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NEMZETKÖZI FELADATOKBAN (MISSZIÓKBAN) 
RÉSZTVEVŐ MAGYAR KATONAI KONTINGENSEK 

LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA 

(Résztanulmány) 

Jároscsák Miklós1 

A Magyar Honvédség napjainkban 1000 főt megközelítő katonai 
erővel vesz részt az EUFOR, ISAF műveletekben, valamint a külön-
böző missziókban. Ezt a nagyságrendű katonai kontingenst a 2002-
2003 évek védelmi felülvizsgálata nyomán kialakított önkéntes haderő 
fejlesztésére és fenntartására kiadott jogszabályok, valamint az azokra 
épülő 10 éves haderő-fejlesztési tervek tartalmazzák. Értékelve a biz-
tonságpolitikai-, szövetségi szempontokat, valamint az új haderőstruk-
túra és az ország teherbíró képessége összefüggéseit, külföldi katonai 
szerepvállalásunk további kiterjesztésére várhatóan még hosszabb tá-
von túl sem fog sor kerülni. Ebből következően és erre a stabilitásra 
építve érdemes megvizsgálni, hogy katonai logisztikai és nemzetgaz-
dasági támogatás oldaláról mit jelent a mintegy 1000 fős magyar ka-
tonai kontingensek felkészítésének, feladat ellátásának, rotációjának 
megoldása. 

Ezekre a főbb kérdésekre egy évtized alatt felhalmozódott tapaszta-
latok birtokában adhatunk választ. Egyidejűleg a válaszok megfogal-
mazásával itt kell leszögezni azt az alapvető tényt, mely szerint a Ma-
gyar Honvédség NATO szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése 
minden időszakban, minden haderő-átalakítás során elsődleges priori-
tást élvezhet. 

1.) A kijelölt erők katonai logisztikai felkészítése 

A különböző nemzetközi feladatokra, missziókra létrehozott 
szervezetek felkészítése három önálló-, ugyanakkor egymástól füg-
gő területen jelentkezett. Első terület a személyi állomány felszerelé-
se, második terület a szükséges technikai eszközök biztosítása az el-

                                                      
1 Dr. Jároscsák Miklós ezredes PhD., HM Védelmi Hivatal 3. sz. területi igaz-
gató. A Katonai Logisztika c. folyóirat főszerkesztője. 
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rendelt készletekkel együtt, míg a harmadik terület a nemzeti támoga-
tás konkrét rendszerének kiépítése, valamint mindezek adott feladatra 
történő felkészítése. 

a.) A személyi állomány felszerelése 

Az egyéni fegyverzet, vegyvédelmi eszközök, híradó eszközök és 
nem utolsó sorban a ruházat és az egyéni készletek kialakítása a köz-
ponti logisztikai tagozatban – az alkalmazási fajták és körülmények 
lehetséges skálája szerint – megtörtént. Ez azt jelenti, hogy Európában 
vagy más kontinensen, akár extrém éghajlati és időjárási viszonyok ese-
tére is megfelelő választék áll rendelkezésre mind az alap-, mind a ki-
egészítő cikkekből a személyi állomány beöltöztetéséhez. Ez annak is 
tulajdonítható, hogy a katonai logisztika vezetése kiemelt figyelmet 
fordít erre a területre, megteremtve a szükséges erőforrások beszerzésé-
nek finanszírozási hátterét. Mára a közbeszerzési eljárás szabályai 
messzemenő betartása mellett stabil nemzetgazdasági beszállítói kör 
biztosítja a megjelölt követelményeknek eleget tevő katonai felszerelé-
sek és készletek (egyéni) rendelkezésre állását. 

