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Nyitrai Mihály1 

MŰVELETI LOGISZTIKA AFGANISZTÁNBAN 

Absztrakt 
Magyarország a terrorizmus elleni küzdelem jegyében indított afga-
nisztáni műveletekben 2003 óta vesz részt. Ez a szerepvállalás elein-
te egyéni beosztásokat ellátó törzstisztek és az MH Magyar Katonai 
Egészségügyi Kontingens részvételével indult. Amikor az MH 34. 
Bercsényi László Felderítő Zászlóalj állományából kijelölt alegység, 
az MH Könnyű Gyalogszázad (MH KGYSZD) utolsó transzportja is a 
műveleti területre ért 2004. július 29-én, a magyar katonai műveleti 
logisztika már nem csak számos tapasztalattal, de logisztikai támoga-
tási forma ismeretével is rendelkezett. Ez a tapasztalat- és ismeret-
gyűjtemény gazdagodott az elmúlt kerek egy évtized alatt, amelyre 
érdemes most összefoglalóan rátekinteni. 

Kulcsszavak: NATO, honvédség, logisztika, ellátás, Afganisztán 

Bevezetés 

A műveleti logisztikában szinte alapvetésnek számít, hogy a saját 
erők logisztikai támogatása nemzeti felelősség2. Ez a feladat azonban 
a távolsággal arányosan növekszik, sokszor szinte megoldhatatlan 
kihívások elé állítva a logisztikai szakállományt. Természetesen 
egyetlen haderőtől sem várható el, hogy országa gazdasági potenci-
áljától függetlenül tegyen eleget hazája nemzetközi kötelezettségvál-
lalásainak, ezért jöttek létre azok az együttműködésből fakadó meg-
oldási formák, amelyek közös jellemzője a többnemzetűség. A Ma-
gyar Honvédség afganisztáni szerepvállalása, a terrorizmus elleni 
küzdelme egyike modernkori történelmének legnagyobb kihívásainak. 
Ahogyan a harctéren, úgy a logisztikai támogatásban is számítani 
lehet a koalíciós partnerek kölcsönösségen alapuló segítségére. Ma-
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gyarország Afganisztánban 2003 óta vállal szerepet, de az igazán 
próbatételnek számító kihívás 2006 októberében, a Baglán tartomány 
székhelyén, Pol-e Khumriban3 működő PRT4 vezetésével kezdődött. 

1. A műveleti logisztikai támogatás 

A műveleti logisztikai támogatás felosztásának egyik kézenfekvő 
módja a résztvevő felek száma és nemzetisége alapján történő meg-
különböztetés5. Ennek megfelelően a támogatás lehet nemzeti és 
többnemzetű. Nemzeti logisztikai támogatásról akkor beszélünk, ami-
kor egy adott állam önállóan, saját erőforrásaira és képességeire tá-
maszkodva valósítja meg azt. Ebből következően a többnemzetű tá-
mogatás egynél több nemzet összefogásán alapuló, közös cél érde-
kében kifejtett erőfeszítés. Nincs ez másként Afganisztán esetében 
sem, ahol jelenleg a 1730/2014 (XII.12.) Kormányhatározat alapján 
mintegy másfélszáz6 katona szolgál.  

1.1. Nemzeti logisztikai támogatás Afganisztánban 

Jóllehet, az MH KGYSZD és az egyéni beosztást ellátó törzstisztek 
műveleti logisztikai támogatásában még a többnemzetű formák adta 
lehetőségek kihasználása és a honi területről történő utánszállítás 
játszott főszerepet. Később azonban, ahogyan változtak a műveleti 
igények, megváltozott a nemzeti szerepvállalás is, 2006 októberében 
megjelent az MH Tartományi Újjáépítő Csoport7. Ezzel pedig elkez-
dődött az a folyamat, amely 2010. szeptember 10-én teljesedett ki, az 
MH Nemzeti Támogató Elem (MH NTE) elérte a teljes készenlétet. 
Ugyanis az MH NTE megjelenéséig az MH PRT látta el a kitelepült 
ideiglenes katonai szervezetek (MH OMLT8, MH KMCS9) logisztikai 
támogatását. Ugyanebben az időszakban, tehát az MH NTE előtt, az 

                                                           
3  A város neve latin írásmódja több változatban is előfordul. A cikkben a szerző 

Pol-e Khumri formában használja, ezen kívül: Pol-e Homri, Poli Khumri formák-
kal találkozhatunk leggyakrabban. (A szerkesztő megjegyzése.) 

4  Provincial Reconstruction Team (PRT), Tartományi Újjáépítő Csoport (TÚCS) 
5  Egy másik megközelítési mód lehet például a katonai és a polgári logisztikai 

struktúra szerinti megközelítés vagy éppen az ellátási lánc termelői és fogyasz-
tói logisztikai oldala. 

6  Váltási időszakot nem, de beleszámítva az egyéni beosztásokat is. 
7  2006. október 1- 2013. március 28. 
8  Operational Mentoring and Liaison Team (Műveleti Tanácsadó és Összekötő 

Csoport) 
9  MH Különleges Műveleti Csoport 
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egyéni beosztást ellátó személyek vonatkozásában a támogatási fel-
adatokat azok létszámkeretéből megalakított, Nemzeti Logisztikai 
Elem (NLE10) látta el11. Az NLE tevékenységét az MH PRT logisztikai 
részlegvezető szakmai felügyelete mellett végezte. Erre a kettősség-
re azért volt szükség, mert amíg az MH PRT Pol-e Khumriban, 
Baglán tartomány székhelyén települt, és alaprendeltetése a tarto-
mány újjáépítésének koordinálása volt, addig a kizárólag csak (nem-
zeti) logisztikai támogatással foglalkozó NLE a nemzetközi repülőtér-
rel is rendelkező Mazar-e Sharifban (Camp Marmal) működött. 
Ugyancsak Camp Marmal adott helyet a német vezetésű Északi Kör-
zetparancsnokságnak12 is. Mazar-e Sharifból könnyen, de legfőképp 
kockázatmentesen lehetett az ország fővárosát, Kabult elérni, ahová 
az egyéni beosztást ellátók közül is jó néhányan ideérkeztek. Az idő 
előrehaladtával azonban, amikor a magyar műveleti súlypont is Ka-
bulra tevődött át13, nyilvánvaló vált, az MH PRT nemcsak nem ren-
delkezik a szükséges logisztikai képességekkel, de a települési helye 
sem teszi alkalmassá ilyen támogatási feladatok végrehajtására. 

