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Jelen írás a Franciaország által végrehajtott logisztikai feladatokat
ismerteti a békefenntartó tevékenységek biztosításakor, arra a két nagy
hadmúveletre összpontosítva a figyelmet, amelyet a volt Jugosztláviában
és Kambodxában folytattunk és amely a termé§zeténél fogva bonyolul-
tabb volt, mint a libanoni közreműködésünk, ahol szintén jelen voltunk,

A francia logisztika

A békefenntartó hadmúveletek viszonylag nemrégen kezdődtek és

három éwel ezelőtt a francia logisztikai tevékenység mindössze abból
állt, hogy légi biztosító osztagot alkalmaztunk a Sínai-félszigeten és egy
500 fős |ogisztikai zászlóa§at küldtünk Dél-Libanonba.

A francia logisztikai tapasztalat lényegesebben a francia bázisokról
folytatott hadműveletekben, újabban pedig Kuvait felszabadítására be-

vetett 15 000 fős kontingens ellátásában gazdagodott. Az eddigiekben
jórészt a mozgósításra alapozott és elvileg a közép-európai hadszíntér
szülségleteire adaptálódott francia logisztika nem tette lehetővé a lo-
gisztikai alegységek azonnali alkalmazását a békefenntartás szükséglete-
inek kielégítésére. Minden esetben különleges, a feladathoz méretezett
és a nemzeti logisztika erőforrásának terhére létrehozott alegységeket
kellett igénybe venni központi eljárással.

Kambodzsában kezdetben nem kaptunk feladatot az eró általános
logisztikai biztosítására, ezért csupán egy légi osztagot állítottunk ki ki-

1 G. Mar€saux ezredes, a flancia hadsereg vezérkara logi§zlikai oszl átyának fómuDkatársa
(Fordílotta| szabóFe.encnyá-álezredes)
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lenc géppel és ez alkotta az UNTAC légi elemének vázát. Ezek a gépek
két év alatt több mint 8000 órát repültek.

Ugyancsak lényeges eszközöket bocsátottak rendelkezésre a Phon
Penhben létesített és a közelmúltban üzembe állított légi támaszponthoz
is. Kétszáz emberünk teljesít ott szolgálatot a légtér radarral történő el-
lenőrzésére, tűzoltási feladatok végrehajtására, üzemanyag-ellátásra és
tart fenn repülóteret anyagok továbbítására.

A volt Jugoszláviában logisztikai zászlóaljat állítottunk össze és sze-
reltünk fel azzal a feladattal, hogy lássa el a Horvátországbalalkalmazolt
oltalmazó erőket, majd később Szarajevóbavezényelt alegységeket is. Ez
az 7200 íős zászlóalj képes minden logisztikai funkcióra, az egészségigyi
ellátás kivételével, amelyet az Egyesült Királyság vállalt. A biztosítás ha-
tékonyabbá Léleléhez a csoportosítást eredetileg is két részre tagolták.
Anagyobb részZágrábban települt 900 fővel, a kisebb pedig Belgrádban
300 emberrel.

A logisztikai csoportosításon belü]' kéí ós szetevőt különböztethetünk
me8:

- az egyik a mozgórészleg, az áIlományában szállítószázaddal és egy
közúti közlekedési századdal. Ennek a részlegnek a feladata a zászlóaljak
ellátása és szolgálata az első 18 hónapjában 9 millió km{ tett meg jármú-
veivel;

- a másik összetevő helyhez kötött és Zágráb Pleso e|nevezésű bázi-
son települt a mögöttes ellátásra. Részei a tranzit elem a zágrábi repülő-
téren, élelmezési század a készletek kezelésére és javítószázad bizonyos
felszerelések harmadik fokozatú javítására.