A magyar katona egyéni alapfelszerelése minőségben semmivel 
sem tér el a nemzetközi kötelékekben alkalmazott felszerelések tulaj-
donságaitól. Ez biztonságot és elégedettséget jelent katonáink számára. 
Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a Magyar Honvédség Össz-
haderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnoksága 2005. no-
vemberében tartott szakmai konferenciája éppen a külföldi szerepválla-
lásunk logisztikai támogatásának kérdéseivel foglalkozott, amelyen ke-
resztül kiemelten kezelték a katonák egyéni felszereléseinek minőségi 
és mennyiségi biztosítását, mégpedig hosszabb időtávra előretekintve, 
biztonsági készletek megalakításával. Ugyanitt azt is leszögezte a 
szakmai grémium, hogy nem lehet megállni a felszerelések fejlesztésé-
nek útján, mert a különböző típusú kihívások, feladatok és kockázatok 
között elsődleges szempont a katonáink biztonsága, amit a megbízható-
an működő egyéni és kollektív fegyverek, védőeszközök, kommuniká-
ciós (híradó) berendezések, illetve nem utolsósorban a megfelelő lábbe-
li és ruházati felszerelések biztosítanak.  

Katonáink visszajelzése az egyéni felszerelésekről akár a balkáni 
EUFOR művelet, akár az afganisztáni ISAF művelet kapcsán azt mu-
tatja, hogy a szakmai ágazatok helyes úton járnak. 

Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szakma fogékony a visszajelzé-
sekre, veszi az esetleges gondokat és kéréseket, amelyek megoldása ér-
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dekében nemzetgazdasági kapcsolatrendszerén keresztül képes rövid 
időn belül reagálni. 

Ezzel összefüggésben mindenképpen érdemes kiemelni a logiszti-
kai támogatás új és kiteljesedő elemét, ami a katona részére biztosított 
pénzeszközökkel teszi lehetővé a kiegészítő cikkek egyéni döntések 
szerinti megvásárlását. Így katonáink a műveleti területen, illetve a 
missziónál rendelkezésre álló és nekik tetsző cikkek közül szabadon vá-
sárolhatnak, mennyiségi korlátok nélkül. 

b.) A szervezet feltöltéséhez szükséges technikai eszközök és 
anyagi készletek biztosítása  

Az egyes műveleti helyszínek, missziók részére szükséges techni-
kai eszközök döntő része a Magyar Honvédség rendszeresített techni-
kai eszközeiből kerül az állománytáblában meghatározott mennyiség-
ben biztosításra. Itt elsődlegesen a harcjárművekről, a fegyvernemi és 
szakcsapatok speciális technikai eszközeiről van szó. Ezek mellett szin-
te valamennyi külhoni alkalmazás esetén előfordul, hogy speciális 
technikai eszközökre van szükség, amelyek nem tartoznak a Magyar 
Honvédség rendszeresített eszközállományába, így ezeket megfelelő 
forrásfedezet biztosítása mellett külön kell beszerezni. Erre vonatkozó-
an a katonai logisztikai vezetés kellő tapasztalatokkal rendelkezik, ame-
lyek birtokában a szükséges előkészítéseket minden esetben gyorsan és 
hatékonyan képes megtenni. 

Azok a technikai eszközök, amelyekkel katonáink a nemzetközi 
hadszíntéren teljesítik feladataikat a célnak megfelelőek és szövetségi 
összehasonlításban is megállják a helyüket. 

Fontos kérdés a műveleti területen, illetve a misszióknál jelentkező 
területi kiszolgálási-, javítási háttér, amelyről a későbbiekben tárgyalt 
nemzeti támogatás rész nyújt összefoglaló tájékoztatást. 