Az MH NTE, tehát egy fokozottabb logisztikai támogató képessé-
gekkel rendelkező szervezet megjelenésére azért volt szükség, mert 
a nemzeti szerepvállalás megnövekedett. Ezt a megnövekedett tá-
mogatási szükségletet viszont a hétfős NLE már nem tudta kielégíte-
ni. Az MH NTE ISAF létszáma (2010. szeptember 1 – 2014. decem-
ber 31.) rendszerint 35-39 fő között mozgott. Ugyanez a létszám a 
Resolute Support Mission (RSM, Eltökélt Támogatás Művelet, 2015. 
január 1-től) idején csökkent nemzeti szerepvállalás mellett már csak 
17 fő14. Az MH NTE fő feladata a logisztikai támogatás megszervezé-
se volt, amelyet az MH ÖHP pk. 362/2010 számú intézkedésében 
foglaltak szerint végzett. Az MH NTE képezte a fogyasztói logisztika 
műveleti ellátási láncában a második lépcsőt, és műveleti területen a 
hadműveleti szintet egyaránt. Ennek megfelelően az MH NTE végez-
te a kitelepült állomány 23 napos készletének megalakítását, tárolá-
                                                           
10  2007. március 1- 2010. szeptember 1. 
11  Az NLE ebből fakadóan nem rendelkezett sem állománytáblával, sem felszere-

lési jegyzékkel, illetve állományilletékes parancsnoka is, akárcsak az egyéni be-
osztásúak esetében, az MH ÖHP parancsnok volt.  

12  Regional Command North (RCN) 
13  2010-2011 időszakban a magyar szerepvállalás fokozódott: MH AMT (Air Men-

tor Team, Légi Kiképzés-támogató csoport - Kabul), MH KAIA TTCS II. (Kabul 
International Airport, Kabul Nemzetközi Repülőtér Törzstiszti Csoport – Kabul), 
MH LMCS (ISAF Combat Support Service Logisztikai Iskola Magyar Mentorcso-
port - Kabul), MH Mi-17 AAT (Mi-17 Air Advisory Team, Légi Tanácsadó Csoport 
– Sindand, Herat tartomány) 

14  Időközben (2013. március 28.) az MH PRT befejezte afganisztáni küldetését. 
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sát, frissítését és szakági analitikus nyilvántartását is. Az ellátási lánc 
első lépcsőjében a szervezetek saját logisztikai képessége állt. Ez, 
mint az MH PRT esetében, logisztikai szakaszt, kisebb egységeknél 
pedig többnyire logisztikai altisztet jelentett. 

Az ellátási lánc menedzsment vonatkozásában a résztvevőket két 
csoportra oszthatjuk: katonai és civil tagozatra. Katonai részről a cso-
portosítás szintén tovább bontható a központi logisztikai feladatokat 
ellátó szervezetekre és a csapattagozatra. Az előbbibe tartoznak 
többnyire a termelői logisztika képviselői (HM Védelemgazdasági Hi-
vatal, MH Logisztikai Központ15, MH Egészségügyi Központ), míg az 
utóbbi csoportot az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó MH 64. Boco-
nádi Szabó József Logisztikai Ezred képviseli.  

Azt azonban látni kell, hogy Afganisztán esetében alapvetően csak 
a nemzeti ellátás rendszerében biztosítható hadianyagok (például 
különböző javító-, karbantartó anyagok, egészségügyi szakanyagok, 
ruházati cikkek) utánpótlása valósult meg utánszállítással.  

Olyan esetekben, amikor ez nem volt lehetséges, más megoldást 
kellett találni, például (helyszíni) beszerzés16 vagy szolgáltatás-
vásárlás. Jellemzően ekkor lépett be a civil tagozat (polgári vállalko-
zók), mint azt később látni fogjuk17. Itt kell megjegyezni, hogy napja-
inkban a polgári vállalkozók igénybevétele műveleti területen már 
nem szükséghelyzeti kényszermegoldás, sőt, szerepük, jelentőségük 
egyre növekvő tendenciát mutat. Például Pol-e Khumriban (MH PRT) 
a Supreme Foodservice AG biztosította a napi háromszori meleg ét-
kezést. Emellett az MH NTE beszerzési eljárások lefolytatásával kü-
lönböző szerződéseket is kötött helyi polgári vállalkozókkal hadszín-
téri közúti szállításokra, irodatechnikai és légkondicionáló eszközök 
szervizelésére, páncélozott terepjáró személygépkocsik18 javítására, 
konténerek19 karbantartására és daru bérlésére. Ezzel pedig kapcso-
lat jött létre a nemzeti és a többnemzetű logisztikai támogatás között, 
hiszen a helyi lehetőségek kihasználása nem csak fontos politikai 
                                                           
15  Az MH Logisztikai Központ saját szervezeti struktúráján belül integrálja az MH 

Anyagellátó Raktárbázist (MH ARB) és az MH Katonai Közlekedési Központot 
(MH KKK) is. 

16  Ilyen beszerzésre volt példa egy Mercedes Benz 1017 típusú gépjármű javítóal-
katrészeinek helyszíni beszerzése a német vezetésű Mazar-e Sharif-i Camp 
Marmal táborban. 

17  NATO Afghan First Policy (Afganisztán az első)  
18  Toyota Land Cruiser 
19  Az MH Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens (2012. október 

1 – 2013. október 1.) által átvett és használt belga iroda és hálókonténerek. 
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tényező20, de katonailag is a Befogadó Nemzeti Támogatás az egyik 
alappillére a megvalósuló ellátási láncnak, illetve az erők logisztikai 
támogatásának. 

