztí-
tásra, robbanóanyag mentesítésre, légi úton ejtóernyős anyagsál|ításra,
mozgásirányításra, közúti szállítási feladatok végíehajtására és a szál|ítá-
sok nyomonkövetésére, minőségi bevizsgálásra és a katasztrőfa eIhárítás-
ban törtérrő közreműködésre.

Az eó álltelJlezés (íovábbítás) feladatrendszerének megvalósítását a
mozgatás - mozgásirányító csoportok, a készlet - eszköáelepítést tervezó

- szervező menedzsmentek, száraztoldi-, vizi és légi támogató csoporto-
síások, saját kereskedelmi üzlethálőzatot fenntartó és működtető szerve-
zetek segítik.

A 21. TSC közel 7600 fős összlétszáma az-l,. Szál|ítás Mozgatás
Irányító Hivatal, a 29. Támogató Csoport, a 31. Szállitó Parancsnok-
ság, a 200. Anyaggazdálkodási Központ, az Általános Támogató
Központ (Európa), valamint maga a Parancsnokság szervezetei lét-
számából tevődik össze.
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A 21. Hadszíntéri Támogató Parancsnokság

Többkolrrponensű vezető szerv, mely tagiainak 43Yo-a aktív állomá-
nyű, 57?a-a szárazföldi tartalékos Indiana Államból. A parancsnokság
negosztott műveletekre tervezett, telepíthető, elsőként kiküldött fogadást
biáosító btokkal (modullal). Felelósségi körébe tartozik az 5 dandár mé-
retű logisáikai egység vezetése és irányítása. A szervezet éves teljes kölr
ségvetése megközelíti a 288 rnillió USA dollárt. Háborús idószakban a
parancsnokság hadi szervezete - a vonatkozó doktr,ína alapján - 11 dan-
dár szintű szervezetre és mintegy 50 ezer fős állományra bővül.

Az 1. Szállítás - Mozgatás Irányító Ilivatal

Az USA Európai Erők fópararrcsnokának végrelrajtó szeívezete a
szárazföIdi disáribúció területérr jelerrtkező feladatok közporrti tervezésé-
re, szervezésére és irárryítására. Felelősségi körébe tartozik a rnűveleti te-
rületen feladatot végrehajtó arnerikai erők mozgásának vezetése és irá-
nyítása. Ezerr túlmenóen koordinálja az anyagok és eszközök, valamint a
hadszíIrtéri szintű fenntaItási készletek mozgatásáí és szállítását az Ewó-
pai Parancsnokság működési teriiletóre, illetve azon belül.

A 29. Támogató Csoport

Tevékenységi körébe tartozik a közvetlen és általános támogatási
szirrtű javítás és karbantaItás, a légi szállítő (ledobó) szolgálat, a bad-
színtéri légijárrrrű középjavítás, lőszer tároláshoz és ferrrrtartáshoz kap-
csolódó általános- és közvetlen támogatás, a robbanóanyag mentesítés, a
nem harcoló amerikai személyek Európából történő evakuálása, a 173.
Légí-száIlító Danilár erőivel rnegoldarrdó logisaikai támogatási felada-
tok szervezése, valamint a felvonulás anyagmozgatását kezeló közporrt
működtetése.

A 37. Szállító Parancsnokság

Állományába tartozik egy zászlőalj szintű, csak német állampolgár-
ságú gépjárművezetőkkel feltöltött szállító kötelék, amely hadszírrtéri
közúti katonai szállító képességekkel rendelkezik. Alárendeltségében
rnűködik a Katonai Rendész Zászlőalj és a műveleti terüIet, katonai fog-
háza, valamint a Hadszíntéri Elosztó Központ.
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A 200. AnyaggazdáIkodási Központ

A szervezet több kornponensű egység, ame|y állományának 25 %o-a

aktív,75Vo-a az USA Alamaba Nemzeti Gárda része. Felelősségi köré-
be tartozik a lradszíntéri kiterjedésű anyaggazdálkodás központi felada-
tainak ellátása az USA Európai Parancsnokság harcoló, harctámogató
szárazítildi-, légi szervezetei szárnára. Feladata a hadszíntéri szintű fel-
ügyelet biaosítása a lőszergazd,áIkodás, az anyagi és technikai eszközel-
látás, a hozzájlk kapcsolódó támogatási tevékenységek felett, Ezen túl-
menően közvetlen tárnogatás-szintű anyaggazdálkodási tevékenységet
folytat a hadtest keretébe nem tartozó egységek és más elóretoltan tele-
pült, Vagy szektoron kíVüli egységek számára.

