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A cikk (cikksorozat) megírására az ké§ztetetq hos/ ery NATO szer_
vezésű tervezési folyamat gyakorlatsorozat rósz€ként megismert terve-
zési elveke! e|iárásokat azok eredményeit NATO nem titkos (nfilt)
anyagok felhasznáIásával közkézre adjam.

1995. eleje óta veszek részt abban a tervezési és gyakorlati folyamal
ban, amely egy több nemzetiségű békefenntartó haderő létrehozását,
belső struktúrája kialakítá§át, a hadszíntérre való kijuttatását, alkalma-
zásáttervezt és gyakorlatok sorával fejleszti ki a résztvevőkben ajártasság
szintú kapcsolódó ismereteket.

E folyamatban a NATO tagországok képviselői mellett a békeparr
neri országok kijelöl tagjai is részt vehettek. Először inkább csak mint
megfigyelők, kevés aktív közreműködéssel (CENTRAL ELECTIC-95),
mald egyre inkább bekapcsolódva a teljeskörű munkába (COMPACT
GUARD-96) és ebben az évben pedig már szinte azonos követelmények
és elvárások teljesítésével (COOPERATWE GUARD-97), Érzésem
szerint e cikksorozat időszerűségét az is erő§íti, hogy 1997. májusában
kerúl levezetésre az előbb említett COOPERATIVE GUARD-97 rya-
korla! amely egy hadmúveleti szituációra épül.

Ahhoz, hogy a gyakorlatot indítani lehessen, feltétlenül szükség volt
azokra a mege|őző tervezési fázisokra és gyakorlatokra, amelyek végre_
hajtásán keresztül a tervezők eljutottak a COOPERATTVE GUARD-97
alap beállításáig.

A COOPERATIVE GUARD-97 gyakorlatra kiadott anyagból ki_
tűnik, hogy bizonyos elnevezéseket, állománytáblák atváhoztattak, de az
alapfeladat, a stratégiai cél az maradt, amit az elóző gyakorlatokon meg_
határoztak. Gyakorlatról gyakorlatra a gyakorlók szintje (köre) változ_

l sá8iLászló mk.alezredes, MH Közlekedési szolgálatfónök§é8 kiemelt fótisá
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tak, amely biztosítja a békefenntartó haderő teljes vertikumának a gya-
koroltatását.

A cik]csorozatban egl átfugó kepet szeretnénk adni az eddig elvégzett
munkáróI.

A gyakorlat-folyamat a CENTRAL ELECTTC-95 gyakorlat leveze-
tésével kezdódött 1995. elején. A gyakorlat célja volt, hogy a NATO Eu-
rópai Szövetséges Parancsnokág begyakorolja egy válság kezelésében
és a hozzákapcsolt küldetésekben vállalt kötelezettségeit. Gyakoro|ia a
Központi Körzetnek egy ENSZ mandátumú, é§ felelősségi körzeten kí-
vüli békefenntartási hadmúveletberr való közreműködésé! továbbá a
parancsnoki és a vezetési struktúra működésé! mely a Partners€ a
Békéórt szervezeteket, az ENSZ Szerveket (Hivatalokat), valamint az
Onkéníes Magán §zervezeteket is magába foglalja.

A xyakorlat alaphelyzete egr elképzelt szituációra épült. A törekvés
az volt, hory valós hadszíntéren játszódjon, de egyetlen ország szuvere-
nitását, nemzeti önérzetét se sértse. Lehetóleg modellezhető legyen és
a kialakított szituáció hasonlítson a világ több pontján spontán kialakult
politikai-gazdasági válságokhoz. Ezek figyelembe vételével Madagasz-
kár szigetét, mint valós földrajzi környezetet áthelyezték az Atlant!óce-
ánba. Portugáliától megközelítőleg 1500 km-re délnyugatra, (lásd: 1.sz.
ábra). A gyakorlaton a sziget neve Bovinea volt, területén négy országot
alakítottak ki, m a lyek az alábbiak

_EMERALD

- BUFF

-TAN
- OCHRE (lásd: 1-2.sz. ábra)

OCHRE és TAN közötti etnikai problémák a két ország közötti
koníliktushoz vezettek

Az alaphe|yzetre épülve meghatározásíakeíilt a g)akorlat célja:
Kalakítani az Egtesített Töns munkaeljáráral'l a Partnerség a Békéért
résztvevőivel együtt egy, a felelősségi körzeten kívüli, ENSZ mandátumú
békefenntartó hadműveletre.
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A cél meghatározása szinte automatiku§an vetette fel az elvégzendő
feladatokat is, amelyek a következőkben foglalhatók össze:

1.) Kialakítani a Nemzetkózi Egyesített Békefenntartó Haderó Pa-
rancsnokság, a Haderónemi Parancsnokságok, egy Nemzetközi Egyesí-
tett Logisztikai Központ és egy Hadszíntéri Közlekedést |rányííő Köz-
pont §truktúráját, beleéítve a békepartneri országok személyi állomá-
nyát is.