Ez aleírás nem lenne teljes, ha nem térnék ki két további egységre,
amely kapcsolatban van a logisztikával. A szarajevói légi osztagot nem
azérthozták|étre. hogy az ENSZ-erőket lássa el, hanem azért, hogy se-
gítse a légi hídfőt a lakosság ENSZ menekúltügyi főbiztossága általi élel-
mezésben-

A 200 fős állományával _biztosítja a repülőtér funkcióit küIönösen
nehéz kórülmények között. Uzemben tart egy radart, ellátja a tűzvédel-
met, kirakja a repülőgépek szállítmányait. Megerősítették eg5l olyan
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elemmel, amely jaűtja a fe|szálló pályákat, de ellátták a hómentesítéshez
szükséges eszközökkel ós beosztottak hozzá egy oltalmazó részleget is.

Ez az eglnég összeköttetést tart fenn a szarajevói francia sebészeti
osztaggal is és biztosítja a sebesültek elszállítását Splitbe vagy Zágrábba.

Végüt még egy el em, amely hozzájárult a logisztikáh oz, a íranciaszá-
razföldi csapatok csapatrepülőinek könnyú repülóosztaga 10 helikopter-
rel és három egészségügyi kísérő felszereléssel. Ez az egy§ég Splítben
települt és igen lényeges szerepet jáíszik az egészségügyi kiürítésben
Bosznia egész területén és Horvátországban is. Mellette egy leszállóhely
az ENSZ horvátországi erőinek szolgálatában segíti személyek és anya-
gok eljuttatását S zaraje:,óba.

Ósszesen 1850 személy és 19 tégi jármű vesz részt az ENSZ két nagy
hadműveletének támogatásában.

A békefenntartó tevékenységek biztosításának jellemzői

A tanulságok ismertetését két részre tagolom: először logisztikai
alegységek felkészítésével foglalkozom, rnajd magának a biztosításnak a
végrehajtását ismertetem. Mindenekelőtt felsorolok hat olyan általános
szempontot, amely szerintem jellemzi a békefenntartó hadmúveletek
biltosítását.

Háborús logisztika

El kell ismerni, hogy a szóban forgó hadműveletben résztvevő erők
gyakorlatilag hadiállapotban vannak, és háborús kockázatnak vannak ki-
téve, amelyhez háborús logisztikai ellátás szükségeltetik a lőszer kivéte-
lével.

Ez azt je|enti, hogy háborús logisztikával kell biztosítani őket, ami
vonatkozik a kezdeti feltöltésre, az azonnali reagálási képesség megte-
remtésére, a legjobb védekezési anyagokkal, valamint egészségügyibiz-
tosítási eszközökkel történő ellátásra.
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A tevékenységek (hadmúve|etek) időíaríama

Huzamos, nagyon hosszú ideig tartó tevékenységekról van szó, ami-
ből két következtetést |s levonhatunk:

- mindenekelőtt meg kell oldani a váItásokat, elvileg hathónapon-
ként, van ahol még rövidebb idő után, hogy biztosítsuk a szakzemé\zet
számára az általános képességük megőrzését (a sebészeti felszerelések
és légi járművek csak kettő, három vagy négy hónapig maradhatnak);

- meg kellett teremteni a katonáknaka viszonylagos kényelem felté-
teleit is, amibezbozzátartoznak az alapjavadalmazások, a rendszeres élel-
mezés, a létszükégleti cikkek, a jó közérzethez szúkéges eszközök és
pihenési lehetőségek.

Az erők széttagolása

Az erők széttagolása nagyon eltérő a hagyományos hadműveletek-
ben történó eljárásoktól, amelyekben rendszerint előirányozzák maguk-
nak az erőknek is és a biztosításuknak is az elosztását. Ezért minden te-
kintetben figyelembe kell venni a széttagolás kérdéses módját, amely
nagyban befolyásolja a logisztikai eszközök feladatait. Szükségessó vál-
hat az ellátó alegységeknek is az elosztása és az összekótó részlegek ki,
jelölése. Igy van ez napjainkban Belgrádban is és Splítben is.

