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Elószó

Az ezredforduló elóestéjén a politikai, a társadalni és a technológiai
fejlődés megannl következménye nódosítja a katonai erő szerepét,
amelynek vonzataként a hadüselésben is végbemenó átalakulások nem
kwésbé jelentékenyebbek a korábbiaknál.

Aváltozások által di]aált kihívások a hiatót is megéintik Ezért ebben
a tanulnónyban eg, hltatósi fázis (a harmadik) részeredményei kerülnek
kibontásra.

A kutatómunka eddigi részeredményei bemutatták az É§zak-atlanti
Szevódés Szewezetének a logisztikával kapcsolatos nézetíend§zerét, az
elü megközelítéseket, a ryakorlati eljárásokat és szabványokat. A kuta-
tás első fázisa a NATO logisztika általános fogalmi körét írta le (lásd '7
logilztika a csapatok fenntanósónak és mozgatásónak eszkize" című ta-
nulmány, amely megjelent az üj Honvédségi Szrmle 7992.1-es számá-
ban), a második fázis a NATO új katonai stratégiai koncepcióból fakadó
logisztikai alapelveket és az új elvárásokat tárta fe| (lásd 'A multinacio-
nális NATO-erök logisztikai tómogaíd§a" című tanulmányt, amely megle-
lent a Hadtudomány 1994. 3-as számában), és a harmadik kutatási fázis
lezárrásaként a NATO Gyorsreagálású Hadtest Multinacionális Hadosz_
tály (Közép)Z logisztikai támogatásának számunka is gyökeresen újszerű
kérdései kerülnek - a céltanulmány lehetőségei között - kibontásra. Va-
ryis a téma átfogó vizsgálata alapján felvázolorn a logisztikai trámoga-
tást alapYetóen b€foM§oló tényezóket majd magát a logisztikai kon-
cepció{ azuán a felvonultatá§ kérdéskörét továbbá a logisztika e§zkö-

Dí. csabai Györ8y alezíedes, a ZMNE stíaté8iai és védelrni Kutatóintézet fómunkatársa

Egyesek ezt Központhak vagy Közép§ónek is nevézik, ami az alkaknazás lehetsége§ had§zínte_
íére utal.
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zelt a szabványosítás és az egÉb kapcsolódó kérdé§eket a hadoszt{íly
szintre Yonatkoztátva. Vagyis eg hosszú úton, az általánostól eljutottam
az egyesig. Hozzátancm, hory az általam vizsgált problémakör kózép-
pontjába a többnemzeti§égűséget, azaz a multinacionalitást állítottam,
mint kiindulási alapot, majd a logisztika igen bonyolult kérdéskörét jár_
tam körbe.

1.) A logisztikai tám€atást meghatÁroző tényezők természet€

Abból a tényből kell kiindulnunk, hory a Multinacionális3 Hadosz_
tály (Közép) Iehetéséges és elképzelhetó hadműveleteinek a spektruma
a humanitárius segítségny{íjtá§tól a regionális konfliktusok során megví_
vandó hadmúveletekig terjedhet. Mindezek megköveteleik a logisztikai
rendszer rugalmasságái mégpedig olyant, amelyet ú5r szerveztek meg
és készítettek fel, hory azt a váltoá körülményeknek megfelelően igen
gyorsan tudják átalakítani. Ugyanis a hadosztály legimozgékonpéga mi
att szükséges az, hog5r a logisztikai rendszer hatékonyan tudja támogatni
a viszonylag nagy távolságokra végrehajtott különbözó hadmúveleteket.

Firyelembe kell venni azt, hog5l az eróket (ez esetben légideszant-
dandárokól van só, nevezetesen egy belgáról, eg5l németról, egy hol-
landról és ery britról) biztosító négy nemzet logiszíikai koncepciói in-
lrább evolúciós mint rcvolúcl6s megkiizelítést igényelnel különösen
azért, mert mindegyik nemzet jelentékenyen csökkentette és ma is csök-
kenti a védelmi költségvetését. Emiatt és még számos mrás tényezó szám-
bavétele révén úgl tűnilq hogy az új logisztikai erységek megalakításához
és az új logisztikai eszközök megvrásárlásához a pénzügyi források nem
állnak rendelkezesre.

