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TÁJÉKOZTATÓ –INFORMÁCIÓ 

TÁJÉKOZTATÓ  A  HONVÉDSÉG  MINŐSÍTETT  
IDŐSZAKI IGÉNYTERVEZÉSÉRŐL,  VALAMINT  

A BEFOGADÓ  NEMZETI  TÁMOGATÁS  
KIEMELT  FELADATAI  ELŐKÉSZÍTETTSÉGÉNEK 

HELYZETÉRŐL 

Jároscsák Miklós1 

A katonai logisztika béke gazdálkodási és ellátási feladatai köve-
telmények szerinti megvalósítása mind a központi,- mind a csapat ta-
gozat szakállományát folyamatos kihívások elé állítja. Ezen belül leg-
inkább a támogatás minőségi előkészítése és az adott feltételrendszer 
közötti kontraszt élesedik, mivel a fejlesztési és fenntartási lehetőségek 
változatlansága mellett a napirenden lévő szervezeti –működési átala-
kítások, a 10 éves időszakot átfogó feladat alapú erőforrás és költség-
tervezés szakszerű folytatása a szakmai alapok mélyéig hatolnak.  

Ugyanakkor nem hanyagolható el, az alaprendeltetéshez tartozó 
feladatok katonai logisztikai hátterének megteremtése és folyamatos 
biztosítása sem, amelyek közül kiemelkedik a minősített időszaki igé-
nyek tervezése, valamint a Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiak-
ban: BNT), katonai logisztikai előkészítése. 

Ezeken a területeken végbement pozitív irányú elmozdulások szá-
mos eredményt produkáltak és bizonyítékát adták a szakállomány ma-
gas fokú elkötelezettségének. Írásom célja éppen ezért nem más, mint 
a két szakterület jelenlegi nehézségein túlmutató pozitívumok közrea-
dása, illetve azok közvetlen kihatásainak értékelése. 

I. A honvédség minősített időszaki igényeinek tervezése 

A honvédség minősített időszaki igényeinek tervezése döntően a 
katonai logisztikai szervezetek anyagnem felelős, ágazati rendszeré-
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ben megvalósuló feladatot jelent. Ezen a ténymegállpításon nem vál-
toztat, hogy 2001. és 2003. évek között a tárca szintű szakmai koordi-
nációt az időközben megszűnt HM Gazdasági Tervező Hivatal foly-
tatta, mely szervezet tevékenységével nagymértékben hozzájárult a 
minősített időszaki feladatok, valamint az erőforrás és költségtervezés 
összefüggései feltárását előtérbe helyező elméleti megalapozáshoz. 

Tagadhatatlan, hogy a HM Gazdasági Tervező Hivatal feladat-
rendszerében a minősített időszaki igények tervezési módszertanát, a 
felső szintű koordinációt és kapcsolattartást egy 9 főből álló osztály al-
kotta meg, illetve végezte. Az osztály tevékenysége által a tervek meg-
alapozottsága vonatkozásában kedvező változások indultak el.  

Az új tervezési alapok elgondolása és alkalmazásba vételének 
előkészítése arra a több, mint tízéves időszakot átfogó, tudományos 
igénnyel elvégzett helyzetelemzésre épült, amelyből olyan összegzett 
következtetéseket lehetett levonni, mint: 

• A honvédség minősített időszaki igényei nagyságrendjüket és 
összetételüket illetően megközelítően ugyanazon a skálán mo-
zogtak; 

• A tervezési alapok a feladatrendszerben és a szervezetekben be-
következett folyamatos változások következtében korábbi stabi-
litásukat nem tudták megőrizni; 

• A haderő béke hiányainak pótlására szinte rendszeressé vált a 
felhalmozott tartalékok ellátásba vonása, amellyel egyenes 
arányban növekedett a minősített időszaki igények nagyság-
rendje; 

• Tervezési módszertan tekintetében – elsősorban a gyakori válto-
zásokat követni képtelen szükségleti tervek bizonytalansága mi-
att – előtérbe került a bázis szemléletű módszerek alkalmazása; 

• Az 1990-es évek elején kidolgozott szabályozások aktualizálása 
a gyakori változások miatt nem valósulhatott meg, aminek kö-
vetkezménye döntő mértékben kihatott a tervek összeállítására 
és tervezést követő folyamatok végigvitelére; 

• A 2003. évben életbe lépett új szabályozás szakterületekre tör-
ténő lebontása, a korábbi ágazati szintű utasítások, intézkedések 
hatályon kívül helyezése nem történt meg, amiből adódóan a két 
tervezési rendszer öntörvényű alkalmazása került előtérbe; 
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• A tervezési folyamatok végkimenetén, az igények lebiztosítási 
helyzete is bizonytalanná vált, aminek oka egyrészt a visszaiga-
zolások egy részének elmaradása, másrészt a visszaigazolt telje-
sítések hátterének feltáratlansága volt. 