Az ENSZ általi biztositás kezdeti gtengesége

Az ENSZ jelenlegi rendszere olyan nagy tehetetlenségi erővel bíró
géphez hasonlítható, amely a kifogástalan múködéshez egy vagy két évet
igényel. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a polgári és katonai szervezetek
ténylegesen bejáratódjanak. Ezt ugyan megengedhetónek tekinther
nénk, de a jelenlegi tevékenységek rendje miatt elfogadhatatlannak bi-
zorlyu|í. Ezért arra késztetett bennünket, hogy növeljük az ellátó alegy-
ségek logisztikai eszközeinek javadalmazásaií-

Álhndó késés az ellátmány szállításában

Az ENSZ által szállított ellátmány szinte állandó késése lényegében
a polgári ügyintézés pénzügyi korlátozásainak tulajdonítható. Köteles-
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ségünk eljuttatni a kiegészítő eszközöket rnár csak azért is, hogy kelló
időben ellensú\ozzuk az éghaj|ati feltételek hatásait,

E nemzeti akció csak úgy ryakorolható kedvező feltételekben, ha a
kontingens parancsnokának saját n emzeti szervezeíe van, amelyet kielé-
gítően elláttak mindennemű szűkségletek fedezésére, és ez a szervezet
javasolja a megfelelő rendszabályokat, elégíti ki a kóvetelményeket és
szabályozza a nemzeti eljárással ki egészítetl eszközök elosztiását.

A rnindenütt szükségelt humanitárius segély

Es végül a helyi lakosság helyzete olyan, hogy a békefenntartó erők
- még akkor is, ha ezt a feladatuk címkéje nem irányozza elő - mindenkor
szembesülnek a legkülönbözőbb természetú segítségek iránti igények-
kel. A parancsnokok és a hozzájuk beosztott igazgatási szervek az ilyen
igények kielégítését kénytelenek átirányítani az ENSZ-szervekhez. Ez
az ál|apot morális és anyagi nehézségeket okoz a saját csapatainknak,
amelyen csak úgy segíthetnek, ha az egyébként is szűkös saját ellátásból
nyújtanak valamit.

A logisáikai alegységek felkészítése

A logisztikai alegységek felkészítésének tartományában az ismerte-
tést az általam fontosnak tartott öt pontban foglalom össze.

A személl állomány kiállíúása

Igen lényeges szempont, hogy a szükéges személyi állomány kellő
időben rendelkezésre álljon. Ehhez Franciaországban ket erőfoftás áII
rendelkezésre: a hivatásos és szerződéses személyek, valamint a sorköte-
les személyi állományból, akik önként vállalják a külföldi szolgálatot.

Rögtön jelentkezili a keretek és bizonyos szakértók minóségének és
nyelvismeretének problémája. A szakosított felkészítést megszervezték,
de el kell ismerni, hogy a francia eróknél ez nem megy nehézség nélkül,
mert a személyi állomány zöme nem ismeri az angol nyelvet.
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A logisztikai felkészültség szükségeli az ENSZ logisztikai doktríná-
jának ismeretét. Ehhez a szaktanfolyamokat a keretek külön iskolájában
szervezték meg.

Végül pedig az nyilvánvaló, hogy minden tevékenységhez és minden
váltásban a logisztikai alegységeknek, mint minden más köteléknek is

szükségűk van bizonyos összeszokottságra, összetartóeróre. Ezt közös,
15 napos tábori kiképzésben alakítják'ki az alkalmazás előtti hónapban.

Az alegtségek struktúráinak kialakítása

A feladat végrehajtásában résztvevő alegységek szervezetét és fel-
építését az ismert varyvárható feladatnak megfelelően kellett kialakíta-
ni. A feladat pedig függ a biztosítandó erők összetételétól, a logisztikai
alegységek felkészültségétől, az erők szétlagoltságától, a helyi erőforrá-
sok termószetétől és helyetól, a kommunikáció állapotától, a készletektól
és az átbocsátási képességtől. A logisztikai aleglségek elemeit mindezek
ismeretében hatá rozzák meg.

Az alegységek felszerelése

A logisztikai aleglségek a feladatuk végrehajtásához különböző fel_

szerelést igónyeltek. Mostanáig a békefenntartó tevékenységekben, ahol
nem lehet megkülönböztetni sem előretolt, sern pedig hátsó harcterüle-
tet, kevésbé voltak oltalmazottak más csapatoknál, pedig szembe kell
nézniük a harc kockázatával, fel kell deríteniük a körleteket és utakat,
gyakran kedvezőtlen menetvonalakon kell közlekedniük és csak a saját

eróforrásaikra számíthatnak.