A hadosztályon belűl a szabványosítás nem kelló szintje vary esetle-
ges hiánya előidézheti az alacsony fokú hatékonyságot. Ézea tényezők
hatására a működő logisztikai rendszer a szabályozásokat és a parancs-
noklási üszonyokat stb. tekintve a szükségesnél is bonyolultabbá válhat.

3 MuItinacionái§_többnemzeti§é8ú
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A Multinacionális Hadosztály (Közép) alaprendeltetése, azaz a kül-
detése az, hogl a NATO Európai Szövetséges Parancsnokág Gyorsre-
agálású Hadtestjének (ACE Rapid Reaction Corps = ARRC) részeként
tevékenykedjen, emiatt a logisztikai koncepciójának erybe kell esnie (az
össáang miatt) a NATO Gyonreagálású Hadtestének logisztikai kon-
cepciójával.

Természetesen az sem zárható ki te{bs biztonsággal, hory a hadosz-
tály a hadtest keretein kívül kerül alkalmazásra, ami szükségessé teszi a
sqiát logisztikai támogatásü Megjegzem, hogl a Multinacionális Had-
osztály (Közép) logisztikai koncepciójának alapjait a Zárójelentés
(MND(c)a Final Report) rögzíti. Az Európai Sóvetséges Fóparancs-
nolság (SACEUR) és a katonai erőket biztosító nemretek aZárójelen-
tést jóváhagyták 1992. elejért, A valósághoz az is hozzátarloák, hogy a
Zátójelentést a CINCENT felügyeletével szerkaszaették és ezképezte
az alapját a hadosaálynál folyó mindennemű tewezó tevékenységnek,
annak az aktiüzálási fázisában (Activation Pbase), 1 992. ápi|isától 1994.
júniusáig. Hozzátehetem, hogy az érdeklódó szakembeí, ava§I a kutató
a jelentésben a többnemzetiségú logtszti}ai konrcpcióra nern ta|ál teUes
körű megoldást. Ugyanis a logisztikai fejezetben mindössze egy á|talános
érvényű javaslat található - nevezetesen - ery új logisztikai ezred felállí-
tására, mégpedig a hadosztály szintjén, ugyanis az lenne felelós vala-
rnennyi logisztikai funkció végrehajtá§áért. További foryatékossága a
Zárójelentésnek az is, hog5l nem említi meg azt, hogy a multinacionális
hadosztály a logisztikai támogatá§t egy magasabb katonai formációtól
fogja megkapni.

2.) A lo8i§ztikái koncepció vliltozatai

Azonnal rátérve a logisztikai konc€pció lényegére, ami ugtanis ab-
ban foglalható össze, hory a G-4 tötzs résáre az elsó kihívást az előbb
említett és a Zárójelentésben javasolt logi§ztil€i ezred §zeryczetejelen-
tette, Ugyanis a G-4 törzsnek ülágos és egrértelmú vá|aszokat ke|lett

4 MND(C) - Mültinational Dü§ion (central) röüűté§€
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adni olyan kérdéselae, hog, például:

- L s?.ewezetet jó laz-e a'l<eret-nemzet e/v"-re alapozni;

- á ha igen, akkor melyik erót biztosító nemzet lesz araanelyik vál-
lalja majd a keret-nemzet §rerepet;

- továbbá vajon a §z€ír€zetDek valóban minden szin&tüt§bbnemze-
tisegűnek kell-e lennie? Az eróket biztosító nemzetekblta$ viták so-
íoz^tához a G-4 íörzs grám változatot, választási javatbt t€{e§áett
elő.