1.2. Többnemzetű logisztikai támogatás (ISAF, RSM) 

A többnemzetű logisztika nem önmagáért való cél, hanem egy 
olyan eszköz, amely a műveleti környezet és követelmények függvé-
nyében a hatékonyságot növeli. Teszi ezt mindamellett úgy, hogy 
közben a logisztikai támogatás összköltsége és a logisztikai lábnyom 
nagysága csökken, ugyanakkor minden résztvevő képességeinek 
megfelelően járulhat hozzá a terhek viseléséhez. 

A többnemzetű logisztikai támogatás alapvetően négy típussal 
rendelkezik21:  

(1) Az előre megtervezett kölcsönös támogatás (Befogadó Nemzeti 
Támogatás (BNT), a harmadik fél által nyújtott támogatási szolgál-
tatás22 (Third Party Logistic Support Services, TPLSS) és a Nem-
zeti Támogató Elemek együttműködése), amelyet az érintett nem-
zetek két- vagy többoldalú megállapodások útján, esetleg a NATO 
bevonásával valósítanak meg. Ez alapvetően azt jelenti, hogy eb-
ben az esetben a BNT elég erős ahhoz, hogy a művelet logisztikai 
támogatásához meghatározó módon járuljon hozzá.  
Amennyiben ez a helyzet nem áll fenn vagy a BNT nem érhető el, 
akkor (2) egy nemzet vezető23- vagy logisztikai szerepkörre szako-
sodott nemzetként24, akár a saját NTE alkalmazásán keresztül, fel-
vállalhatja a műveleti erők logisztikai támogatásának teljes vagy 
részbeni ellátását. Ebben az esetben a támogató erők, illetve ké-
pességek, szolgáltatások továbbra is nemzeti alárendeltségben 
maradnak, de a támogatás megvalósítása a NATO parancsnok 
feladatszabása alapján történik.  
A harmadik típusba tartozik az a többnemzetű támogatás, amely-
nek során (3) egy vagy több nemzet felvállalja, hogy többnemzetű 

                                                           
20  Ilyen kiemelt jelentőségű politikai szempont a lokális gazdaság erősítése, a fog-

lalkoztatottság révén a szociális viszonyok javítása, a pozitív megítélés és elfo-
gadottság növelése stb.   

21  AJP 4.9 Allied Joint Doctrine for Modes of Multinational Logistic Support (Multi-
nacionális Logisztikai Támogatás Doktrínája) 

22  Újabb keletű nevén ez a kontraktor logisztika. 
23  Logistic Lead Nation 
24  Logistic Role Specialized Nation 



397 

parancsnok műveleti irányítása25 alatt, tehát az erők részeként 
végzi azok támogatását (Többnemzetű Integrált Logiszti-
kai/Egészségügyi Egység26).  
Ettől némileg különbözik az a típus, amikor (4) szintén egy vagy 
több nemzet fog össze a műveleti erők logisztikai támogatására, és 
hoznak létre közösen többnemzetű logisztikai egységet (MLU, 
MMU), de már nem azok részeként, hanem függetlenül. Az erőfor-
rások itt is nemzeti hatáskörben maradnak, de a támogatás a had-
színtéri parancsnok igénye alapján valósul meg. 

Afganisztán esetében magyar szempontból kiemelkedő szerep ju-
tott az előre megtervezett kölcsönös támogatási formának. Ezen belül 
is jelentős hangsúly jutott a kontraktor, a logisztikai szerepkörre sza-
kosodott nemzet és a kétoldalú megállapodáson alapuló logisztikai 
megoldásoknak. 

1.2.1. Kontraktor logisztika 

Felismerve a stabilitás a fejlődési segítségnyújtás közötti össze-
függést a bukaresti NATO csúcstalálkozón27 az állam- és kormányfők 
az átfogó megközelítés jegyében elfogadták a NATO „Afganisztán az 
első” politikai irányelvet, amely a nemzetközi stabilizációs és fejlesz-
tési művelet polgári elemeinek erősítését szolgálja, és az „inkább Af-
ganisztánban költsünk, mint Afganisztánra” elv gyakorlati megvalósu-
lását jelenti. Ennek keretében a helyi afgán vállalkozások lehetőséget 
kapnak különböző szolgáltatások elvégzésére28, és így az ISAF/RSM 
szükségletek gazdaságélénkítő hatást is gyakorolnak. Ebbe a körbe 
tartoznak a fentebb, a nemzeti logisztikai támogatás fejezetben rész-
letezett helyi vállalkozókkal kötött szerződések is. Fontos észrevétel, 
hogy a kontraktor logisztika megjelenése az expedíciós műveletek-
ben a bevont erők létszámához viszonyítva dinamikusan növekvő 
tendenciát mutat. 

A kontraktor logisztika másik megnyilvánulása Afganisztánban a 
NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség29 által kifejtett tevékeny-
ség. Az NSPA is törekszik a fenti NATO elv érvényesítésére, ugyan-
akkor minőségi és mennyiségi okokból elkerülhetetlen nem helyi vál-
                                                           
25  Operational Control (OPCON) 
26  Multinational Integrated Logistic Unit/ Multinational Medical Unit 
27  2008. április 3-4. 
28  Természetesen, a megfelelő biztonsági és minőségi követelmények teljesítése 

mellett. 
29  NATO Support and Procurment Agency (NSPA) 
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lalkozások bevonása is. Az egyik legkiemelkedőbb ilyen irányú NSPA 
afganisztáni tevékenység a Nordic Camp Supply (NCS) bevonásával 
2014. július 31-től a Kabul Nemzetközi Repülőtéren működő üzem-
anyag-szolgáltatás30. De ugyanígy az NCS biztosította működése 
idején az MH PRT gázolaj-szükségletét is. Egy másik magyar vonat-
kozású adalék, hogy az NSPA „Support to Operations and 
Exercises31” programjának keretében valósul meg az MH KNR ŐBK 
egykori iroda és hálókonténereinek32 a karbantartása is. 