Ennél a pontnál kell érinteni a személyi állomány és a területi esz-
közök után – különböző normák és normatívák alapján – megalakított 
készleteket, amelyek rendeltetése, hogy a feladat ellátás helyszínén mi-
nél nagyobb fokú önállóságot biztosítsanak a katona, illetve az adott 
kötelék számára. Általános elvek szerint a készleteknek legalább egy 
vagy többhetes önállóságot kell biztosítani a műveleti helyszíneken, 
ami döntően attól függ, hogy milyen távolságra van a műveleti helyszín 
a nemzeti ellátási (támogatási) forrásoktól. A másik befolyásoló ténye-
zője a készletképzés nagyságrendjének az utánpótlás megszervezése, il-



 95 

letve azzal kapcsolatban az utánpótlás lehetősége vagy szükségessége. 
Ez esetben mindekkor tekintettel kell lenni a hadszíntéren vagy a misz-
szió körzetében rendelkezésre álló helyi ellátási források lehetőségeire, 
a multinacionális logisztikai elemek működésére, melyek kapcsán gaz-
daságossági számítások alapján kell minden esetben eldönteni, hogy 
megéri-e szerződéseket kötni a helyszínen beszerezhető ellátási cikkek 
biztosítására.  

A nemzetközi feladatokban résztvevő katonai kontingeseink önálló 
működése szempontjából meghatározó jelentőségű készletképzés befo-
lyásoló tényezői felvillantásából is jól látható, hogy itt az egységesítés-
ről, az uniformizálásról szó sem lehet, hiszen ahány helyszín annyi sa-
játosság, amelyet még a végrehajtandó feladatok is determinálnak. 
Ebből következően a kiküldött erők logisztikai támogatásának meg-
szervezésénél úgy kell a készleteket kialakítani, hogy azok az utánpót-
lás megérkezéséig biztonsági tartalékkal együtt szavatolják az állomány 
létfenntartásához és feladatai ellátásához (életének-biztonságának meg-
óvásához) szükséges napi átlagfogyasztásra kalkulált – mennyiségeket. 

c.) A nemzeti támogatás rendszerének kiépítése 

A szövetségi rendszerben és a NATO doktrínális elvei szerinti mű-
ködés érdekében elengedhetetlen a különböző célú – Washingtoni 
Szerződés 5. cikk alá tartozó műveletek, illetve az azon kívüli béketá-
mogató és humanitárius tevékenységek – nemzetközi alkalmazás ese-
tén a katonai kontingensek megbízható és folyamatos logisztikai tá-
mogatása, melyhez létre kell hozni és mindvégig fenn kell tartani a 
nemzeti támogatás képességét. 

A nemzeti támogatás képességéhez tartozó feladatokat a polgári és 
katonai szervezetek együttesen oldják meg. Ezek a feladatok a nemzeti 
ellátási körbe tartozó cikkek (ruházati anyagok, élelmiszerek, speciális 
eszközök és alkatrészek, közszükségleti cikkek, kulturális termékek 
stb.) készletezése, utánszállításának előkészítésére, ki-, illetve hátra-
szállítása egészségügyi és más szolgáltatások nyújtása köré csoportosít-
hatóak. Mára az e téren kialakított gyakorlat többszörösen igazolta a ka-
tonai és polgári részből összetevődő nemzeti támogató elem szervezeti 
kialakításának helyességét, hiszen a dél-szláv válsághoz kötődő műve-
letek során létrehozott támogató elem még jelenleg is hatékonyan funk-
cionál, sőt az országtól jelentős távolságra feladatot végrehajtó kontin-
genseink hazai részeként képes a „köldökzsinór” szerepének betöl-
tésére. 



 96 

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Magyar Honvédség 
feladatrendszerében, struktúrájában, létszám és más lehetőségeiben 
mindenképpen el kell helyezni a nemzeti támogatás speciálisan kialakí-
tott rendszerét. Ez tömören azt jelenti, hogy a nemzeti feladatok végre-
hajtásában érintett katonai kontingensek érdekében nem az általános el-
vek szerint kialakított és klasszikus felépítésű nemzeti támogatási 
rendszer működik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a konkrét felada-
tokra szervezett nemzeti támogatás semmivel sem kisebb hatékonysá-
gú, sőt a célirányosan kialakított és több irányban működtetett nemzeti 
támogatási rendszer létszám-takarékosabb és költségkímélőbb. Ebből 
következően a Nemzeti Támogató Elem kialakításánál az alábbi elvi 
szempontokat célszerű figyelembe venni: 