Az első opcíó alapján arra kérik a nemzeteket, hoglbrák létre a
keretet az ezred és a aísdóalj parancsDokságok szám&á ]ü!§anis a szá-
zad szintnek teues méíté*b€o nemzetinek kellene len{b& a nemzeti
képességekre kellene korlátoódnia.

A mrisodik opció egr tii,bbnemzetiségú ezredpaífi§oo}§ág volt,
amely erre a §zerepí€ §zakodott a keretzászlóaljaklal egtitt Vag5ris
az egy feladatra §uakosodott §zervezet mint egy-neílrÉliÉgfi zfuúóalj
szolgáltatná egy adott tén$ben a logisztikai támogatilfi8bdo§ztály va-
lamennl egységéne§ fiiggetlenül a nemzeti hovatartodllBlÓL

A harmadtk opció szednt a né5l Nemzeti Támogrd &oport (Na-
tion Supporting Group = N§G) szolgáltatná a logiaiM,úlnogatdst a
saját nemzeti erőinel nemrti rrechanizmus és e§árr&*radnt Uryan-
is mindeg5rik Nemzeti Támogató csoport felelne a mm€§a harmadik
vonali logisztikai támogatifoért.

A nemzetek ús/ döntrrtrelr" bo§ röüdtávon a ne@iu§gközelíté§t
részesítik elönyben és í5l belreryeztek abba, hogt ff{hnü majd ki kell
fejleszteni egy olyan többo€@pti§égú logisztikai k§olpedót, amely tu_
laj donképpen szenepre-sra}oöorláson alapulna- F"e!r&ü!& hátterében
az a fontos tény volt, hosl a remzeti dandárokat tulridOtrhéppen két, ha
csak nem három célra szewezÉk Uganis a nemzetottzándéka az, hory
ha a szühég rigy Kvránja akkor dandáraikat felhas48hassák nemzetpo-
litikai élokra. Az ilyen mívelctek kerttében önállóonn nenzeti alárcn-
deltségben kefiilnének bsveté§m.' vslamint a neMek nryuk gondos-
kodnának er6lk logtsáikai tánogatásárót. Az is nyiMnvaló, hory a had-
osztálytörzsek eá a döntést sajnálattal vették tudomásul, de az idó meg-
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mutatta, hory ez az opció rövidtávon elérhető é§ ha§ználható elképzelés
volt.

3.) A csoportosítás íevétele és a felvonultatás

Átalánosan elfogadott az, hory a Multinacionális Hadosztály (Kö-
zép) erőit biztosító nemzetek együttesen tartoznak felelősséggel a had-
osztály felvonultatásért. Ezeknek a nemzeteknek az a felelósségűlq hory
megtervezzék é§ veze§sék saját eróiknek a Várakoási Körletb€ tórténó
felvonultatását. A hadosztályparancsnok felel a hadosztály erői felvonul-
tatásának elkezdéséért, annak folyamán a prioritások meghatározásáért,
a koordináliásért és az erók átcsoportosításáért. A hadosztály harcál-
láspontjának telepítését NATO Közep-Európai Sávetséges Erók (HQ
AFCENT) t&zse végzi és ebben az e§etben Hollandia (mivel az AF-
CENT Brunnsrumban települ) mint befogadó- és vezető-nemzet szerep-
ben koordinál. Annak eldöntése, hory mennyi leg5ren a reagálási idó és
a hadműveleti szükéglet ahhoz, ho gy a nég l;'emzrt összes erőit fogad-
ják a Várakozási Körletben, igen alapos es koordinált tervezést tesz szük-
ségessé. Az nyilvánvaló, hogl a G-4 törzs vógig részt vesz a tervezés fo-
tyamatában és végrehajtásában. Mihelyt a Várakozási Körletben az
erők készen állnak a bevetésre, a nemzetek átadják a parancsnoklást a
hadosztály parancsnokának, akiezután a logisztikai támogatásért is teljes
felelósséggel tartozik a hadosztályon belül.