Így tehát javítani kell a logisztikai alegységek felszerelését és el kell
látni óket legalább is az egyéni fegyverekkel szembeni védekezéshez
szükséges eszközökkel. A logisztikai járművek páncélzata hiányos és

csak a személyi állomány lövedék- és szilánkálló mellényére, valamint a

sisakra számíthatnak. A tehergépkocsik, különösen a jellemző támadási
céloknak bizonyult tartálykoc§ik oltalmazására irányuló kísérletek eddig
nem sok eredménnyel jártak. Az erőfeszítéseket azonban folytatni kell
újabb anyagok kipróbálásával.
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Anehéz terepen egyedül a műholdas távközlés bizonyult az egyetlen
rnegbízható összekóttetésnek, mert a hagyományos rádió ezen a terepen
nem elégséges. Ezeket az útban lévő oszlopok kóvetésére alkalmazták.

A szállító eszközöket az utak és pályák tényelges természetének
megfelelően kell megválasztani. Bár a na5l teherbírású és befogadó ké-
pességű tehergépkocsik, illewe tartálykocsik igénybevétele lenne gazda-
ságos, azonban elegendő egyéb méretű járműről is kell góndoskodni,
hogy bármilyen úton és bármilyen időjárásban, illetve élszakban közle-
kedhessenek.

Végül pedig megemlítendő, hogy az ENSZ eljárása, amelyről tudjuk,
hogy elsósorban a helyi eróforrásokra való támaszkodás szükségességét
hangsúlyozza, hamarosan korlátokba ütközik a háborútól pusztított or-
szágokban. Ezért el kell látni az egységeket olyan eszközökkel, amelyek
minden téren - például energiaszolgáltatásban, ivóvíz előállításában, hó-
eltakarításban - biztosítják az önállóságukat.

Egészségügyi biztosíl"ás

Az ENSZ-erők általi békefenntartás biztosításának gyenge tartomá-
nya az egészségüg5ri ellátás. Ritka az olyan eset, amelyben a rendelkezés-
re álló egészségügyi képességek biztosítják minden sebesült életének
megmentését, ami pedig elóírás szerinti kótelességünk. Ezért még a saját
egységeink alkalmazásának övezetében is tábori sebészeti intézményt
kellene telepíteni, amely képes legalább minden súlyos sebesült egy órán
belüli fogadására és ellátására. Ezért négy sebésZcsoportot alkalmaztunk
Jugoszláviában és Kambodzsában az egységeink kie gészítésére. Ezlehe-
tóvé tette a szállítás - harcok, aknák, vagy időjárás, esetenként eglnzerű-
en a nagy távolságok miatti - nehézségeinek vagy éppenséggel a lehetet-
lenségének lekűzdáét. A rendelkezésre álló helikopterek nem mindíg
képesek a bármi\en idójárásbani szállításra.

Szervezési gyakorlat

Végül pedig az eszkózök gazdaságossága arra késztetett bennünket,
hogy konkrét, gyakorlatias megoldásokat találjunk, amelyek esetleg szo-
katlanoknak tűnhettek az ENSZ általi igazgatásban alkalmazott szabá-
lyokhoz viszonyítva.
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Jugoszláviában például olyan üzemanyag- és élelmiszer ellátó rend-
szert teremtettünk, ame\nek a katonai, logisztikai ágazata nagobb za-
varok nélkül ellenőrizhette a polgári logisztikai ágazatot. Ily módon ery
kézbe összpontosítottuk a koherens logisztikai láncolat minden összete-
vőjét. Ez lehetővé tette a biztosítás operatív aspektusának elónyben ré-
szesítését,

A logisáikai biztosítás működése

A biztosítris funkcionálása lehetővé tett §zámunkra néhány megál-
IapitÁst;

- A hatásos tevékenységhez a jelek szerint célszerű kor|átozni az
egyazon egységben résztvevő nemzetiségek számát. Altalában azonos lo-
gisztikai egységben legfeljebb két-három nemzet katonái legyenek-

- Az is lényegesnek látszik, hogy legyen szoros kapcsolat a törzs lo-
gisztikai részlege és a végrehajtó logisztikai alegységek között. Ennek
érdekében helyes, hog5l a logisztikai alegységeket vezénylő országok az
alegységek arányában a törzsekben is képviseltetik magukat. Az elgon-
dolást és a végrehajtást megkönnyíti a gondolkodási és nyelvi azonosság.

