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A francia suÍrazJöIdi hatlerő logbztikai támogúása nem csak űzéÍt
kerüIt az érdeklődésiink kiizéppontjába, mert Jecn Cristophe Prox
őrnagjl (jelen cikk eglik szerzője) a Nemzenédelmi Eg/etem logisztikai
szakos hallgatójaként 1998-ban hasonló témában írta szakdolgozatáÍ,
amit eg), Íonlos szakmai konzultáció egészített ki c francia haderő szak-
embereivel, hanem azért is' mert a francia haderő logisztikai rendszere
több vonatkozásban is kijlönbözik aktir az angolsztis7, akár a német
IogiszÍikai modelltéÍL Úg gondoljuk, hogyl tovtibbfokoua a cikk aktuali-
tdsát azű tény, hogy afrancia hadsercg a hivatásos haderővé váIás útján
van, aminek teljesijlését 2002-re iúnlozták elő,

Mindezek a körülmények érdekesek lehetnek a pelTnanens átalakítás
(9 év) stádiumában lévő Magyar Honvédség logisaikai szakemberei, eset-
leg cselekvően résztvevő szeryezői számára. Ennek mottója talán aZ
Iehetne, hogy nemcsak a követendő példa a példa.

Néhány alapvetés a francia honvédelem
céljáról és feladatairó|

Franciaország célja a béke megóvása, ugyanakkor azonban érdekeit
védenie kell és a világban betöltött szerepét vállalnia kelI. Ez elsősorban
hadászati érdeket jelent, ami a békefenntartásban az európai régió rnegha-
tározó térségeinek, úgymint a FöIdközi-tenger, a Közép-Kelet, va|amint az
alapvető gazdasági és szabadkereskedelm i zónák. francia érdekérvényesí-
tésére koncentrálódik.

MtÍsodsorban felöleli az Európa építéséból eredő és a nemzetközi
rend és status quo fenntartására irán1''uló erófeszítéseket. amely a történel-
mi identitást az Európai Uniót és ee; megújult ÉszaL-atlanti szöVetséget is

l' Prof' Dr' Báthy saÍldoÍ ezredes. ZN,INE Loeisztikal tarlszel'\ezelli. es\eteml lanáÍ
2' Jean Cristifphe Pra\ francia aIezredes' z]\í}iE \Lrlt logisztikal halIgalóJa
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feltételez. Lgl a::ii:: : ). -
és az amerikaia]' lt__::: .: _.

Harnadsorban : : .: -::-- -: - -:' :- -.:-:i\ \:::::l a:

hadászati rédelnl:: ::a::. :.::'i::: : -'::']._ '.]J''j ]iZl.ns3q 5Za\atLrlását is

jelenti' Ebból kilre:^cz::.. ::'..'rrejeien is nég1 alapeIvre épül. nrel1'ben

a globalitás eA; iile::zl. il!'!) i]Z Lrrszág egész lakossága életének minden

területe igén1li a rédelrnet és kötelezettséget vállal a védelemben; az

allandósagon' anli a már békeidoben fenntartott védelnri készerrlétet felté_

telezi; az egrslgerr' anlel1 a nriridenkori kornrárry irányító és koordináló

szerepét fejezi ki: és tlecentralizálú'son' anely az ország területi egysé-

geinek felelős hatóságait teszi feIe]őssé minden szitlten a védeleméft'

A francia védelmi politikát két nreghatározó elv vczérli, úgymint a

függetlenség, rnelynek értelmében Franciaország szut'erénen dönt Saját

jövójéről és a szolidatítIls e1r'e' mel)'nek értelmében Franciaország kész

segíterri szövetségeseinek, betartani köteleZettségeit mind Európában'

nlind az egész világon. Hadászatuk dekraláltan védelmi jellegű nrrkleáris

és hag1'omáIryos elrettentő erijkból áll' A francia haderő szárazÍöldi

haderiinenből. haditengerészetből. légieróből és ezektő] [üggetlen

.sendtrrségbó] tevődik össZc'

A haderő íeladatai nrindenekelótt nlegvédeni Franciaország éI'dekeit

bárnreI1 tánradás ellen' Nlásodsorban részt ventri az E'urópai védclemben'

ennek keretében béketerenrtéS és béke1_enntartás ' akár az ENSZ akár a

\.\To keretében. de fenntaíva a jogot és lehetoséget, hogy a védelni
eg1 ünnliiködési szerzódések keretében Afrika és a Közép-Kelet Ítg1'tter c-

Zen baráti országaiban is (francia érdekszféra) teljeSítsék ezt a lnissziót'

\ í indezek összefiiggenek azzal az alapv ető szervezési elképzeléssel.