A Várakozási Körletből a hadosztály harcos és harctámogató eleme-
it légi e,sltagy közúton a Harcbevetés Terepszakaszára vonultatják fel,
hog5l harcbevetésre kerüljenek. Előretolt Hadműveleti Bázis (Forward
Operating Base = FOB) létesítésére akkor kerül sor, ha két körlet eg5r-

mástól való távolsága meghaladja a 60 km+. A szakembereknek azt is
fontos tudni, hory az Előretolt Hadműveleti Bázisra kezdetben csak a
dandárok és a hadosztály közvetlenek eszközeit mozgatják. Ekkor a
Nemzeti Támogató Csoportok k)zvetlen logisztikai támogatóst csak akkor
szolgiltatnalg ha a dandároknál és a hadosztály könaleneloúl esetlegesetl

felmerül a szülcséges s ége.

Látható, ho§l ezek strukt írá4a ezÉrt modulokból tevódik össze. A
vezetés és irányítás (C2) eryszerűsítése érdekében a Nemzeti Támogató
O§oportok lehetóség szerint kiegészítő logisztikai támogató eszközöket
helyeznek el a dandárok logisztikai erységeinél. Atlagos körülmények
között a dandárok és a hadosztály közvetlenek logisztikai támogatása az
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Előretolt Hadműveleti Bázi§ról történik. A logisztikai anyagok és eszkö-
zök szállítása azElóretolt Hadműveleti Bázisra a napi utánpótlási rend-
szer révén történik a Várakozási Kör|etből, ezzelbiztosíwa a folyamatos
ellátá§t.

4.) I-ogisztikai eszközö} (többletek és delicitek)

Az eszközökből kitúnik, hogy a Multinacionális Hadosztály (Kö_
zép) Iogisztikai gerilcét a négl Nemzeti Tlímogató Csoport és egy német
szállító ászlóalj képezi. Ugyanis minden egyes Nemzeti Támogató Cso-
port képes 2. vonali kózvetlen támogatás nyújtására a hadosztály kózvet-
lenek és 3. vonali logisztikai támogatá§t §zolgáltatni a dandároknak és a
hadosztály közvetleneknek - valamennyi logisztikai területen.

A Nemzeti Támogató Csoportok az előzőeken túlmenően képesek
a készletek egyensúlyának fenntartására és a folyamatosság biztosítására,
ahogyar' azt a hadosztály parancsnokának erre vonatkozó utasítása elő-
írja.

A készletek egy résút gépjárműveken tárolják (tartják) annak ér-
dekében, hogy szükség esetén biztosítsák a közúton történő azonnali
utánpótlást. Az egyes N€mz€ti Támogaió Csoporúok eryediek mind az
összetételüke! mind a hadoszíáIyhoz való parancsnoki viszonylatukaí
illetően. Mindamellett megjeg},zem, hogy a szakmai vonatkozások és a
felkészülés tekintetében a nagy hasonlatosság lehetóvé teszi a hadosztá-
lyon belüli megfelelő munkavégzést valamennyi logi§ztikai tenileten. A
következőkben tekint§ük át az egyes Nemzeti Támogató Csoportokat,
uglanakkor a diszlokálási helyeiket az 1. számú melléHet tarta|mazza.

A belga Nenzeti Támog8íó Csoport állományát a 29. Logisztikai
Zász|őalj - amely az ellátásért, a karbantartásért és a szállításért felelós -

és a 3. Szerepú Egeszségügyi Beavatkozó Csoport alkotja. A belga Nem-
zeti Támogató Csoport a Multinacionális Hadosztály (Közép) hadműve-
leti alárendeltéségbe tartozik.

A német Nemzeti Támogató Csoport egy feladatra szabott szerve-
zet, amely a Multinacionális Hadosztály (Közép) támogatására hivatott,
egy logisztikai és egészségűg5ri dandár elemeiből ősszeállított erókből áll,
a vezetésének sajátossága abban lelhető fel, hog5l a hadművelet teljes
időszakában a nemzeti parancsnokság alárendeltségében maíad,
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A holland Nemzeti Támogató C§oportot a holland Támogató Pa-
rancsnokág úgy állította össze, hory aá szükség e§etén kiegé§zítik lo-
gisztikai egységekkel. A csoport a hadosztály hadmúveleti alárendeltsé_
gében van.