A 2004. évre kialakult helyzet ismeretében, a korábbi évekkel azo-
nos feltételek között került sor a honvédség minősített időszaki igényei 
131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet szerinti tervezésére és a tárca 
igények beépítésére a 2004-2007éveket felölelő Védelmi Alaptervbe. 
Ezt a feladatot átvett hatáskörében már az MH Összhaderőnemi Lo-
gisztikai és Támogató Parancsnokság végezte el, ahol a feladat átvé-
telével egyidejűleg elindult a területen felhalmozódott problémák téte-
les feltérképezése, a kialakulásukat előidéző okok feltárása, továbbá 
azok alapján a honvédségen belül, illetve a polgári együttműködőkkel 
megoldandó feladatok megfogalmazása. 

Ebben a munkában az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Tá-
mogató Parancsnokság tevékenységét tárcán belül a HM Védelmi Hi-
vatal, tárcán kívül a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Védelmi 
Koordinációs Főosztály segítette. 

A fenti három szervezet együttműködésének eredményeként a 
2004-2005 évi minősített időszaki katonai igények összeállítása formai-
lag már az új kormányzati szabályozás szerint valósult meg, tartalmi-
lag azonban az anyagnem felelős szakágak többségénél a tervdokumen-
tumok nem szakítottak véglegesen a korábbi időszakok örökségeivel. 

Ez a helyzet – az általa hordozott gondok ellenére – természetes-
nek tekinthető, hiszen a tervezési időszakot közvetlenül megelőzően 
folyt az egész haderőre érvényes védelmi felülvizsgálat, majd annak be-
fejezését követően kezdődött el az önkéntes rendszerű, professzionális 
haderőre történő áttérés előkészítése, valamint a szervezeti változások 
ütemezett végrehajtása. Mindezek közvetlen kihatást gyakoroltak az új 
feladatrendszerű és struktúrájú haderő minősített időszaki szükségletei 
alakulására, mely tényezőket mind az elvek oldaláról, mind a 
doktrínális szabályozások magújítása vonatkozásában figyelembe kel-
lett venni a tervező állomány részéről.  

A 2005. év elejére kialakult helyzet értékelése alapján az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, valamint 
a HM Védelmi Hivatal vezetése egységesen állástfoglalt a honvédség 
minősített időszaki igényeit rögzítő tervek felülvizsgálata mellett. 
(Lásd: 1-2. számú vázlatok).  



 234 

A felülvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében az alábbi cé-
lokat fogalmazta meg: 

• Elsődlegesen alapozni kell a 2003. évben lezárt védelmi felül-
vizsgálat megállapításaira és az azokra épülő döntésekre, amely 
mellett fel kell használni az elmúlt években elfogadott Nemzeti 
Biztonsági Stratégia, valamint a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény vonatkozó előírása-
it; 

• Szakítani kell a korábbi haderőstruktúrák adatállományával és a 
tervezést a jelenlegi haderő ambíció szintjeiből kiinduló képes-
ségekre, illetve az azokat szolgáló feladatrendszerekre kell épí-
teni; 

• Alkalmazkodni kell a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 
tervezési módszertanához; 

• Érvényesíteni kell a képességek elérését biztosító feladatok erő-
forrás és költség oldalú megalapozását, amellyel összefüggés-
ben ki kell szűrni a feladat – pénzigény közvetlen összekapcso-
lását; 

• A tervezést egységes alapokra kell helyezni és azokat követke-
zetesen kell alkalmazni valamennyi szakterület vonatkozásában; 

• A tervek felülvizsgálatát a tervező szervek felelős vezetői rész-
vételével kell lefolytatni a szükségessé váló döntések gyors 
meghozatala érdekében; 

• A terv felülvizsgálata nyomán derüljön fény valamennyi hiá-
nyosságra, ugyanakkor legyen teljesen tiszta az elvégzendő kor-
rekciók indokoltsága és tartalma. 