1.2.2. Kétoldalú megállapodások 

Ezen a fejezeten belül csak a magyar szempontból hangsúlyos 
ISAF/RSM többnemzetű szállítási lehetőségekre és az Egyesült Ál-
lamok legfontosabb műveleti együttműködési programjaira térek ki. 

Az Egyesült Államok a vele azonos műveletekben résztvevő szö-
vetséges államok erőinek logisztikai és műveleti támogatására több 
lehetőséget is kínál.  

1.2.2.1. Beszerzési és Keresztkiszolgálási Megállapodások33 

Ez a logisztikai támogatási konstrukció, noha mára már a viszo-
nyok jócskán megváltoztak, jelentős múltra tekint vissza. Az első ke-
retek még a hidegháború idején, 1979-ben születtek a különböző eu-
rópai NATO gyakorlatok hatására. Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy 
egy megfelelő stratégiai ellátási lánc kialakítása és fenntartása még 
az Egyesült Államok számára is jelentős kihívásokkal bír, a kisebb 
potenciállal bíró szövetségesekről nem is beszélve, jóllehet azok 
többségében akkor még „helybélieknek” számítottak. Éppen ezért a 
logisztikai támogatás szükségszerűen mindig a Befogadó Nemzeti 
Támogatást vette igénybe. Azonban az akkori amerikai törvényi lehe-
tőségek34 csak magánvállalkozásokkal való szerződéskötést tettek 
lehetővé, idegen, szuverén államokkal történő megállapodásra alig 
nyújtottak megoldást. Márpedig a legtöbb esetben éppen a befogadó 
állam rendelkezett a legköltséghatékonyabb megoldásokkal. Ráadá-
sul, a szabályozás eleve ki is zárta a természetbeni logisztikai támo-
                                                           
30  A szolgáltatás igénybevételére az NSPA mintegy 100 fogyasztó 1250 darab 

eszközéhez bocsátott ki üzemanyagkártyát. A szolgáltatás érdekességei közé 
tartozik az on-line integrált üzemanyagrendszer, amely korszerű nyilvántartást 
és számlázást foglal magába. 

31  „Műveletek és gyakorlatok támogatása” 
32  A konténerek jelenleg használaton kívül vannak. 
33  Aquisition and Cross Servicing Agreements (ACSAs) 
34  Armed Services Procurement Act (Fegyveres Erők Beszerzési Törvénye) 
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gatás minden lehetőségét, amely kiképzési körülmények között a ke-
resztkiszolgálás alapköve. A másik ilyen probléma az volt, hogy ez 
fordított irányban sem működött, tehát az amerikai haderő hadfelsze-
relést más nemzet részére nem adhatott át. A hadfelszerelés átadá-
sára vonatkozó szabályozás (AECA)35 már a megkívánt műveleti ké-
szenlét kritériumát is alig biztosította, de megfelelő logisztikai támoga-
tás elérésére alkalmatlannak bizonyult.  

Például ezen szabályozás alapján csak és kizárólag készpénzben, 
előre fizetve, és különböző eljárási és adminisztrációs díjak megfize-
tése mellett lehetett hadfelszerelést mozgatni, a természetbeni ellen-
tételezés kizárásával. Márpedig az amerikai haderő által igénybe vett 
idegen logisztikai támogatás elengedhetetlenül szükségszerű volt, és 
a kölcsönösség hiánya negatívan hatott a katonai kapcsolatokra. Fel-
ismerve a kor és a helyzet követelményeit, 1979. október 12-én meg-
született a mai Beszerzési és Keresztkiszolgálási Megállapodás előd-
je, a NATO Kölcsönös Támogatási Törvény36. Ez a törvény a szolgál-
tatások igénybevételének és a hadfelszerelések átadásának meg-
könnyítése érdekében meghatározott kitételekkel37 felfüggesztette a 
fentiekben említett jogi előírások hátráltató részeit. Így és ilyen előz-
mények után indult útjára a ma már inkább fordított alapállású logisz-
tikai támogatási lehetőség, az ACSA. 

Az ACSA tehát olyan bilaterális38 nemzetközi együttműködési 
keretmegállapodás39, amely térítéses alapon nyújt lehetőséget (hi-
ányzó, nem kielégítő nemzeti vagy vészhelyzeti) katonai logisztikai 
szolgáltatások és ellátások igénybe vételére. Az ACSA nem ingyenes 
egyoldalú megállapodás, és készletképzési célból sem használható40. 
A felek közötti térítés háromféle lehet, egyrészt pénzbeli41, másrészt 

                                                           
35  Arms Export Control Act (Fegyverexport-ellenőrzési törvény) 
36  NATO Mutual Support Act. A törvény 1980. augusztus 4-én, az elnöki ellenjegy-

zést követően lépett hatályba, és többszöri módosítás (1986, 1992, 1994) után 
még ma is érvényben van. 

37  Az egyik ilyen kitétel, amely többszöri módosítások után is tartja magát, hogy az 
aktuális pénzügyi év maximális amerikai beszerzéseinek értéke nem haladhatja 
meg a 100 millió USD-t. 

38  Egyik oldalról az Egyesült Államok, a másik oldalról a részes állam írja alá a 
szerződést. 

39  A keretmegállapodások azonos tartalommal is bírhatnak, de minden részes 
országgal meghatározott tartalmú keretmegállapodás kerül aláírásra. Egy meg-
állapodáshoz csatlakozhatnak többen is, de az lehet egyedi tartalmú is. 

40  Amerikai szempontból az is lényeges, hogy az erők először a reálisan elérhető 
honi (kereskedelmi) lehetőségeket vegyék igénybe. 