Az Egresült Királysa8 Nemzeti Támogató C§oportja is feladatra
szabott és az EgtesüIt Kirólyság Harci SzolgáIati Támogató Csoportjának
elemeiMl alakították ki, Ezek az elemek az Azonnali Ujrafeltóltesi Cho-
portban összevontan c§oporto§ításra kerülnek es a hadosztály aláren_
deltségébe vannak

A Multinacionális Hadosztálynak (Közép) a maga nemében egle-
dütálló, szinte kivételes eg5nége a 120. Sállííó Zászlóalj. Mint német
zászlóalj hadműveleti alárendeltségben van és egyedüli teljes egészében
feladatra specialiált egység a hado§ztály szintjén, mégpedig azzal a fel-
adattal, hory általános sállítást hajtson végre.

A szállító zászlóalj hozávetóleges kapacitása 5 2fi) tonna szilárd
anyag és a tartályokban szállított üzemanyag. A zászlóalj nem került el-
látásra a személyek szállításához szűkséges eszköókkel. A zászlóalj ké-
pességei - a G-4 törzs számára - lehetővé teszik azt, hog anélkül nyújt_
sanak pótlólagos ellátótámogatá§t a fó logisztikai erőkifeJtéshez, hory
megzavarnák a hadműveleti tevékenységek rutinszerű logisztikai támo_
gatását. A zászlóalj biztosítani tudja a szükséges közúti szállítási eszkö-
zöket is a készletek szétosztásához, ha arra szükség esetén sor kerül.

Fontos tényként azt is kiemelem, hogy valamennyi dandár rendel-
kezik o§,an saját integnílt logisztikai képességgel, amí sámukra lehe_
tővé te§zi a hsrcteyékenységek (hadműveletek) folytaúísá| mégpedig a
legintenzívebb mértékben és mintegr 72 ónÉn áí Ezeknek a logisztikai
eszközöknek a jelenlegi összetételét és megnevezáét a nemzeti alapon
alakítják ki, a különkizóségük is ebból eredeztethetó.

Például a 11. Holland légimozgékonyságú Danür alaprendeltetese
a helikopteres utánpótlás végrehajtása. A Holland Nemzeti Támogató
Csoport feladata a szükséges földi eszközrik folyamatos biztosítá§a a lo-
gisztikai támogatás számára, amennfben ezek a helikopterek a hadosz-
tály szintjén tevékenykednek. A többi dandár teljesmérvű földi mozge-
lanyságal rendelkezik annak érdekében, hogl köztlton biztosítsa az utón-
pótwst, az úiraíeltöké§t a miveletek folyamán
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A hadosaály megfelelő mennlségú száltító helikpterrel rendelkezik
majd, hogr hosszabb távon ninden utánpótlási igény légi úton elégíthes-
sen ki. Ehhez az is hozzájárul, hory a Belga Ejtőernyős Kommandó Dan-
dár és a 31. Német Ejtóernyós Dandár korlátozott képességgel rendel-
kezik a levegőből ledobott utánpótlás módszerére alkalmas merev szár-
nyu repülőgépekkel.

5,) SzabványosítrÉs

A logisztikai eszközök újraelosztásának hatékony kezelése és a légi
mozgekonpág által bizto§ított hadmúveleti rugalmasság iránti fontos kö-
vetelmény az, hory minél magasabb leryen a Multinacionális Hadosztály
(Közep) szabványosítási szintje. Közismert, hog5l a NATO-ban immáron
több mint 30 éve folyó törekvés ellenére, hog5l megfelelő szintet érjenek
el a szabványosítás terén, a hadosztály ki van téve annak, ho5l dandrórait
többé_kevésbé önállóan múkikltesse, mégpedig nem is csak összeková-
csolt erőként. Mindez nem csupán annak a következménye, hogy tulaj_
donképpen négy erymástóI eltéró nemzeti doktrína, rendszer, struktúra
és harceljárás van együtte§en jelen, hanem annak is, hory a szóban lévó
hadosztálynál a fegyverzet és felszerelés igen változatos, azaz eltérő. Az
eltérést bemutat om a 2. számú mellékleten.