2.) Meghatározni az anyagi forrásokat a Nemzetközi Egyesített Lo-
gisztikai Központ számára a NATO és a résztvevó nemzetek irányából.

3.) Gyakorolni a NATO vezette, ENSZ mandátumú, felelősségikör-
zeten kívüü békefenntartó küldetés egyesített tervezési eljárásait.

4.) Tervezni a különböző szintű parancsnokságok, a hírközlái és

információs rendszer, a Nemzetközi Egyesített Logisztikai Központ, a

Hadszíntéri Közlekedést Irányító Központ, az alkalmazott csapatok é§ a

logisztikai biztosító erók telepítését, működé§i feltételeinek megterem_

té§ét.

5.) Tervezni az egyesített keretben létrehozott különböző elemek
végrehajtási munk^jár, mint például:

- A csapatok alkalmazását;

- A nyilvánosság t ájékoztatását;

- A katonai tájékoztatást;

- A költségvetést;

- A töwényességi és jogi felügyeletet;

- A polgári-katonai együttműködóst;

- A befogadó nemzeti támogatásl;

- A logisztikai biztosítást, ezen belül kiemelt jelentőséggel a közle-
kedést és az egésxégügyet.

A t€rvezé§i folyam atkezdetít az a íeladatszabás jelentette, amelyet
a NAC/MC QÍszak Atlanti Tanács Katonai Bizott§ága) végzett a SACE-
UR (szövetséges Erők Európai Főparancsnoka) részére.
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A feladatszabás lényege volt, hogy le kell folytatni egy az ENSZ Bé-
keterv tervezethez illeszkedő katonai vonatkozású elótervezést, az a|áb-
bi elgondolás szerint:

- Létrehozni és felkészíteni a Nemzetközi Egyesített Békefenntartó
Haderőt a békefenntartási tevékenység végrehajtására, melynek célja a
Béketerv katonai vonatkozású feladatainak támogatása;

- Kérés esetén segítségnyújtás a polgári feladatokhoz;

- A Nemzetközi Eg5iesített Békefenntartó Haderő parancsnokság
alárendeltségébe veszi a hadműveletben résztvevő erőket és létrehozott
parancsnokságokat.

Az elgondolásban foglaltak tervezésére és gyakorlati végrehajtására
a Szövetséges Erők Közép-Európai Főparancsnoka a következők szerint
kapott megbízást:

- Készítsen el egy előzetes hadmúveletí elgondolást a Béketerv ter-
vezetének katonai vonatkozású kérdésinek végrehajtására;

-Tewezze meg a UNOMIT-nak (TAN-i ENSZ Megfigyelő Misszi-
ónak) a Nemzetközi Egyesített Békefenntartó Haderő parancsnok had-
műveleti irányítása alá vételét;

- Az egyesített haderőhöz való hozzájárulás cé§ából a SACEUR út-
ján létsítsen kapcsolatot a hadműveletben részwevó országokkal;

- Áítsa össze a ROE (Működési szabá|yzat vagy Harcszabályzat)
kezdeti követelményeit.

Az eddig i§mertetettek kidolgozásra, illetve végrehajtásra kerültek
a NATO tervező csoportjai által. Részletes dokumentumok készültek a
valós hadszíntér minden előre feltérképezhetó körülményéről. Az induló
dokumentumok a résztvevók számár ahozzáférhetővéváltak és elkezdő-
dött a tervezett résztvevők bevonásával a szélesebbkörű, konkrétumoka
törekvő tervező munka.
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Ezt 3 fő fázisba lehetett súfiteni:

1. Fázis. Kezdeti tervezós

a.) A küldetés (hadművelet) értékelése, amely magába foglalja:

- A politikai célok eléréséhez szúkséges katonai célok és célkitúzé-
sek meghatározását;

- A politikai és katonai célkitűzések elérése érdekében a hadműve-
leti elgondolás kialakítását;