- Nincs elméleti megoldás elméleti eszközdkkel. Nem szabad haboz-
ni annak a logisztikai rendszernek az alkaImazásában, amely a terepen
kéznél van. Veglük az üzemanyag példáját. Bizonyos zászlóaljakat, ame-
lyeknek a tárolóképességét megnövelték, elláthatja a logisztikai zászló-
alj. Ugyanakkor más alegységek önállóan megoldhatják a feltöItásüket a

közelükben lévű polgári benzinkutaknál vagy tárolóhelyeknél. A szerve-
zésnek és a logisztikai alegységeknek rugalmasságot és találékonyságot
kell tanűítania.

- Ha az ENSZ általi szállítás elégtelen vagy akadozik, bizonyos ese-
tekben alkalmazható az önkéntes pótlás.

Például Jugoszláviában nehéz az űzemanyag eljuttatása Szarajevó
térségébe. Az ENSZ elkésve tudta b eszerezli atartálykocsikat. Francia-
ország vállalta a segítséget, hogy a téli ellátás ne szenvedjen hiányt és

hogy a csapatok végrehajthassák a feladataikat és maguk is fűthessenek.
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- Végül pedig az ENSZ igazgatása sokáig hezitál, mielőtt a küldötteit
útba indítaná és a főmegbízottja ellenőrizhetné a logisztika vezető tiszt-
ségviselőjét. Ez nagyon megnehezíti a csapatok logisztikája katonai
összetevőjének múködését. Ezért fontos, hogy a személyi állomány ügy-
intéójének jó kapcsolata }egyen az illetékes ENSZ-szervekkel.

Fontosabb köveíkeztetések

Az elmúlt három évben a logisztikai biztosításban szerzett tapasz-
talat nem volt több a nehézségek megállapításánál. Ezeket le kell kúzde_
nünk, hogy hatásosan elláthassuk a béke katonáit. Közösen meg kell kí-
sérelnünk a logisztikai biztosítás jaűtását, a logisztikai doktrína megújí-
tását. Ez a haladás egyik feltétele. A másik nagyon fontos pedig az a gya-
korlat, hogy a végrehajtók kölcsönósen segítsék egymást a biztosításban.
Idézném itt a portugál sebészcsoportnak azt a figyelemre méltó példáját,
amely a boszniai Bihácsban minden hathónapos turnus után három hó_
napig helyettesítette a francia sebészcsopotot az egyik francia zászlóalj-
nál.

Ha ki kell emelnem a legfontosabb tanulságokat akkor nfur szem-
pontra hívom fe| a fis/€lm€t:

1.) minden bizonnyal hábonis jellegi logisztikni biztosítósrólvan sző,
mert az éíintett katonák éppen olyan kritikus helyzetbe kerülnek, mint
amilyen a háborúban van;

2.) feltéílenül me7 kell ismerkedni a tereppel éppen úg/, mint a váro-
sokkal, valnmint azoknak az erőlotek az előre látható szül<ségleteivel, ame-
lyeknek a biztosításáról kellő időben kell gondoskodnunk. A nemzeti
kontingens parancsnokának ebben fontos szerepe van;

3.) fel kell készülni a saját lo§sztikai és más erők e|őre nem látható
kciltséges és nélkülözhetetlen igényeinek kielégítésére is;

4.) és végül a hatékonyság megköveteli 4 soron következő váItások
állandó és gondos felkészítését a biztosítás zavartalan folyamatossága ér_
dekében.
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