A felülvizsgálat célkitűzései összefoglalóan a 131/2003. (VIII. 
22.) Korm. rendelet szerinti Védelmi Alapterv első évére átadott tárca 
igények átdolgozására, a hiányosságok felszámolására irányultak. 

A közösen kialakított és a Honvéd Vezérkar által jóváhagyott 
rendező elvek alkalmazásával, valamennyi szakterületre kiterjedően 
elemzés tárgya lett a honvédség 2004. évre visszaigazolt terveinek 
adatállománya, részletesen felmérve a megadott igények indokoltságát. 

Ebben a folyamatban sikerült kiszűrni, illetve korrigálni az idő-
közben megalapozatlanná vált igényeket. Ugyanakkor teljesült, hogy a 
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2006. évre szóló tervekben már részben feladatokhoz kötött erőforrás és 
költségigények jelenjenek meg. 

A tervfelülvizsgálat eredményeként a 2006. évi minősített időszaki 
tárcaigények megalapozottsága teljes mértékben helyére került, amely 
kapcsán összességében, mintegy 40 %-os igénycsökkenés állt elő. Ez 
az igénycsökkenés azon túlmenően, hogy enyhíti a nemzetgazdaság le-
terheltségét, a mellett csökkenti az importbeszerzések forrásigényét. 

A honvédség megalapozottabb minősített időszaki igényei a lebiz-
tosításban meghatározó szerepet betöltő Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium mellett a Fővárosi-, Megyei Védelmi Bizottságok ez-
irányú jövőbeni tevékenységére is pozitív hatást fognak gyakorolni. 

Összességében a közel két hónapot igénybe vevő tervfelülvizsgá-
lat számos, jövőre előre mutató tapasztalatot hozott. Ezek közül kieme-
lést érdemel, hogy célszerű minden év tervezési időszakának részévé 
tenni a különböző szakterületekhez tartozó minősített időszaki igények 
indokoltságuk, illetve a mindenkori helyzet szerint aktualizált rendező 
elvek szerinti áttekintését, valamint a tervek FELADAT – ERŐFOR-
RÁS – KÖLTSÉG oldalú megalapozottságának felmérését.  

További tapasztalatokból adódó feladat az aktualitásukat vesztett 
tárca szabályzók kiváltása és a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 
tervezési módszertanához illeszkedő tervezési rend általánossá tétele. 

Mindezekkel a honvédség, mint követelménytámasztó felelősségi 
körébe tartozó minősített időszaki igénytervezés helyzete hosszabb táv-
ra vonatkozóan konszolidálható. 

II. A BNT katonai logisztikai feladatainak előkészítettsége 

A Befogadó Nemzeti Támogatás honvédségre háruló feladatai 
döntően a katonai logisztika területére koncentrálódtak. Elég, ha csak 
a valós NATO műveletek támogatásában történő részvételre, a szövet-
ségben a BNT-hez kapcsolódó kötelezettségeink – Központi Adatbá-
zis létrehozása, valamint a Képesség Tervező Katalógus megalkotása 
– teljesítésére, a parancsnoki és törzs felkészítésre és nem utolsósorban 
az egyetemi keretek közötti célirányos oktatási programokra gondo-
lunk. 

A BNT katonai logisztikai feladatai előkészítése terén közel tíz év 
óta tudományos igényességgel kialakított elméleti alapokra építve kö-
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vetkezetes tervező, kidolgozó és gyakorlati tevékenység folyik. Ennek 
eredménye mind a célkitűzések megvalósításában, mind a továbbfej-
lesztési programok kimunkálásában, illetve annak ütemezett végrehaj-
tásában példaértékűnek tekinthető. Érdemes ezekről az eredményekről 
összegzetten, de azon belül a szükséges konkrétsággal számot adni az 
olvasó számára érdekes körülmények és a hasznosítható tapasztalatok 
közreadásával. (Lásd: 3. számú vázlat). 