• A kiküldött katonai szervezetek logisztikai önállóságának lehető 
legteljesebb körű biztosítása; 

• A romlandó élelmiszerek, üzemanyagok és egyéb szolgáltatások 
helyszíni forrásokból történő utánpótlása (szerződéskötések alap-
ján); 

• Ivóvíz, ipariviz lehetőség szerint helyszíni beszerzése; 

• Légi és más szállítási ágazatok /vasúti, közúti) kombinált alkal-
mazása; 

• A meghibásodott, megsérült technikai eszközök cserével történő 
pótlása (javító szervek külhoni működetése rendkívül gazdaság-
talan); 

• Elhelyezési feltételek helyszíni kialakítása (épületek bérlése), 
vagy konténeres elhelyezési lehetőségek felhasználása (ha más 
megoldási lehetőség nem kínálkozik); 

• Az egészségügyi támogatás helyszíni működtetése, legalább az 
alapellátás szintjéig. 

A nemzeti támogatás rendszerét minden esetben a konkrét feladat 
alapján szükséges kialakítani, mely során a gyakorlat által életre hívott 
módszereket és megoldásokat – elméleti megalapozással – minden to-
vábbi nélkül be lehet építeni. Az e téren szerzett tapasztalatok azt bizo-
nyítják, hogy a katonai logisztikai rendszernek sikerült eredményesen 
megvalósítani az erők nemzeti támogatását. 
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2.) Áttekintés a küldetéseiket teljesítő katonai kontingen-
sek katonai logisztikai, illetve nemzetgazdasági támogatásáról 

Az elméleti és gyakorlati megközelítések folyatatásaként feltétle-
nül szükséges áttekinteni, hogy a szükségletek kielégítése a honvédsé-
gen belül, katonai logisztikai forrásaiból, vagy annak elégtelensége 
esetén nemzetgazdasági forrásokból, tartalékokból, illetve import be-
szerzésekből valósulhat meg. 

Mint azt az eddigi közel 10 éves missziós, illetve béketámogató 
műveleti részvételünk tapasztalatai igazolják a honvédség önmaga ere-
jéből nem képes nemzeti támogató kötelezettségeinek eleget tenni, így 
elengedhetetlen a nemzetgazdasági szféra szerepvállalása és a befogadó 
nemzetek vagy az adott ország és annak területén települő szövetséges 
logisztika szabad kapacitásainak igénybevétele. A katonai logisztika és 
a nemzetgazdasági szféra közötti feladatelosztás nagybani áttekintését a 
következő párhuzamba állítás szemlélteti: 

Áttekintés a logisztikai és nemzeti támogatás két spekt-
rumáról: 

a.)Kontingensek felszerelése: 

• Fegyverzet és kiegészítő cikkek  Katonai rendszerből 

• Egyéni védőeszközök (vv. mellény) Polgári rendszerből 

• Sisak     Polgári rendszerből 

• Ruházat és bakancs   Polgári rendszerből 

• Speciális eszközök   Vegyes rendszerből 

• Élelmezési felszerelés   Vegyes rendszerből 

b.) Hazai felkészülés: 

• Szállítások    Vegyes rendszerből 

• Javítások    Vegyes rendszerből 

• Ellátási szolgáltatások  Vegyes rendszerből 

• Mosatás    Polgári rendszerből 
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• Kik. tech. eszközök biztosítása    Katonai rendszerből 

• Egészségügyi biztosítás    Vegyes rendszerből 

• Közúti és vasúti mozgatás  Vegyes rendszerből 

c.) Kitelepülés: 

• Személyi állomány kiszállítása Légi úton vagy köz-
úton, vagy vasúton 
vagy vízi úton ezek 
kombinációjával a mű-
veleti helyszín és a tá-
volság függvényében 