41  Az igénybevett szolgáltatás/ellátás értéke pénzben került ellentételezésre. 
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azonos természetbeni42, harmadrészt pedig azonos értékben43 törté-
nő megváltás. A megállapodás csak logisztikai jellegű, katonai műve-
letekben való részvételre nem kötelez, hatálya alá pedig nem csak 
NATO tagországok, hanem annak szervezetei (például NSPA44, 
SHAPE45), illetve szövetségen kívül eső államok, szervezetek46 is 
tartozhatnak. Az ACSA hatálya alá többnyire a legáltalánosabb lo-
gisztikai támogatásformák esnek: élelmezés, üzemanyag, szállítás, 
elhelyezés, technikai kiszolgálás, távközlés stb., de sajátosabb 
anyagosztályok is megjelenhetnek (például lőszer, egészségügy, ki-
kötői szolgáltatások, tárolás).  

Fontos megjegyezni, hogy az ACSA hatálya nem vonatkozik fegy-
verek, fegyverrendszerek, illetve más haditechnikai eszközök átadá-
sára, illetve, amíg a megállapodást a felek kölcsönösen nem parafál-
ták, addig az amerikai erők logisztikai támogatást csak fogadhatnak, 
de nem adhatnak. Magyar szempontból érdekes lehet az is, hogy a 
megállapodás tárgyalási jogát a Védelmi Minisztérium általában a 
harctéri parancsnokhoz utalja, hogy a műveleti szempontok és igé-
nyek szerint megfelelő logisztikai támogatást biztosítson az erői ré-
szére. A szerződésben foglaltak végrehajtása viszont már alapvetően 
a minisztérium feladata (de akár még ez is delegálható). 

Az ACSA azonban, ahogyan a neve is tükrözi, két részből áll: be-
szerzés és keresztkiszolgálás. Mindkét részhez a vonatkozó szabá-
lyozás alapján feltételek kapcsolódnak. A beszerzést illetően ilyen 
feltétel, hogy:  

(1) amennyiben a szerződő állam nem NATO tagország, védelmi 
szövetségben álljon az Egyesült Államokkal;  

                                                           
42  Replacement In Kind (RIK): az igénybe vett szolgáltatás/ellátás értéke azonos 

szolgáltatás/ellátás biztosításával történik. Például „A” pontban kapott élelme-
zést az igénybe vevő állam „B” pontban azonos értékben nyújtott élelmezés biz-
tosításával kompenzál. 

43  Equal Value Exchange (EVE): egy adott szolgáltatás/ellátás értékben azonos, 
de más típusú szolgáltatással/ellátással térítik meg a felek (A szolgálta-
tás/ellátás igénybevétele szempontjából a helynek nincs jelentősége.). Például 
„A” pontban igénybevett élelmezési ellátást, akár ugyanott, de lehet „B” pontban 
is, értékben azonos üzemanyag-ellátással egyenlítik ki a megállapodás hatálya 
alá eső felek. 

44  NATO Support and Procurement Agency, NATO Támogató és Beszerzési Ügy-
nökség 

45  Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Szövetséges Erők Európai Főpa-
rancsnoksága 

46  Például az ENSZ, Európai Unió 
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(2) engedélyezze területén amerikai fegyveres erők állomásoztatá-
sát, kikötői igénybevételét;  

(3) járuljon hozzá amerikai hadfelszerelés előzetes elhelyezésé-
hez, telepítéséhez;  

(4) lássa el gyakorlatok vagy műveletek esetén a befogadó nemzet 
szerepét. A keresztkiszolgálás esetén az engedélyezett országok és 
szervezetek kölcsönösségen alapuló logisztikai támogatásának 
igénybevétele előtt a védelmi miniszter köteles a külügyminiszterrel 
egyeztetni. 

Az ACSA 2003. októberi indulásakor még csak 76 közreműködőt 
számlált, addig 2011-re ez a szám 101-re növekedett, további 66 pe-
dig folyamatban volt. A megállapodás túl azon, hogy csökkenti a lo-
gisztikai terheket, hiszen költséghatékony kölcsönös támogatásról 
van szó, növeli a műveleti készenlétet és a logisztikai interopera-
bilitást. A megállapodáshoz köthető elszámolásokat a felek negyed- 
és féléves ütemezéssel hajtják végre. Magyarország (MH NTE) az 
ACSA keretében kapott az Egyesült Államoktól Alaska típusú sátra-
kat, illetve konténereket. 

1.2.2.2. 1202. cikkely: Átmeneti felhatalmazás a Beszerzési és 
Keresztkiszolgálási Megállapodás keretein belül történő 
egyéni védelmet nyújtó és túlélést biztosító egyes kato-
nai felszerelések kölcsönadására az iraki és afganisztá-
ni műveletekben résztvevő országok részére47 

Már a cikkely megnevezéséből is kiderül, ez nem más, mint az 
ACSA egyik kiegészítő rendelkezése. Ezt a kiegészítést az Egyesült 
Államok Kongresszusa 2006. május 4-én fogadta el, de a lehetőséget 
első alkalommal csak 2007-ben lehetett alkalmazni. A kiegészítés 
elfogadására azért volt szükség, mert, ahogy a fentiekben is említet-
tem, az ACSA fő cikknek számító haditechnikai eszközök48 átadását 
nem tette lehetővé. Az ilyen haditechnikai eszköz átadását a cikkely 
két feltételhez köti: (1) az adott műveletben a szóban forgó technikai 
eszköz-mennyiségre az Egyesült Államok nem tart igényt, illetve (2) 
az átadás szükségességét nemzetbiztonsági érdek támasztja alá. A 
cikkely hatálya alá tartozó átadásokról a Védelmi Miniszteri Iroda és a 
Kongresszus részére havonta, illetve félévente kell jelentést felter-
                                                           
47  Temporary Authority to Use Acquisition and Cross Servicing Agreements to 

Lend Certain Military Equipment to Foreign Forces in Iraq and Afghanistan for 
Personnel Protection and Survivability 

48  Significant Military Equipment (SME) 
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jeszteni. Az így térítésmentes kölcsönhasználatra kapott eszközök 
azonban továbbra is amerikai tulajdonban maradnak. Az eszközök 
visszatérítése a használati időszak végén történik, a normál haszná-
latot leszámítva, az átvételi állapotnak megfelelően. Az 1202. cikkely 
alapján juthatott a Magyar Honvédség (MH PRT, MH KMCS, MH 
OMLT) is 2009-ben HMMWV 111449 páncélozott terepjárókhoz50, il-
letve 2011. januárban annak továbbfejlesztett változatához (MRAP 
NAVISTAR MAXXPRO51). 