1. Az eddig elvégzett munka főbb állomásai és tapasztalatai 

A BNT katonai logisztikai feladatainak kezdete az 1995-ös évekig 
nyúlik vissza, amely kezdeti időszak lényegi történései és fontosabb ta-
pasztalatai ezideig már több fórumon, illetve számos publikációban fel-
dolgozásra kerültek. Kevésbé ismert ezért a 2000. évtől érdemes átte-
kinteni a nemzetközi szempontból is jelentős eseményeket és azok 
szakmai vonzatait.  

a) Cooperative Support-2000 rendezvény 

Hazánk BNT terén megnyilvánult konkrét segítségnyújtása elisme-
réseként – a központi NATO szervek egybehangzó döntése szerint – 
Balatonkenesén rendezhettük meg a NATO – és PFP tagállamok 
részvételével zajló felkészítést, illetve törzsgyakorlást. Ezen a NATO 
rendezvényen közvetlen ismereteket kaphattunk az összhaderőnemi 
szemlélettel bíró és a különböző haderőnemek logisztikai támogatására 
vo-natkozó eljárások tematikus feldolgozásából, az elméleti és gyakor-
lati módszerek alkalmazásáról. 

Különösen értékes és érdekes az összhaderőnemi műveletek ré-
szeként beállított BNT feladatok többnemzeti team-ek általi kimunká-
lásából adódó tervezési-együttműködési-vezetési problémák felszínre 
kerülése és azzal kapcsolatban a megoldási változatok opcionális mo-
dellezése. Az elméleti felkészítéssel párosuló gyakorláson kiemelt he-
lyen szerepelt a meglévő szabályzók alkalmazhatóságának vizsgálata, 
valamint azokra építve új támogatási megoldások keresése, amelyen be-
lül elsődlegesen a Multinacionális Logisztikai Központok (összhad-
erőnemi szinten) szerepének betöltésére helyezték a fő hangsúlyt. 

Azon túlmenően, hogy az elméleti felkészítés a résztvevő szemé-
lyek számára tanfolyami diplomát adott és a gyakorlatban is haszno-
sítható eredményekkel járt, a hazai logisztikusok is profitálhattak a 
rendezvény valós BNT nyújtási feladatai NATO eljárásrend szerinti 
tervezéséből, szervezéséből, a szerződések előkészítéséből, valamint 
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azok megkötéséből. Ez a nagyszabású szakmai rendezvény minden 
szempontból sikeresen zárult és lehetőséget adott a magyar katonai lo-
gisztika BNT képességeinek felvonultatására, az e téren megszerzett 
szakismeretek bizonyítására. Ezzel a lehetőséggel kollégáink maradék-
talanul éltek és hosszabb távra olyan egyedülálló tapasztalatokat gyűj-
töttek össze, amellyel mind az elméleti felkészítést, mind a gyakorlati 
tevékenységet erősíthetik. 

b) A Központi Adatbázis létrehozása 

Az országos szintű feladat elgondolásának kialakításában, majd a 
jóváhagyott elgondolás megvalósításában a katonai logisztika vezető 
szerveinek szakértői elévülhetetlen érdemeket szereztek. A BNT válla-
lásaink és kötelezettségeink között szereplő Központi Adatbázis létre-
hozásának folyamata közelebb hozta egymáshoz a katonai és a polgári 
logisztika prominens képviselőit magalapozva ezáltal a jövőre előremu-
tató kapcsolatok kiszélesítését. 

Az alapvető informatikai lehetőségek felhasználása mellett célirá-
nyos adatmerítésekkel kialakított Központi Adatbázist a polgári és ka-
tonai szakértői kör ajánlása alapján a BNT Tárcaközi Tervező Bizottság 
2003. év őszén egyhangúlag elfogadta. Még 2003. év második felében 
megtörtént a Központi Adatbázis alkalmazhatóságának gyakorlati 
próbája, amikor a VÉDELEM-2003 közigazgatási rendszergyakorla-
ton, valamint a nemzetközi feladatok kapcsán konkrét és célzott adat-
szolgáltatások sikeres teljesítésére került sor. 