• Külhoni berendezkedés: 

– Konténerek telepítése    Polgári rendszerből 

– Infrastruktúra kiépítése    Polgári rendszerből (NK-i) 

– Sátrak telepítése     Polgári rendszerből 

– Anyagok biztosítása     Polgári rendszerből (NK-i) 

– Ellátás megszervezése    Katonai rendszerből (NK-i) 

– Őrzés-védelem kiépítése    Katonai rendszerből 

d.) Szállítás: 

• Mozgatás, szállítás, szervezés   Polgári és katonai rendszerből 

• Tábor műk. Ell. Kik. Szállítások  Polgári és katonai rendszerből 

• Utas szállítások     Polgári és katonai rendszerből 

• Szállítmány kisérés    Polgári és katonai rendszerből 

• Rakodás, anyagmozgatás   Polgári rendszerből 

e.) Tábor informatikájának fenntartása Katonai rendszerből 

f.) Kitelepült állomány logisztikai támogatásának feladatai
    polgári és katonai rendszerből: 

• Helyszíni beszerzések      Polgári és katonai rendszerből (NK-i) 
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• Helyszíni ellátás  Katonai rendszerből 

• Honi készletezés  Katonai rendszerből 

• NTE működtetése  Katonai és polgári rendszerből 

• Egészségügyi ellátás  Katonai és polgári rendszerből 

– ROLE-I (I)  Katonai rendszerből 

– Tábori telepítés  Katonai és polgári rendszerből 

– Sebesültszállítás  Katonai és polgári rendszerből 

– Hazaszállítás  Katonai és polgári rendszerből 

– Technikai biztosítás Katonai és polgári rendszerből 

Összegzés a logisztikai és nemzeti támogatás fő irányairól 

A kontingensek ki- és hazaszállításai, valamint az utánpótlási szál-
lítások a katonai követelmények szerint és a feladatokra szakosodott 
nemzetgazdasági szervezetek által valósuljanak meg. A nemzetgazda-
sági szervezetek közbeszerzési eljárás útján jussanak a megrendeléshez 
és rendelkezzenek „NATO beszállítói” minősítéssel. 

A szállítmányképzés, rakodás, egységcsomagok kialakítása vala-
mint a nem fegyveres szállítmánykísérés ne a katonai szervezeteket ter-
helje. 

Alkalmazási hely függvényében előtérbe kell helyezni: 

• Távoli, nehezen megközelíthető viszonylatokban a légi szállítást 
(ha van hol leszállni!); 

• Minden más esetben a vasúti szállítást; 

• Csak a közeli műveleti terület és kis létszámú kontingens esetén 
célszerű a közúti szállítás lehetőségeivel élni. 

Táborhely infrastruktúrájának kiépítése, illetve kiegészítése, az el-
helyezésre alkalmas sátor-, vagy konténer mennyiség telepítése az ilyen 
jellegű feladatokra specializálódott polgári vállalkozások feladata. 
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A polgári vállalkozások szerződéses alapon rész vállalhatnak a 
kontingensek logisztikai támogatási feladatai végrehajtásában úgy, mint 
az élelmezés, üzemanyag ellátás, mosatás és vegytisztítás, valamint 
egyéb szolgáltatások nyújtása terén. 

A kontingensek állománya egészségügyi támogatását a katonai 
egészségügyi erők végzik a szűrésektől és védőoltásoktól kezdve a tá-
borhelyeken működtetett típusú segélyhelyeken át (ROLE I-II) a sérült 
állomány hazaszállításáig és korházi kezeléséig. 

A speciális haditechnikai eszközök és gépjárművek javítása hazai 
bázisokon történik. A műveleti helyszíneken alkatrészcserék, illetve 
eszköz-cserék végrehajtásával kell számolni. Így a sérült és meghibáso-
dott technikai eszközöket haza kell szállítani. Pótlásuk alapvető válto-
zatai tartalékképzés a helyszínen, illetve utánpótlás. 

