
ISMERKEDÉS A TÖBBI\IEMZETISÉGÚ
összrr,qonnóNEMl Loclszrrx,cJ xözpoxr

nnúxöoÉsÉvnl

Bótlty Sándor 1

Ez év szeptemberében immdr kilencedík alkalommal hajt végre közös
glakorló§ a Zrínyi Miklós Nemzetváklmi Egelem Logisrlihai szaha és a
Brit Logisdikai Hadtest Kilólyi Logisztil@i Iskoldja a |'MAGLITE'| Lo-
giszíikai Infotmóciós Ki*épzesi Program l+etetében,

A gyakorlatozás során évről-évre közelebb keriilt egymáshoz a brit és
magyar elgondolrás; a kapcsolatban egyre inkább a kölcsönös elönyök és a
szimbiózis jegyei mutatkoztak, Szerencsére sikeólt magunk mögött hagy-
ni azt a kezdeti idószako! mikor a magyar hallgatók csak aláj átszó szere-
pet kaphattak a brit törzstisztek hadüátékában, amelyben a brit béke-
teremtő eók Magyar Köztársaság területére törtenő átcsoportosítását,
helyszíni kiképzését, valamint a logisztikai támogaüás megszervezését gya-
korolák. A gyakorlatok sorrin sikerült nélkülözhetetlen partnené fejlőd-
nünk, elfogadtatni parheíeinkkel, hory a befogadó nemzeti tiimogatás
Iebetőségeire ámaszkodni az még egy olyan nagymultú hatalom eseteben
is, mint Nagy-Britannia, természetes és elengedhetetlenül sziikséges. Az
összekötó tisájeink alapos felkészítésével a befogadó nemzeti üírnogaüist
koordináló csoport hadszíntéri ismereteinek növelésével, melyhez nélkü-
löáetetlenül fontos üíínogatást nlujtottak a Katonai Közlekedési Köz-
pont és a Logisztikai Igazgatóság munkatársai, bebizonyítottuk part-
nereinknek, hogy az általuk csak térképről ismert hadszíntér valódi gazdái
mi varyunk és csak rajfunk keresztiil képzelhető el a hadszíntéri logisz-
tikai kapaciüisok igénybevetele.

További jelentós előrelépésnek tekinthetó a NATO logisztikai
lörl§tíszíi 

'aníolyam 
hallgatóiból kialakított ''brit űpusú szindikórus'',

ahol a britek feladatira épiVe az övékhez hasonló törzskari szervezettel
dolgoztuk fel az átcsoportosíás, majd pedig a szétbontakozás logisztikai
&ímogaási feladatait.

l, Píoi Dr Bá,thy sándor oaede§, ZMNE vezetés- és szervezéstudományi Kaí logisztikai tan§zék,
tan§zékvezeó egyetami tanárá.
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A feladat továbbfejlesztésére ebben a formában mrá,r kevés lehetőség

nyílik, ezert tűztük ki célul a Többnemzetisegű Összhaderőnemi Lo-
gisztikai Központ, illetve ennek bizonyos elemei működtetését a két nem-

zet logisaikai szakos hallgatói gyakoroltatása során. A probléma azért új-

szerű, mivel csak doktrínális szintii anyagok állnak rendelkezésünkre a

nevezett törzs működtetésére vonatkozóan, nevezetesen az AJP-4
Szövetségese összhaderónemi logisztikai doktdna (végleges) l999-től,

valamint a Többnemzetiségű összhaderőnemi logisztikai központ dok-

tdna (MJLC) AJP-4.6 negyedik tervezet 2000. marcius 13. A probléma

feldolgozisát mégi§ fontos és aktuális feladatnak érezZük, hiszen a NATO-
integráció talán legfontosabb logisztikai feladata a multinacionális közpon-

tok kialakítasa lesz, amely nagyobb lehetóséget biztosít a NATO-parancs-

nokoknak a nemzeti logisztikai erók vezetésében.

IJrbón Rudolf aYyskovi (Cseh) egyetem Gazdasági és Szervezéstu-

dományi Kar dék ánja úaP az integráció régióbéli szükségességére és kife-
jeáe készségét tanárai és hallgatói részvételére a "MAGLITE " program

ilyen iranyú kiszélesítése esetén.