Ma, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok-
ság rendszergazdai felelőssége mellett működő Központi Adatbázis 
megfelelő személyi, technikai és szakértői háttér biztosítottságával 
egyrészt szinten tartja az adatállományt, másrészt folyamatosan fej-
leszti az Adatbázist, melynek lényegi ismérveiről e fejezet 3. pontja 
nyújt tájékoztatást. 

c) A BNT Képesség Tervező Katalógus kidolgozása 

A 2003. évben létrehozott Központi Adatbázissal teljesült a Ké-
pesség Tervező Katalógus kidolgozási folyamata elindításának alapve-
tő feltétele, amely a vonatkozó NATO dokumentumok és ajánlások 
alapján 2004. év tavaszán realizálódott. Ismerve a Központi Adatbázis 
polgári és katonai vonatkozású és célirányosan kialakított adatállomá-
nyát, valamint a NATO ezirányú ajánlásait nem volt kétséges, hogy 
2004. év folyamán valamennyi feltétele rendelkezésre áll a feladat sike-
res végrehajtásának. 
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A felkért szakértői kör és a katonai-polgári logisztikai szervek ál-
dozatkész munkájának köszönhetően a Képesség Tervező Katalógus 
elkészült és kiadásra került, mind a hazai alkalmazók, mind a NATO 
tagállamok parancsnokságok részére. E vállalásunk teljesítésével méltó 
helyet vívtunk ki magunknak az első öt NATO tagállam között. 

Tapasztalat tekintetében a Képesség Tervező Katalógus első kia-
dása ágazatonkénti és szakterületenként a rendelkezésre álló képessé-
geket és lehetőségeket teljes körűen felölelte, ezáltal nem korlátozódott 
a meglévőből felhasználható, szabad kapacitások, erőforrások kimuta-
tására. Ez a tudatosan felvállat kompromisszum ideiglenes jellegéből 
adódóan a jövőben feloldásra kerül és a Központi Adatbázis fejleszté-
sével összhangban a Képesség Tervező Katalógus adatállománya is 
változásokon fog átmenni. A változások lényegét a szövetségesek által 
ténylegesen tervezhető és felhasználható képességek, erőforrások meg-
jelenítése képezi. 

2. A katonai logisztika szakállomány elméleti felkészítése 

A BNT feladatok tervezésére, szervezésére és végrehajtására a 
katonai logisztika valamennyi tagozatában, valamint a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem karain évek óta magas szintű felkészítés fo-
lyik.  

A BNT egyes területeinek, illetve csomóponti kérdéskörének fel-
dolgozása nemcsak a szakkiképzések során, hanem a parancsnoki és 
törzsfoglalkozások keretében is rendszeres gyakorisággal ismétlődik. 
Ennek köszönhetően ma már nemcsak a felszínes ismeretek birtoklása a 
jellemző. 

Külön jelentősége van a főiskolai karon belül elindított és évek óta 
eredményesen folytatott „FOVR LOG” programoknak, amelyek kere-
tében a magyar és az érintett szomszédos országok katonai főiskolai 
hallgatói angol nyelven, nemzetközi törzsbe szerveződve adnak számot 
a BNT konkrét gyakorlati feladatai megvalósításáról. 

Hasonló fontossággal bír a ZMNE Logisztikai-, Haditechnikai és 
Közlekedési tanszék által 6 éve eredményesen előkészített és lefolyta-
tott „MAGLITE” gyakorlatsorozat, amelyhez a NATO tagállamok és a 
PFP országok delegáltjai is csatlakoznak. 

Az egyetemi BNT felkészítés zálogát két elkötelezett tanszékveze-
tő – Prof. Dr. Báthy Sándor és Dr. Pohl Árpád – tartja a kezében, ami 
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egyben garanciát jelent a katonai logisztika felkészült vezetői utánpót-
lásának biztosítására. 

3. A BNT előkészítés napirenden lévő feladatai, folyamatban 
lévő fejlesztései 

A katonai logisztikai szakértőkre épülő szakmai kör jelenleg a 
BNT 2005. évre meghatározott feladatain dolgozik, amelyek közül 
egyes feladatok kormányhatározatban szerepelnek, más feladatok vi-
szont programszerűen vannak napirenden.  

Fontossági sorrend felállítása nélkül a BNT folyamatban lévő fela-
datai, fejlesztéseinek helyzete a következőkben összegezhetők.  

BNT Tervezési Módszertani Útmutató kidolgozása 

Ez a kormányhatározatban rögzített feladat valamennyi tárca be-
vonásával kerül végrehajtásra abból a célból, hogy a polgári és kato-
nai BNT tervező állomány részére egy egységesen alkalmazható terve-
zési módszertan álljon rendelkezésre. Ezen túlmenően fontos eleme a 
feladatnak a tervek rendszerének kialakítása az ágazati alrendszerek 
szintjétől egészen a kormányzati szintig. 