Műveleti helyszínen a nemzeti ellátás rendszere csak annyira és oly 
mértékben működik, amennyire a multinacionális logisztika, az ellátás-
ra szakosodott nemzet, vagy a vezető szervezet lehetőségei nem terjed-
nek ki. Követendő elv, hogy két vagy többoldalú megállapodásokkal 
célszerű a helyszíni logisztikai kapacitásokat igénybe venni. 

3.) A polgári logisztika lehetőségei az MH támogatásában 
azon keresztül a béketámogató erők biztosításában 

A honvédség egy sajátos piaci területe és lehetősége a nemzetgaz-
daság logisztikai szférájának. A védelmi szféra állandó jelleggel min-
tegy 30 ezer fős fogyasztói réteget és nagyszámú objektumot jelent. 
Ebből a létszámból nemzetközi kötelezettségeinkből adódóan idősza-
kosan állandó nagyságrendű lehet és extra szolgáltatási igényekkel lép-
het fel a külföldön küldetését, vagy missziós feladatot teljesítő katonai 
kontingensek állománya. 

A katonai szervezetek a gazdaságban megrendelőként és qvázi 
nagyfogyasztóként jelennek meg, sajnos minőségi és mennyiségi igé-
nyeket támasztanak. 

A nemzetgazdasági igények két fő területen jelentkeznek: 

a.) A katonai szervezetek, valamint a katonai infrastruktúra létreho-
zása, a katonai szervezetek állománytáblában meghatározott eszközök-
kel való ellátása, felkészítése, alkalmazása. 
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b.) A katonai szervezet működéséhez, mindennapi életéhez szüksé-
ges infrastruktúra üzemeltetése, fejlesztése, az ellátás biztosítása, mind 
a felkészítés, mind az alkalmazás idején békében és minősített időszak-
ban. 

Mindkét terület jellegzetessége, hogy összességében és részterüle-
tenként a rendelkezésre álló rendszeresített erők, eszközök és kapacitá-
sok minden vezetési szinten behatároltak, másrészt az objektív körül-
mények miatt eszközökben, anyagokban és kapacitások területén 
kiegészítést és rendszeres utánpótlást igényel. 

A polgári logisztika három fő vonatkozásban kaphat szerepet a 
katonai logisztikai feladatok elősegítése érdekében: 

a.) A Magyar Honvédség csapatainak és intézményeinek béke idő-
szaki logisztikai támogatásában, mely folyamatos, viszonylag állandó 
kapacitást lekötő feladatok sorát jelenti. 

b.) A hazánk területén felkészülő, átvonuló vagy bármely feladatot 
végrehajtó szövetséges, PfP, ENSZ katonai és más szervezetek logisz-
tikai támogatásában, mely időszakos, szertágazó és intenzív végrehaj-
tást igénylő befogadó nemzeti támogatási rendszer. 

c.) A nemzetközi missziókban, küldetésekben résztvevő magyar ka-
tonai erők logisztikai támogatásának kiegészítése. 

A fenti feladatok jelentkezhetnek békében és minősített időszakban 
egyaránt. 

Az igények kielégítése céljából a katonai logisztika megrendeli a 
szükséges javakat, kapacitásokat, szerződést köt azok teljesítésére a 
szolgáltatást igénylőkkel és a gazdasági szervezetekkel, mint beszállí-
tókkal és szolgáltatókkal. 

A Magyar Honvédség vonatkozásában az alábbiak indokolják a 
polgári logisztika nagyobb szerepvállalását: 

• Az elkövetkezendő 10 év során a Magyar Honvédség átalakul. 
Egyrészt kevesebb szervezeti elemmel fog rendelkezni, másrészt 
csökkenti korábbi szolgáltató szerveit, intézményeit. Csökken a 
raktári kapacitás, a tárolt anyagi készletek mennyisége. 