1.2.2.3. NDAA52 1206. cikkely: Kiképzés és Hadfelszerelés53 

A cikkely a Nemzeti Védelmi Felhatalmazási Törvény egyik kiegé-
szítő rendelkezése, tartalmilag a Védelmi Minisztériumhoz tartozik, és 
nem azonos a Külügyminisztérium által kezelt Foreign Military 
Financing54 (FMF) programmal. A cikkely által megvalósított program 
célja az Egyesült Államok részvételével zajló műveletekben szerepet 
vállaló államokkal együttműködés kialakítása, azok technológiai ké-
pességeinek fejlesztése érdekében. Ezzel a lehetőséggel amerikai 
védelmi miniszter először 2006-ban élhetett55, ekkor kapott ugyanis 
jogosítványt a Nemzeti Védelmi Felhatalmazási Törvényen keresztül 
arra, hogy két különleges, minősített esetben (terrorizmus elleni küz-
delem és stabilizációs műveletek) idegen államok fegyveres erőit ki-
képzéssel, valamint hadfelszereléssel segítse. Korábban, a 2006-os 
évet megelőző időkben az amerikai Védelmi Minisztérium a biztonsá-
gi közreműködő tevékenységet nem sorolta a katonai műveletek kö-
zé, ami egyben azt is jelentette, hogy más országbeli fegyveres erők 
kiképzése nem szerepelt az általános rendeltetésű fegyveres erők 
feladatai között, és a különleges műveleti erők is csak ritkán hajtottak 
végre ilyen jellegű tevékenységet. Ebben a szemléletben hozott vál-
tozást 2001. szeptember 11. Ezt követően a terrorista csoportokat a 
kiképzésüknek, felkészüléseknek otthont adó országokban kell fel-
számolni. Ugyanakkor a szakértők azt is felismerték, az Egyesült Ál-
                                                           
49 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (nagy mozgékonyságú többcélú 

kerekes jármű) 
50  A 27 darab eszközt az Egyesült Államok még 2008 augusztusában adományoz-

ta a Magyar Honvédségnek térítésmentesen, de átvételükre 2009 elején került 
sor. A köztes időben az eszközöket átmenetileg Bagramban tárolták, mert a 
gépjárművezetők kiképzése csak szeptemberben indult meg. 

51  Mine Resistant Ambush Protected (aknaálló és rajtaütésvédett) 
52  National Defense Authority Act (NDAA) 
53  NDAA Section 1206 Train and Equip 
54  Külföldi Katonai Finanszírozási Program 
55  A felhatalmazás, bár mindig meghosszabbításra kerül, de csak egy évre, jelen-

leg 2017-re szól. 
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lamok ebben a küzdelemben egyedül nem képes győzni, az amerikai 
fegyveres erőkből az eredményes terrorizmus elleni tevékenység 
megvalósításához hiányoznak olyan képességek, mint nyelvi felké-
szültség, országismeret vagy éppen kulturális érzékenység. Ezzel 
szemben, ezekkel a hiányzó képességekkel éppen azon államok 
fegyveres erői rendelkeznek, ahol maga az inkriminált tevékenység 
folyik, tehát fel kell azokat készíteni és szerelni. 

Noha az elképzelés eleinte ellenkezést váltott ki, Donald Rumsfeld, 
védelmi miniszter és Condoleeza Rice, külügyminiszter a koncepció 
mellé állt. Így kapott 2005 elején felhatalmazást a Védelmi Minisztéri-
um ilyen tevékenység végrehajtására, vagy, ahogy Robert Gates, 
korábbi védelmi miniszter fogalmazott: „Amerika partnereinek bizton-
sága elengedhetetlen Amerika biztonsága érdekében”56, és a cikkely 
megelőző eszköz, amellyel az Egyesült Államok csak a szövetsége-
seinek és partnereinek segít a globális instabilitást okozó források 
felszámolásában, saját határaikon belül. 

A program keretén belüli egyes prioritásokat a Különleges Művele-
tek és Alacsony Intenzitású Konfliktus – Terrorizmus elleni Hivatal57 
állítja fel a Földrajzi Harci Parancsnokságok58 javaslata alapján. Az 
1206. cikkely által létrehívott, a Védelmi Minisztérium fennhatósága 
alá tartozó programot a Védelembiztonsági Együttműködési Ügynök-
ség59 kezeli. Az 1206. cikkely szerinti programból az elmúlt évek so-
rán Magyarország is részesült: 2012-ben Forward Joint Tactical Air 
Controller for ISAF60 13,3 millió USD, 2013-ban Különleges Műveleti 
Kontingens település61 7,9 millió USD, 2014-ben ISAF település/ 
Resolute Support csomagok 2,3 millió USD értékben. 

1.2.2.4 Lift and Sustain 

Csak elnevezésében eltérő, de ugyanazon gyökerekről táplálkozó 
művelettámogatási lehetőség, mint a „Global Lift and Sustain”. A két 
támogatás közötti lényegi eltérés, hogy az utóbbi a világ bármely 
pontján62 Egyesült Államok részvételével folyó műveletre vonatkozik, 
az előbbi viszont csak Irak és Afganisztán vonatkozásában tesz lehe-
                                                           
56  „The „security of America’s partners is essential to America’s own security”. 
57  Special Operations/Low Intensity Conflict – Counter terrorism Office (SO/LIC-

CT) 
58  Geographical Combatant Commands (GCGs) 
59  US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) 
60  előretolt repülésirányító az ISAF műveletekhez 
61  Special Operations task Group deployment 
62  kivéve Irak és Afganisztán 



404 

tővé térítésmentes szállítási és ellátási logisztikai támogatást. Ezzel 
válik teljessé az a koncepció, amelynek segítségével az Egyesült Ál-
lamok támogatni kívánja a gazdaságilag kevésbé tehetős, de politikai, 
műveleti és pszichológiai szempontból mégis jelentőséggel bíró szö-
vetségeseit. A szövetségeseket, akik e nélkül nem vagy csak csök-
kentett mértékben és időben korlátozottan lennének képesek a közös 
műveletekben részt venni. Mivel mindkét esetben teljesen azonos 
tartalmú, de különböző műveleti területre vonatkozó támogatásról van 
szó, az általános hatókörű program elé a „Global” jelző került. A két 
támogatás egymástól költségvetésileg is elkülönül. 