rleir .l.liltltc'ia haderőt 2()02-ig hiyatasos hutlsereggé les'zl' A legjelen-

t..sebb r áltozás ezen beIiil a szárazfloldi haderőt érinti' alrol a 250 000 fós

':;,Átn ti)rrénik' anli nétli leegyszeriisítéssel annyit jelent, hogy a század

.z:;:n..l a hadtest szintig modulokból. blokkokból épithetó fel a sziikséglet

;'':::l enr ében' Ennek vizsgálata azért ktilönösen érdekes, meft azt.jeIenti,

::]_J) . --J rr ':cis:e 
ríi logisztikti bi:toSíló e]en nen.jelenik meg tt rltlnrlr.ir

._-j,;]'.;/i hanem a harci kotelékek felépitéSéhez igazodl'a a t'eladathoz az



alkalrnazás körtilményeihez és az ellátás megszervezésének lehetősége!
hez fog alkalmazkodni. Errnek megfelelően újra kell gondolni a Iogisztikai
támogatás, illetve biZtosítás elveit és követelményeit is.

Értelmezésükben a logiszlika céIja a haclerőnentek mint|en helyzetben
és minden Íerületen törÍénő tánlogatása békében, valsághelyzelben és
háborúban, anely magtiba foglalju az anyugellátást (kiilönleges szerepet
adya az élelntezési ellátáSnak), az egészségügyi ellátúst, az üzemben-
tartást, a száIlíttist (cthol tranzitálásÍ éS szállítást kúlöníÍ el), uz infraslruk-
lúra bizlosítását' yalantinÍ az odntiniszÍrációs ügyeket. E tevékenységeket
nemzeti és többnemzeti keretben egyaránr érÍeImezik, és ebben tántaszkod-
nak a NÁTo-elvekre itgy a nen?zeÍi ÍánogaÍó elem, ntinl a befogadr)
ne m ze t i t ámo gat ás von a t kozás á b an'

A hadműveleti szintÍi logisztika biztosítására a szárazföldj haderónél
új rendszert hoztak létre és fejlesztenek tovább 2002_ig (l ' sz. nelléklet)

A szárazÍijldi haderónél a biztosítás funkcióit elég sajátosan határoz-
zák meg: humán biztosításról. egészségügyi biztosításról, haditeclrnikai,
fenntartási, és karbantartási biztosításról, üzemanyag_biztosításról' szállí-
tásról, tranzitálásróI és infrastruktúra biztosításról gondoskodnak.

A logisztikai támogatás megszervezését nyolc alapelv figyelem_
b€vételével hajtják végre;

. a SZeIveZet alkalmazhatósága' állandósága és kizárólagossága,

amely a hadászati tervezés centralizálását és a hadszíntéri veze-

tés decentraliZáIását is jelenti'

' egyszemélyi vezetés, ami azt fejezl ki' hog1' a lradszíntéren a
parancsnok felelós a hadászati mÍiveletért és a logisztikai biz-
tosításért egyaránt,

'az erók manővere és reagáló képessége,

' a szeÍYezet és az erőforrás modularitása.

' a szervezet és erőforrás adaptálhatósága. arni a technikai esz_

közök, lőszerek csereszabatosságát is jelenti.

. az elsőlépcsós csapatok kiemelt támogatáSa,
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' a támogató erók cenüalizali \ 3Z.:.!::_3k ei\ e.

'éS a lo_9i5ZtjLdl e|''r<l:t:s

Az új kihívásoknak megtelelóen. ami elscisorban nem az 5. Cikkely
szerinti műveleteket. hanem a r álságkezelés' béketeremtés és béketámo-
gatás katonai feladatait jelenti különös szerepet szánnak a száÍazföldi
haderó hadtápszolgálarának' A hadtápszolgálat kifejezést természeteSen

csak a kezelhetőség miatt használjuk, hiszen ez a szolgálat csak nagyon

nehezen és erőltetetten vethető egybe a hazai hadtápszolgálat funkcionális
feladataival és ennek megfelelóen szervezeteivel is. A Commissariat de l'
Armée de Terre (CAT) (A Szárazfoldt Haderőnenl Hadtáp Szolgálata)
legalapvetőbb feladata és célja optimális feltételeket terenlteni a harcos

hatékony működéséhez. Ezéft a harcos személyes Iétével, lelkiállapotával,
sőt családtagjai ilyen irányú ellátásával is ez a szolgálat foglalkozik. A
CAT a szárazloldi haderőnemnél az igazgatás szolgálata, amely békében,

r'áJsághelyzetben és háborúban valamennyi elsosorban a szárazföldi had-

erónem, de a többi haderőnem és a művelethez kapcsolódó egvéb szerve_

zerek biaosításában is részt veSZ' Feladatai eSetenként igen specifikusak is

lehetnek. evezetesen:

. a parancsnokSágok tánogatása során igazgatási, pénzügyi,

logisztikai és jogi területek is lehetnek.