A BNT Tervezési Módszertani Útmutató két fő részből áll. Első 
része az általános tervezési eljárásrendet és módszertant rögzíti, tartal-
mazza a különböző szinten kidolgozandó tervek lényegi összetevőit, 
míg a második része a tervdokumentumok kitöltésének módszertanáról 
szól. A kidolgozó munka jóváhagyott szinopszisa szerint ez év augusz-
tus hónap közepére elkészült az Útmutató első változata, amely már a 
legaktuálisabb NATO BNT tervezési alapdokumentumokra épült (AJP 
4.5. A 2005. májusában elfogadott új dokumentuma). 

Az első változat véleményeztetése, a vélemények feldolgozása és a 
véglegesítés fázisait követően az Útmutató elfogadásra 2005. év no-
vemberében a BNT Tárcaközi Tervező Bizottság elé kerül. Jóváha-
gyást követően 2006. év tavaszán az Útmutató a polgári és katonai ter-
vező szervek számára rendelkezésre fog állni. (Lásd: 4-8. számú váz-
latok). 
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Állandó Egyetértési Megállapodás 

Szintén kormányhatározatban rögzített BNT feladat, amelynek 
végrehajtási szintje időarányos. Jelentősége abban áll, hogy aláírása 
esetén számos BNT előkészítési területen lerövidíthető az adminisztra-
tív tevékenységek időszükséglete. 

A dokumentum tervezet több közös egyeztetésen ment keresztül a 
NATO SHAPE és a Honvédelmi Minisztérium szintjén és jelenleg a 
végső, tárcaközi egyetértés stádiumában áll. A tárcaközi egyeztetést 
követően megtörténik a szöveg véglegesítése és azt követően a doku-
mentum kétoldalú aláírásra kerül előterjesztésre. 

A BNT Központi Adatbázis fejlesztése 

Jelenleg az adatbázis programrendszerének fejlesztése van fo-
lyamatban, amelynek lényege egy magasabb szintű adatbázis kezelő 
program közbeszerzési eljáráson keresztül történő beszerzése, installá-
lása és az új rendszer felkészítése az aktualizált és kibővített adatállo-
mány feldolgozására, valamint az adatszolgáltatás sokoldalú szakmai 
követelmények kielégítő teljesítésére. 

Az új adatbázis kezelő szoftver beépítésével ez év végéig számo-
lunk, amellyel párhuzamosan el kell végezni a meglévő adatállomány 
értékelését, az új adatbekérésekhez szükséges elemzéseket, ezekre épít-
ve meg kell szervezni a tárcákat és az országos hatáskörű szerveket 
érintő adatbekéréseket. 

Erre a feladatra a 2006. év során kerül sor azzal az igénnyel, 
hogy 2007. évre egy olyan minőségileg új adatbázis álljon rendelke-
zésre, mely megalapozhatja a BNT Képesség Tervező Katalógus új 
kiadásának előkészítését. 

Összességében a tájékoztató érintett területein folyó tevékenység 
átfogó bemutatása, a tárcán több vonatkozásban túlmutató jellege és 
összefüggései alapján – reményeim szerint–  közel teljes képet adhat 
és megfelelően érzékelteti a katonai logisztika szerepvállalásának 
megváltozott és egyre bővülő tartalmát. Mind a minősített időszaki 
igények tervezése, mind a BNT előkészítése vonatkozásában konkrétan 
kimutatható fejlődési irányok érvényesülnek, amelyek számos ered-
mény elérését tették eddig is lehetővé. 
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Az elindított fejlesztési folyamatok nem rövidtávra szólnak, ami-
ből azt is látni lehet, hogy a katonai logisztika vezetése különös hang-
súlyt helyez e két frekventált, a nemzetgazdaságra és a polgári szférá-
ra egyaránt kihatással bíró területre. 

Remélni lehet, hogy a fejlődést jelenleg mozgató tendenciák erő-
södni fognak és a kitűzött célok megvalósulhatnak. 

Felhasznált irodalom:  
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datairól. 
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előkészítéséről. 

3. 176/2003. (X. 28.) Kormányrendelet a BNT feladatairól. 

4. 9/2005. (Hk 4 ). HM utasítás a BNT tárcaszintű szabályozásá-
ról. 

5. AJP 4.5. BNT tervezés doktrínális elvei és módszerei. 

6. NATO logisztikai Kézikönyv. 

7. Saját jegyzetek. 
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