A „Lift and Sustain” a korábban említett NDAA egyik kiegészítő 
rendelkezése (1216. cikkely63) révén válik elérhetővé. Ez a kiegészí-
tés teszi lehetővé 2007 óta a Védelmi Minisztérium számára, hogy 
térítésmentes logisztikai támogatást, ellátást és szolgáltatást64, bele-
értve a légi- és tengeri szállítást is, biztosítson az Egyesült Államok-
kal közös műveletben65 résztvevő országok hadereje részére. Érde-
mes megjegyezni, hogy a program adta lehetőségek, igaz, korlátozott 
mértékben, de felhasználhatók logisztikai támogató rendszerek inter-
operabilitási képességeinek növelésére is. Ebből az is következik, 
hogy ezt a cikkelyt is a Fegyverexport-ellenőrzési törvénnyel (AECA) 
összhangban kell alkalmazni, hiszen a logisztikai interoperabilitás 
növelése érdekében olyan haditechnikai eszköz is átadásra kerülhet, 
amely az AECA vagy más export-szabályozás hatálya alá esik. Mivel 
a program költségvetését évente hagyják jóvá, úgy a megfelelő kong-
resszusi bizottságok felé is évente tesz a Védelmi Minisztérium or-
szág szerinti bontásban beszámoló jelentést a felhasznált összegek-
ről és a biztosított logisztikai támogatás jellegéről. 

A Lift and Sustain keretében műveleti területen már számos ma-
gyar kontingens és egyéni beosztásban szolgáló kapott támogatást66, 
de az Egyesült Államokkal való közös műveletekben Magyarország 
jogosult amerikai stratégiai szállítókapacitás igénybevételére is. 
Ugyanakkor felmerülő műveleti költségek tekintetében is van, amelyet 

                                                           
63  A „Global Lift and Sustain” alapja a 10 United States Code §127d rendelkezés. 
64  Logistics Support, Supplies and Services (LSSS) 
65  A művelet jellege lehet akár nem háborús is (például katasztrófavédelmi vagy 

békeműveleti). 
66  A program által támogatott legfontosabb logisztikai területek a következők: stra-

tégiai és hadszíntéri légi-, tengeri szállítás; üzemanyag, elhelyezés, élelmezés, 
javító és karbantartó anyagok, sürgősségi egészségügyi ellátás, tolmácsszolgál-
tatás, kölcsönhasználatra adott technikai eszközök javítása,valamint  távközlési 
eszközök és szolgáltatások. 
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a Magyar Honvédséget illetően már a program térített. Például 2015 
óta a NATO HQ Kabul híradó-informatikai támogatása után a Szövet-
ség költséget számol fel, amelyet meglévő L&S-keret esetén ennek a 
támogatási formának köszönhetően az Egyesült Államok finanszíroz. 
Az igénybevett szolgáltatások nyilvántartását az MH NTE végzi. 

1.2.2.5. ISAF/RSM többnemzetű szállítási lehetőségek 

A stratégiai szállítás minden katonai műveletben és nemzet szá-
mára sarkalatos pont. Afganisztán esetében pedig különösen, mivel a 
Magyar Honvédség ilyen jellegű saját képességgel gyakorlatilag nem 
rendelkezik67. Ennek ellenére a többnemzetű együttműködésnek kö-
szönhetően a stratégiai szállítás terén is akadnak lehetőségek. 

Az egyik ilyen lehetőség az imént említett Lift and Sustain prog-
ram. Igaz, ez a program nem a klasszikus értelemben vett „többnem-
zetű”, mert csak az Egyesült Államok működteti, a szponzorált nem-
zet pedig csak haszonélvező, viszont a megvalósuláshoz legalább 
két nemzet szükséges. A Lift & Sustain igénybevételekor a be- és 
kirakópontig68, amely Magyarország esetében többnyire69 Ramstein 
Air Base (Németország), felmerülő összes költség, szállítási feladat a 
kedvezményezett országot terhelik. A megoldás sajátossága, hogy 
egyrészt időben és prioritásban igazodni kell a támogatást biztosító 
erőhöz, így a megoldás tervezhetőség szempontjából magas prioritá-
sú feladat végrehajtásakor csak másodlagos eshetőségként jöhet 
szóba. Másrészt a szállítandó technikai eszköz vonatkozásában an-
nak szállításához előzetes bevizsgálása szükséges70, ami ugyancsak 
körülményessé teszi a gyorsreagálást. 

Szintén nem a klasszikus többnemzetű kategória képviselője, de 
Afganisztánba stratégiai szállítási lehetőséget biztosít, az ún. német 
légihíd. A légihíd személy- és teherszállítás tekintetében két változat-
tal rendelkezik: személyszállítást illetően Köln – Termez – Mazar-e 
Sharif útvonalon átszállással, illetve teherszállításra Köln – Mazar-e 

                                                           
67  A légiszállításhoz elérhető magyar AN-26 típus csak harctéri ráhordó kapacitás 

biztosítására elegendő, stratégia szempontból megfelelő hatékonysággal és 
rendszerességgel, leszállás, utántöltés és technikai kiszolgálás nélkül nem ve-
hető igénybe. Az önálló tengeri szállítás megvalósítása pedig az ország földrajzi 
helyzete miatt nem rendelkezik reális alapokkal. 