Jóllehet a hadosztály vezgté§e csak tanác§okat adhat a n€mzetek_
nel mégis az elmúlt években bizonyos előrehaladást értek el a megálla-
podások révén, uryanis az alegységek és egységek közös logisztikai és
szabványosított műveleti és működési eljárásokat alkalmaznak. Hollan-
dia és az Egyesült Királyság úgy döntött, hog5l APCHE helikoptereket
vásárol, azután kor]átozott interoperabilitási kiképzési kisérleteket foly-
tattak a táboíi gyakorlatokat megelózően. A műveleti küldetések válto-
Zatossága megköveteli a hadosztály törzsétól azt, hogy a lehetó legjobban
íelhasználja azegyes egységek sajátos műveleti képességét. A kúlönbözó
módon összeállított Nemzeti Támogató Csoportok bizonyos mértékig
uryanolyan tevékenységeket folytatnak és olyan kiterjedt logisztikai ké-
pességet szolgáltatnak, anely valójában ery beépített bőségi (pontosab_
ban kifejezve felesleges) §zintet is magában foglal. Ez a bőség (fe|esleg)
különósen a humanitárius segítségnyri,itások esetében igen fontos é§ ér-
tékes.
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Befejezésül bátran kijelenthetó, hogt a kutatás alapján a hadosztály
logisztikai koncepciója megfelel és az egyben adekvát a NATO logiszti-
kai elveivel és eljáriásaival (azaz MC 319-e|).

A tanulmányban leírtak - az aktualitáson túlmenóen - különösen
hasznosak lesznek NATO-taggá válásunk folyamán a konkrét logisztikai
kérdések feldolgozása során, méghozzá a ryorsreagálású zászlóalj (dan-
dár), valamint az összes NATO-feladatra kijelölt magyar erő logisztikai
támogatás elveinek kimunkálásában és a gyakorlati feladatok megva|ó-
sításában, továbbá a kérdéskör kutatóinak bázisanyagként történő fel-
használásában és a szakmai oktatás és kiképzés végrehajtásában.

Összességében ldnond}atom az! hory ez n céltanulrnány alcír egl
olyan logi§ztikli kutatási jelentésnek is felfogható, amelyben a feltárt
kérdések szé|es spe}úrumban, de szíkített formában közrcadásra ke-
rülnek.

1. sz- melléHet

Diszlokációs helyek (békében)

l.) 24. Légideszantdandár (UK)

Egyesült Királyság, Colchester

31, Légideszantdandár (GE)

Németország, Oldenburg

Ejtőernyós, kommandós dandár (BE)

Belgium, Heverlee

1 1. Iégideszantdandár (NL)

Hollandia, Amheim

Multinacionális Hadosztály Parancsnokág (Közép)

Németország, Rheindah|en

2.)

3.)

4.)

5.)
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2. sz. melléHet

A fegrverzet és a felszerelés alaprrctő kütönbiizóségei

1.) 6 ktilönbózó típusú heükopter megléte

2,) 6 különböző típusú tiizenégi löveg és aknavetó

3,) 10 különüizó kiütelezésű gépjármű és azokon belül4 kü-
lönböó típus

4.) 7 ktilönkizó típusú pánéltöró rendszer

5.) 9 különböző típusú könnyú fegrver

6.) 4 különbözó típusú híradó_ és feldedtórendszer

7.) 3 különkizó típusú (vary fajta) anyagkezeló felszerelés és
berendezÁ .
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