A vótlalkázds síkeút előmozdíthatja az is, hop egllittműködési
mcgóllapodtis jöfr letre a logiszlikai szak és a AFSOaTH CJ-4 kepvise-

letében Dn Szenes Zoltón dandártábornok kijzött, anulynek érlelmében

"az AFS,I]TH vdllaljq hogl té lésmenles konzultócűt, és részvételt

biüosít, néhdny a szak óltal javasolt személynek a ndpolyi töu§ által
szervezefr konferenciákon és |Órumokon, Űmagatva eael az e*jeleni
képzést és a szak fejlődéséL

A tagisztikai szak kötelezi ,nagót, hogt széles körben hasznosítja a

megszerzefl ismerelanyagoí az eglctemi kpzésben, a tanfolyamí hall-
gaíók, valarnint a dokloranduszok felkeszíűsében, A hazai és küIJöItli

konferencűk és tanulmányutak között évente rendszercsen lemezi az

A FS O a TH által fel aj ánlottakat.

Mindkét fél kífejezi abbéli reményét és igtekezetét, hog) üz eg|üt
működés keretében bővüIjenek a rrrag)ar logisztikai tiszíeh INATO

ismerelei", elmélyiiljön egültműködési és kommunikációs készségük,"

2. N€mzetvédelmi Egy€t€m Közlemények 2000.4, évfolyam 2, szám



"Kbdőjelek a NATO logíszíikóban|| című cíkkében Logkzíikai Ev-
könyv' 2000 Dr. Szehes Zollún íelhua a frg)elmet a NATo-ban zajló vóI-
toztísokra, ezen belül pedíg az integált logisaíkai funkció erősödésére.
Úgy gondolom, hogy ezek a körülrnények egyértelműen aa indokoljrák,
hogy a Nemzetvédelmi Egyetem logisaikai szakán a hallgatók lehető-
ségeket kapjanak a rendszer működésének megismerésére és a brit kol-
légáikkal együttműködve keressék a megoldasokat a nemzeti és az integrált
logisaikai tiimogatrás célszeríi arányainak kialakítísrára.

Az oktatás szervezése szempontjából a problémát elsősorban az okoz-
za, bogy a feldolgozandó kérdések sorában, azaz a működtetett funk-
cionális csoportok közöll tisztíu;atlan, hogy milyen szerepkörrel helyezhe-
tő el a logisztikai központ. Ha a doktrína szellemében klasszikus értelem-
ben dolgozzuk fel a többnemzetkégű összhaderőnemi logiszlikai központ

0MJLC) íeladafuir és jogálldsót, akkol azl keII mondanunk, hogt az a
többnemzetiségű összhaderőnemi köteléh NATO-parancsnokónak
alfuendeltségében van, amít aaal a céllal kell létrehoaú, hogy 4z integúIt
NATO-erők logisztikai tómogatdsóéft való nemzeíi és 4 NATO eg,etem-
kges felelősségből sairmaaj NATO-parancsnoki kötelezel*égel teste-
sítse meg, iJletve rualizalja. A problémát nem az okozza, hogy MJLC-t
elhelyezzük a vezetés hierarchiájában, hiszen erre az AJP-4 pontos választ
ad, amikor a többnemzetiségű össáaderönemi logisztikai törzs és logisz-
tikai központ viszonyát és kapcsolatrendszerét tisztáuza, hanem az, hogy
mely szerepkörök ruhráahatók át a hallgatói törzsre úgy, hogy azok ne sért-
sék a brit fél érdekeit saját nemzeti törzse gyakoroltatása során.