- A feladattal járó kockázali tényezők megbecsülését.

b.) Az erő-eszköz szükséglet megállapítása.

c.) Az egyesített haderő parancsnok kinevezése és a Nemzetközi
Eryesített Békefenntartó Haderő parancsnokság struktúrájának kialakí-
trása.

d.) Abékefenntartó haderó működési szabá|yzatának (ROE) kidol-
gozása.

e.) A Tervezó Cxoport struktúrájának véglegesítése a2. fázísra.

f.) Az első fázis tervezési eredményeinek (végtermékének) összeg-
zése, felterjesztése a Szövetséges Erók Kdzép-Európai Főparancsnoká-
hoz (CINCENT) és átadása a közvetlen alárendelt parancsnokságok pa
rancsnokainak.

2. Fázis. Részletes t€rvezés

a.) A küldetés (hadművelet) részletes mcgtervezése, amely magába

foglalja:
- Az erők telepítését és alkalmazását;

- A múkődési szabályzat (ROE) véglegesítését, bármilyen változta-
tási igény figyelembe vételével;

- A hatáskör átadási eljárások kidolgozását.
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b.) A tervek felterjesztése a Szövetséges Erók Közép_Európai Fó_
parancsnokának és átadása a kinevezett békefenntartó haderő parancs_
nokának az elhatározás meghozatala és a vezetés végrehajtása céljából.

3. Fázis. Műhelymunka

A tcrvezés eredmónyeinek értékelése a gyakorlat és a szervező ve-
zető á1lományának és az Egyesített Hadműveleti Tervező Csoport kije-
lölt személyeinek részvételévcl.

Végső tervezés

A tervek véglegesítése, a Műhelymunka eredményeinek bedolgozá-
sa.

Érdekes tanulságokkal szolgil, ha megnézzük, hogl az egles fázisok fó
feladatai hoglan lettek végrehajna és a fő feladatok részletezve mit is je-
lentenek-

l. Fázis

A kezdeti tewezés alapvetően 5 meghatározó csoportban folyt.

Ezekvoltak:

- Nemzeti képviselő csoport (alájátszó csoport);

- Hadműveleti tervezíícsoport;

- Híracló és inf'ormatikai tervezőcsoport;

- Logisztikai tervezőcsoport;

- Közlekedési tervczőcsoport.

A munkamódszer részben plenáris, részben szakcsoportos rend-
szerben volt meghatározva. Ezt mindig az döntötte el, hogy a tervezósi
folyamat milyen feladat kidolgozásához érkezett.

A küIdetés értékelése többnyire irányítottan, előadások formájában
történt, felhasználva történelmi adatokat, leírásokat, í'elderítő jelen,
téseket, földrajzi, meteorológiai, vízrajzi összefoglalókat, etnikai elem-
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zéseket stb. Ezek és az aktuális, valamint a várható helyi katonai fejle-
mények figyelembe vételével meghatározásra kerültek a katonai célki-
tűzések.

Straíégiai célkitűzés:
Es/ tartós és szilárd béke létrehozása a hadműveleti területen.

Hadműv€leti céIkitűzé§:

OCHRE haderejének visszavonása a TAN-i területekről, továbbá
TAN haderejének visszavonása a Konfrontációs vonaltól 25 km- re
észal<ra (Iásd: 3.sz. ábra)

A poltikai és katonai célok elérése érdekében a tervezés folyamatá-

ban a következó lépés a hadmúveleti elgondolás kialakítrása és az ebbő|

következő f€Iadatok meghatározása volt, A feladatok meghatározása
plenárisan történt, a résztvevók javaslatai, észrevételei figyelembe vétel_

re kerültek a végső szövegezés kialakításánál. A végtermék a közvetkező
volt:

- A UNOMIT-nak a haderő Parancsnok hadműveleti irányítása alá
vétele.

- A saját erók és infrastruktúrák védelmezése.

- A kiköiők, repülőterek és a közlekedési vonalak biztosítása.

- Ütköző óna felállítás (létrehozása) szárazföldön és tengeren.

- Tiltott repülési zóna kijelöláe a légtérben.

- A szembenálló felek szétválasztása.

- A TAN és OCHRE elleni feryver embargó betartása.

- Az OCHRE elleni kereskedelmi embargó érvényre juttatása.

- Segítségnyújtás az infrastruktúra helyreállításához (kérés szerint).

- Segítség a menekültek á a hontalan személyek repatriálásában.