68  Air Point of Embarkation (APOE), Légi Berakópont 
69  A szállított állomány nagyságától és a technikai eszköz mennyiségétől függően 

magyarországi be- és kirakópont is lehetséges. 
70  ATTLA (Air Transportability Test Loading Activity) tanúsítvány kiállítása 
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Sharif itinerrel71. A két változatra a műveleti környezet miatt van 
szükség. Termezből ugyanis a személyi állományt ITAS szerinti ön-
védelmi képességekkel ellátott C-160 repülőgépek szállítják. A bera-
kó állomásig való eljutás a Magyar Honvédség feladata, a szállítás 
pedig költségtérítéses. 

A skandináv légihíd viszont már igazi többnemzetű mód. A légihi-
dat Norvégia és Dánia tartja fent Oslo – Mazar- Sharif és Roskilde – 
Kabul útvonalon. Igénybevétele megegyezik a német légihídnál rész-
letezettekkel. 

Jellegéből fakadóan ugyancsak többnemzetű lehetőséget kínálnak 
a NATO által Geilenkirchen- Kabul/Mazar-e Sharif útvonalon működ-
tetett AN-124, illetve IL-76 típusú heti rendszerességgel közlekedő 
teherszállító repülőgépek is. A kiszállítás nemzeti feladat, a szállítási 
díjat pedig az igénybevett szállítótér arányában fizetik az államok.   

A SALIS72 is többnemzetű stratégiai légiszállítási megoldás, tar-
talmát tekintve pedig részes bérlet. Az igénybevett eszközöket (AN-
124) ugyanis a Ruslan SALIS GMBH garantált rendelkezési időben 
biztosítja a résztvevő országok73 számára. A 2016-ban lekötött 1800 
óra repülési időből Magyarország 25 órával rendelkezik. A SALIS ke-
retében az eszközöket a Magyar Honvédség a Lipcse – Buda-
pest/Pápa – Mazar-e Sharif útvonalon veszi igénybe. 

Igazi magyar többnemzetű stratégiai szállítási lehetőség a három 
darab C-17 Globemaster III repülőgép üzemeltetésével megvalósuló 
Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC74). Ezt a képességet a Pápán 
települt Nehéz Légiszállító Ezred (HAW75) testesíti meg Pápa – 
Mazar-e Sharif útvonalon. 

Összességében tehát megállapítható, Afganisztán légi úton több-
nemzetű összefogással a Magyar Honvédség számára is jól elérhető. 
Viszont kevesen gondolnák, hogy Afganisztán megközelítésére a 
vasúti szállítási módozat is számításba jött, pedig így van. Ahogy az 
ISAF-jelenlét növekedett, úgy kívánt egyre több utánszállítást azon a 

                                                           
71  IL-76 
72  Strategic Airlift Interim Solution, Stratégiai Légiszállítási Átmeneti Megoldás 
73  Belgium, Csehország, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögor-

szág, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Magyarország, Norvégia, Szlo-
vákia, Szlovénia és Svédország 

74  Strategic Airlift Capability 
75  Heavy Airlift Wing 
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tengeri behajózás után Karacsiból (Pakisztán) induló szárazföldi szál-
lítási útvonalon, amely szintén kezdett kiszámíthatatlanná válni. Ezért 
került előtérbe a balti országokból induló Oroszország – Üzbegisztán 
kettősön keresztülfutó, majd Heyratanba (Afganisztán) érkező Északi 
Szállítási Hálózat (NDN76) gondolata. Az („új selyemútnak” is neve-
zett) NDN 2009-2015 között látta el feladatát heti 300-350 konténer 
szállításával. Ekkor a krími válság miatt megromló viszony miatt 
Dmitrij Medvegyev, orosz miniszterelnök nem engedélyezte tovább 
az ország területének igénybevételét. 

Összegzés 

A Magyar Honvédség az afganisztáni műveletek során értékes lo-
gisztikai tapasztalatokkal gazdagodott. Ezek közül az egyik legfonto-
sabbnak az MH NTE működése nevezhető. Az MH NTE volt ugyanis 
az első nemzeti logisztikai támogatás megvalósítására létrehozott 
ideiglenes katonai szervezeti elem műveleti területen. A továbblépés 
egyik irányának éppen az MH NTE, a megfelelő védettséget nyújtó 
közúti szállítókapacitás hiányának az enyhítése, illetve felszámolása 
nevezhető. Annál is inkább így van ez, mivel gazdaságilag és költ-
séghatékonyság szempontjából az ország lehetőségei önálló straté-
giai és harcászati légiszállító-kapacitás biztosítását nem teszik lehe-
tővé. 

Az afganisztáni műveletek ugyanakkor felszínre hozták a több-
nemzetű logisztikai megoldások előnyeit, hiszen kevés állam rendel-
kezik olyan potenciállal, amely lehetővé teszi önálló ellátási lánc lét-
rehozását és fenntartását. E tekintetben a jövőben sem lesz változás, 
hiszen a védelmi költségvetések csökkenő tendenciát mutatnak. 
Ugyanakkor a katonai műveleti logisztika további fontos átalakuláson 
megy keresztül, a műveleti ellátási lánc menedzsmentben egyre fo-
kozódó mértékben jelennek meg a civil szolgáltatók. Ez a tendencia a 
jövőben is folytatódni fog, tehát hangsúlyt kell helyezni a velük szem-
beni követelménytámasztás és kiválasztás rendszerére. Ellenben 
nem lehet megfelejtkezni arról sem, hogy a civil szolgáltató nem min-
den körülmény között képes műveleti területre kijutni, ott maradni és 
szolgáltatni. Márpedig ez a bizonytalanság negatívan befolyásolja a 
művelet sikerességét, tehát a katonai műveleti logisztika sosem fog 

                                                           
76  Nordic Distribution Network 
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kiszorulni, ezért annak folyamatos fejlesztése továbbra is szükséges 
feladat. 
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