• Az önkéntes haderőre történő áttérés és a sorállomány megszűné-
se új helyzetet idéz elő, így a szerződéses állomány már nem 
vonható be fenntartási, kiszolgálói feladatok ellátására, másrészt 
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a célirányosan szervezett állomány sem teszi lehetővé kiszolgálói 
feladatok ellátását. A szerződéses állományt nem kifizetődő töb-
bek között étkezdei felszolgálói feladatokra beosztani.  

• Egyre nagyobb teret kap a szolgáltatások polgári szférából, szer-
ződés útján történő biztosítása. 

Bizonyos területeken ez lesz a meghatározó vagy kizárólagos. 

A polgári logisztika az objektumok üzemeltetésében: 

• Informatikai eszközök és irodagépek javításában; 

• Nyomdai szolgáltatásokban; 

• Az élelmiszer-ellátásban, melegkonyhai kiszolgálásban; 

• Üzemanyag kiszállításban; 

• Az őrzés-védelem területén; 

• Raktári kapacitások biztosításában; 

• Karbantartási, javítási feladatokban. 

Összességében az üzemeltetésben és működtetésben jut és juthat a 
jövőben nagyobb szerephez. A feladatok teljesítésére vonatkozó jelen-
legi szabályozók megfelelnek a törvényi előírásoknak. 

Összegzés 

A nemzetgazdasági szervezetek rendkívül sok és értékes tapaszta-
latot szereztek a közel 10 éves időszak alatt nyújtott Befogadó Nemzeti 
Támogatás során a hazánkban feladatot végrehajtó szövetséges erők 
számára. Ezen túlmenően az okucsáni, a pristinai kontingenseink tá-
borhelyének kiépítésénél, az infrastruktúra kialakításánál valamint a ja-
vítási, utánpótlási feladatok végzésénél és egyéb szolgáltatások nyújtá-
sánál a különböző nemzetgazdasági vállalkozások éltek a számukra 
felkínált lehetőségekkel és bizonyították felkészültségüket katonai kon-
tingenseink támogatásában. Ettől eltérően kisebb szerepet töltöttek be 
az afganisztáni és az iraki misszió előkészítése és a működése idősza-
kában. 
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A táborépítésben, szállításban, fegyver és más technikai eszközök 
javításában részvevő vállalkozásokon túl a különböző hazai ellátó 
szervezetek alkalmasak voltak termékeik adott követelmények szerinti 
gyártására, csomagolására és működésük szavatolására, amiből követ-
kezik, hogy ezeken a területeken nincs szűk keresztmetszet a nemzet-
gazdasági szerepvállalásban. Ugyancsak gazdag piaci kínálat van jelen 
a hazai közúti fuvarozások, rakodások, konténergyártók, valamint a kü-
lönböző ellátási szolgáltatásokat nyújtó cégek vonatkozásában, ami azt 
jelenti, hogy a különböző feladatokra kiírt tenderekre számos cég aján-
lattevésével lehet számolni. 

Más a helyzet a hazánktól jelentős távolságra, illetve Európán kívül 
alkalmazásra kerülő katonai kontingenseink légi- és tengeri szállítása 
előkészítésében és végrehajtásában résztvevő nemzetgazdasági szerep-
vállalás terén, ami ténylegesen szűk keresztmetszetet jelent. 

Éppen ezért a konténerizáció, a rakodás-gépesítés, a tábor beren-
dezés és üzemeltetés valamint a kitelepítési és utánpótlási szállítások 
igénylik a nemzetgazdasági szervek fokozottabb felkészülését és jelen-
létét az állandósuló katonai logisztikai támogatások hátterének biztosí-
tásához. 