- A humanitárius segítségnyújtási tevékenységek támogatása.

- Bármilyen más, az ENSZ főtitkár által eng edé|yezeít és azÉszak
Atlanti Tanács Katonai Bizottsága által jóváhagyott funkció.
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A feladatok ismeretében lehetségessé vált a várható kockázati íé-
nyezők elemzóse. Ez azért is fontos volt, mert ezek ismerete hatással volt
az erő-eszköz igény kialakítására, főleg a biztonságot és védelmet szol-
gáló alegységek, egységek kérdését illetve biztosítását tekintve.

Az erő-eszköz igény elkészülte után (melyet a hadmúveleti tervező
csoport készített el) összevetésre került a nemzeti felajánlásokkal. Amit
a NATO tagországok (az USA kivételével), és a PfP országoknem tudtak
biztosítani azt az USA biztosította igény szerint,

Ez a fajta konferencia jellegű tervezés rámutatott arra, hogy egy
ilyen naglvolumenű, részletekre kiterjedó feladat végrehajtásához, a ter-
vezett haderő ö§§zeállítását céIszerűbb több ember bevonásával elkészí-
teni, mint amit egy szűk tervező csoport lehetősége ad. Ily módon a ter-
vezésben szinte minden fegyvernem, szakág közvetlenül vagy közvetve
képviselve van. Változtatást, értelmes változtatást az utolsó pillanatig
hajlandóakvoltak eszközölni. A tervezés ezen elemevolt a legidőigénye-
sebb és a nemzetközi demokratizmus itt nyilvánult meg legjobban. Az
összeállt Nemzetközi Eryesített Békefenntartó Haderó mintegy 45000
fő személyi állománlt jelentett. A parancsnoki vezetés struktúrája a 4.sz.

ábrán látható.

Mint az ábrából is kiderül az egyes felsó beosztásokhoz a rendfoko-
zat is meghatározásra került. Továbbá a haderő parancsnok is megkapta
a kinevezését.

Az állománytábla teljes vertikumának a kidolgozása a részletes ter-
vezési fázisban került végrehajtásra. A kezdeti tervezés részeként végre-
hajtásra került a Nemzetközi Egyesített Békefenntartó Haderó műkö-
dési szabályzat (ROE) alapelvei, amelyek alapján a Működési Szabályzat
kidolgozhatóvá vá|t a következó témakörök szerint:

- A parancsnoki alá- és fölérendeltségi viszonyok;

- A riasztási kérdések;

- A földrajzi korlátozások:

- légi

- vízi (tengeri)

- szárazföldi
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- Az önvédelemhez való jog;

- A segítségnyujtás;

- A megszabott feladatok teljesítése;

- A működési szabályzattal rendelkezók köre

Ezen kívül meghatározásra került a Működési Szabályzat hitelesí-
tési eljárása, valamint az, hogt a szabályzatnak a helyzet változásait
követni kell és a nemzetközi joggal összhangban ke|l lenni.

A konkrét kidolgozást egy munkacsoport yégezle, amelynek tag|ai
a NATO tagországot tisztjeiból kerültek ki,

A tervezési fázis a végtermékei a záró plenáris ülésen bemutatásra
kerültek, amelyen az AFCENT parancsnoka is részt vett,

Az első kezdeti tervezési fázis a dokumentumok jóváhagyásával és
néhány előremutató instrukció kihírdetésévei zárult.

A cikkben megpróbáltarr a teljesség igénye nélkül leírni egy nem-
zetközi békefenntartó haderó |étrehozása kezdeti hadászati, hadműve-
leti íervezésónek folyamatát amely e|sősorban a NATO tagországokra
épít. Abékepartneri országok számára ez a folyamat szinte teljes egészé-
ben a tanulás, az ismeretszerzés és nem utolsó sorban a"§zoktatá§" fázísát
jelentette.

Rendkívüli nehézségeket jelentett a NATO terminológia és a NATO
rövidítések ísmeretének hiánya. Ezen a tervezési fázison jutottunk hozzá
azokhoz a segédanyagokhoz (rövidítések, fogalmak, magyarázatok, je-
lek, jelzések stb.), amelyek a következő fázisravaló felkészülés alapanya-
gai voltak.

A részletes tervezési fázisban kerüIí sor a logisztikai és a közlekedési
tervezésre. Ezekről a következő számokban szennénk részletesebb infotmá-
ciókat adni-
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A FÖLDRAJZI ALAPHELYZET
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