Ha általri,nosságban vizsgáljuk csak az MJLC-t akkor világos, hogy
jogosítványai semmiben nem terjedhetnek tul a CJ-4 törzsén (1. sz" áblt
az AJP-4.Éhó\, ugyanakkor maga a koordináló szerepkör feltételezi,
hogy a hadszíntéren lévő országok és a hadszintérre érkező küldő nemzeti
erók között sajátos NATO integrációs funkciót lássanak el. Ha sorra vesszük
a funkcionális központokat, melyek e koordinációra hivatottak, láthatóvá
válik, hogy ezek legtöbb esetben a kiildő-fogadó nemzetek és a NATO
érdekek közti ,koordináció szinterei is. Itt példának szeretném emliteni
azokat a teűleteket, amelyeket eddigi tapasztalataink alapján a magyar-
orszá8i hadszínteret figyelembe véve célszerű működtetni és amire hall-
gatóink előképzettsóge is predesztinált bennünket. Ilyen lehet az össáad-
erőnemi szállítási koordinációs központ (JTCC), a fogadó nemzeti támo-
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gaüíst koordináló központ (IINSCC), a regionális szöv€tséges szerződő
iroda (RACO).

Ezek működtetése azonban aá feltételezi, hogy a brit Él reszéről is
egy-egy íö résá vegyen munkájában, megtestesítve ezzel a küldő orságok
érdekei| másrésa feltételezi, hogy a küldő orság és a befogadó ország
egyar:ínt pontos információt szolgáltat a többnemzetiségű összhaderőnemi
logisztikai központnak, amely így valós adatok alapján képes teljesíteni
szervező és döntéselökészítő munkáját.

További kérdésként merül fel, hory milyen mélységű és szintű had-

műveleti és logisztikai feladatot állítson be a gyakorlatvezetőség, akinek
ebben az esetben célszerű a NAT0 regionális parancsnokság szerep-
körében működnie. Valószínűleg ez az a pont, ahol a hitelesség érdekében
feltétlenül szükséges ámaszkodni az előzőekben jelzett együttműködés
keretében a NATO Dél-európai Parancsnokság ezirányú tapasztalataira.
Természetesen még egy ilyen támogatrás mellett sem követelhető meg az
MJLC-től, hogy mondjuk egy hadszíntéri szintű Többnemzetiségű
Integált Logisztikai Erység (MILU) részere a J-4 nevében szabjon fela-
datot. Ez nem csak azért tulzott igény, mert a Többnemzetiségű Összhad-
érőnemi Logisztikai Törzs mellett több olyan törzs (például J-3) van,
akivel az MJLC a feladat megoldásá,hoz feltétlenül együttműködésre
köteJezett, hanem azért sem, mert a hallgatói állomány létszrfuna egy ilyen
szerhágazó törzskari munkát mát nem tesz lehetővé. Ha az általam meg-
nevezett fogadó nemzeti tiámogatást koordináló osztáll és a sállítási
koordinációs oszLíly! valamint a szerződést kötő irodát működtdiik, ez a
nemzeti !ímogatás koordinációjrinál mintery 5 föt, a szállításnál mintegy
6 fót, a szerződéskötésnél 3 íiit jelent.

A jelzett nehézségek ellenére úgy érzem, helyes úton járunk, amikor
erre ajáratlan útra lépünk és kísérletet teszünk arra" hogy hallgatóink saját
bőrükön is tapasaalják a többnemzeüségű logisztikai trfunoga&ás vitathatatlan
előnyei mellett azokat a nehézségeket, amelyekkel a megszervezés sonín
kell szembesülniük (mint gyakorló NATO-törzsnek) a fogadó nemzet, a küldő
n€mzet és a NATo-parancsnokság harmonikus együtenúködése érdekében.

Remélem, hogl a gtako tís befejezése utdn víszonllag rövid idő
tuúlva nem csak a kételyeimről és reményeimről, hanem az elérl ered-
ményekróíI is besaímolhatok a Katonai Logisztika liszlelt olvasóinak



A MJLC ALKALMAZÁSI VÁLTOZATAI
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LCC - Szrárazftjldi Haderőnemi Komponens KözpontACC _ Légierő Haderönemi Komponens Közponi
ltCC - HaditengerészetiHadeónemiKomponensParancsnokság

|IIL.-I_ 
- Többnemzetiségü Integrált Logisaikai (támogató) Erység

MI\ILC - Többnemzetiségű Logisztikai Parancsokság 
-

NSE - Nemzeti Támogató Elem
CC - Harerónemi Komponens Parancsokság