Alapvető kérdés a diplomáciai kapcsolat kiépítése szövetségi vagy 
állandó képviseleti szinten, ami a létfontosságú információk biztosítása, 
a helyi körülmények közvetítése szempontjából hozhatja helyzetbe a 
hazai döntéshozókat és vállalkozásokat. 

Az előző gondolathoz kapcsolódva a hiteles felderítési adatok be-
szerzése alapfeltétel a szállításhoz és a kitelepítéshez valamint az adott 
körzetben az életfeltételek megteremtéséhez. Valós hírszerzési, felderí-
tési adatok nélkül a nemzetgazdasági szervek felkérésére és a pontos 
igénytámasztásra sem kerülhet sor.  

A speciális öltözet, lábbeli, felszerelések legyártása, a szükséges 
alapanyagok beszerzése rugalmas gyártói és beszállítói kör jelentkezé-
sét feltételezi. 

A kiszállítás előkészítése és végrehajtása időszakában a tengeri, il-
letve vasúti szállításnál szabványos konténerek alkalmazásánál a rako-
dás és a rögzítés elsődleges szempontként jelentkezik az érintett nem-
zetgazdasági cégekkel szemben, annak érdekében, hogy ne forduljon 
elő és ne akadályozza a berakodást az alkalmatlan konténerek használa-
ta. 
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A távoli missziós tapasztalatok azt is felszínre hozzák, hogy az 
ilyen típusú küldetéseknél kevesebb feladat hárul a nemzetgazdasági 
szervekre, mivel a helyi lehetőségek kihasználásán túlmenően a nem-
zetközi kötelékek logisztikai támogatása (ellátásra szakosodott nemzet, 
vezető nemzet) valamint a multinacionális logisztikai kapacitások (szö-
vetséges szervezetek hadszíntéri jelenléte) valamint a saját katonai lo-
gisztikai erőforrások koncentrálása kerül előtérbe. 

Mindezekből következően a nemzetgazdaság szerepvállalása a 
kontingens teljes felszerelésének biztosítása, a nagyfokú önállóságot 
biztosító készletek képzése, a szállítás előkészítése, technikai eszközök 
felkészítése valamint a kiszállítás egyes fázisának végrehajtása terén je-
lentkezik. 

Végkövetkeztetésként levonható, hogy bármilyen küldetést telje-
sítő katonai kontingenseink felkészítése, kitelepítése és külhoni működ-
tetése folyamatosan, de az alkalmazás körzetétől és körülményeitől 
függően különböző mértékben igényli a nemzetgazdasági szerveze-
tek, vállalkozások jelenlétét, bekapcsolódását a katonai logisztikai 
támogatás különböző ágazati feladatai teljesítésébe. 

Mint az a tanulmány adataiból kiderül a nemzetgazdaság teherbí-
ró képessége pontosan behatárolja, illetve határt szab a küldetéseket 
teljesítő katonai kötelékek létszámának, így a támogatási feladatok 
szerkezete, tartalma, minőségi követelményei teljesen átláthatóak a 
nemzetgazdasági szféra számára az üzleti alapon való bekapcsolódá-
suk elősegítésére. 

Felhasznált irodalom: 
  1. MC-334/2 BNT tervezési irányelvek (NATO kiadvány). 
  2. MC-319/2 Logisztikai alap- és irányelvek (NATO kiadvány). 
  3. AJP 4 Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína (NA-

TO kiadvány). 
  4. AJP 4.5. BNT Doktrínális Kiadvány. 
  5. 176/2003 (X. 28) Korm. rendelet a BNT feladatai szabályozásá-

ról. 
  6. 9/2005 (HK 4.) HM utasítás a BNT ágazati feladatiról. 
  7. Saját jegyzetek. 
  8. Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína 2. kiadás. 
  9. A MK Nemzeti Biztonsági Stratégiája. 
10. A MK Nemzeti Katonai Stratégiája. 
11. A BNT Központi Adatbázis elméleti dokumentumai. 
12. A MK BNT Képesség Tervező Katalógusa. 
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