Az Áttatános Támogató Központ

Elsődleges rendeltetése alaplán nlűködteti a hadszíntéri logisztikai
fenntaltó bázist, vezetí az USA Európai Főparancsnokságának központo-
sított javítás megrendeléséért felelős (szerzódéskötési jogosuItsággal ren-
delkezó) szervezetét.

A szárazfö|di, Európában állomásozó csapatok részére az ellátást,
javítást - karbantartást, elosZtást és egyéb logisztikai tevékenységeket át-
fogó támogatási kapacitásokat tart fenn, valamint az ISO 9002 szabvány
szerinti minósítésseI rendelkező laboratóriumot üzemeltet.

Az Áltatános Támogató Központ Európában a helyi lakosok részé-
re a legnagyobb amerikai munkaadó szervezel,

Osszegzés - következtetések

A 21. TSC bemutatott szervezeti összetétele éS érintett képességei,
Iehetőségei ismeretében megállapítható, lrogy Európa közepén, Európa
térségére, sőt azon kívüli régiókra kiterjedően a műveletek logisaikai tá-
mogatására szakosodott, rendkívül jeIentős logisáikai csoportosítás mű-
ködik, amellyel elsősorban a NATO szövetségesek - együttműködés és a
Nemzeti Területi Parancsnokok Konferenciájához történó csatlakozás ke-
retéberr - műveleti feladataik előkészítése és végrehajtása során szánrol-
hatnak.

Hazánk részéről különöserr a lioni területen kívüli alkalrnaásban
érintett kontingensek Befogadó Nemzeti Támogatása igénybevétele ese-
tén válik fontossá a gyors, megbízható, minél te|jesebb körű és a lehetó
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legnagyobb költséghatékonyságú logisztikai támogatás nyújtása, amihez
a 2l. TSC minden bizonnyal kósz és kópes hathatósan hozzátlárulni.

A saját Befogadó Nemzeti Támogatás körébe tartozó feladataink
kimunkálásánál, illetve a napi gyakorlat által felvetett légi szállítási,
mozgatási, ellátási és más támogatási tevékenységek sorába tartozó igé-
nyek biáosításánál célszerű a cikkben kifejtett gondolatokat is figyelem-
be venni, azok által a lehetséges változatok skáláját kibóvíteni.

Mindezek alapján érdemes lenne az NTCC-hez történő csatlakoztíst
megfontolás tórgyává tenni, amely révén többlet lehelőségekre tehet-
nénk szert a nemzeti támogatós keretében megol,dandó feladaíaínk tel-
jesítése terén.

Felhasznált irodalom:

1. NATO Logisztikai Kézikönyv 1999. évikiadás.

2. AJP,4 Összhaderórremi Logisztikai Doktrína.

3. AJP-4.5. Összhaderőnerni Befogadó Nemzeti Támogatás Doktrí-
náj a.

4, Dr. William S. Stokes úr (2l, TSC) elóadása.

1. sz. Függelék

Az NTC - Guidelines tartalma

I: ELJÁRÁS

1, rész Általános NTC - Eljárás

2. rész CéI l Terv

3. rész Általános elvek

4. rész NTC - Operatív Tanács

5. rész Alkalmazandó dokumentumok

6, rész Eljárási íázis
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II.VÉGREHAJTÁS

l. fázis Követelmények elgondolása (COR)

2. fázis Követelmények megállapítása (SOR)

3. fázis BNT koordináció

4. fázis BNT elgondolása

5, fázis Költségtérítés

III. FÜGGELÉKEK

l. Függelék NTCC Megállapodási Nyilatkozat.

2. Függelék Parancsnokok Tanács tagiai és az Operatív Tanács állo-
mánya.

3. Függelék Követelmónyek megállapításának formanyomtatványa.

4. Függelék Nemzeti Függelékek A-tő|K-ig az országok szárníra.

l05