. álta]ánosságban f'eladata kiterjed a logisztikai biztosítás néhány

területéIe. ani az étkeztetés. a pénztigyi ellátás, a ruházati, elhe-

l1"ezési biztosítás területeit foglalja magába,

. a jogi és igazgatási brztosítás,

. a Franciaországon átvonuló szövetséges erők támogatásának

koordinálása.

. hurtlanitárius kcizcélú leladatok.
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Feladatának megfelelően a szolgálat több szinten szerveződik.

A központi igazgatőság az állami szintű megrendelésekért' tárolásért
és az alsóbb szintek ellátásának megszervezéséért felel. A második szint
az erők szintje felöleli a hadműveleti tagoz^tot és a csapatok szintjét is.
Ennek megfeIelően a vezérkarokban CAT igazgatóság van, a csapatoknál
CAT vezetók működnek, de ugyanígy CAT képviselőket találunk a
Németországban állomásozó és a tengeÍentúlon állomásozó erőknél is.

Hatáskörének és felelősségének érzékeltetésére szemIéletes lehet.
hogy 1998_ban a védelmi minisztérium költségvetése mintegy l85 mil-
liárd írank volt, aminek kb. ll4-e jutott a szárazfii|di haderőre és ennek
60%o-ért a CAT volt a felelős.

Ezek után néhány szóban a CAT állományáról és tevékenységérő|.
A CAT kb. 10 500 fő' melyból mintegy 40% katona és 60% civil. A tisztek
döntó többsége a szervezetek vezetésében, illetve az igazgatási és pénzü-
g1'i szoIgáltatásokban dolgozik vagy az intézetek vezetésében szolgálnak.

Műveletekben a CAT tevékenységét 5 alapelv határozza meg' ame-
lyek arra hivatottak, hogy a békeműködés és a műveletek működési rend-
je közötti eltéIést elVi szinten szabályozzák' Ezeket a következőkben hatá-
rozzák meg:

. a békeműködéshez hasonló áttekinthetó rendszert kell működtetni.

' minden helyzethez alkalmazkodni képes, rugalmas struktúrákat
kell működtetni,

. a felelősségi körök pontos elhatárolódásával kell biaosítani az
átláthatóságot és az eróforrások alkalmazhatóságát,

' az országon kívüli műveleteknól csak a hadműveleti parancsnok
rendelkezhet az alkaImazhatóságról és az erók újra elosaásáról,

. a működő informatikai rendszer hatékonyságát kell növelni (nem
űj rendszert kell létrehozni)'
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Külön sát érdemel a CAT biztosító ászlóalja (le Bataillon de Sou-
tien du CAT) (BscAT) felépítés a (2.sz.melléklet szerint), aÍnelyet a
logisztikai ezred keretében hoznak |éEe. Ez az egség mobil és modulráris

felépítesű, ami aa jelenti, hogy felépítése a biztosítandó állomrínytól, a

miivelet helyétől és tervezett idejétől fugg. A ászlóalj teljes állomanyával
10 000 főt képes biztosítani viszonylag hosszabb időbrtamban. Felépítése:

törzsszakasz, amely a parancsnokság biztosíüísríra szolgál; C század (C =

combat = harc), amely a harchoz közvetlenÍil szükséges tamogatast biz-
tosítja ellátasi anyagok vonatkoz.ásábm, mig a D sztÍzad (D : durée = idő-
tartám) a üíbori élethez szükséges eszközök biztosítását látja el' lehetővé
téve a hosszú idejű és váltott körletekben eltöltött elhelyezést is. Termé_

szetesen a két század szoros együthnűködésben működik.

A másik nagyon fontos elem, ami különösen az említett moduláris

felépítés üfunogatasához elengedhetetlen, a haderó szervezeti felépítéséhez

és alkalmazísi köriilményeihez jobbarr igazodó ún. CAT "l50 modul'',

amelynek rendeltetése az, hogy a helyzet diknílta körülményekhez alkal-

mazlodva a harcoló csapatok kötelékeinek megfeleló logisaikai tamogató

elem álljon rendelkezésre, megfeleló időben és helyen. Ez olyan anyagok

es eszközök elkülönített és egségakományként előkészített készleteket
j elenr amelyek egysé graklapokon trírolva haladéktalanul felmálházhatók
az erre rendszeresített gépjáÍműveke.

Ez aa isjelenti, hogy mondjuk egy 30 000 fos köteléknek 200 db i50_

es modulra van szüksege, melynek szükséglete 1400 raklap. A modulokba

tanoó készletek olyan számvetéssel kerülnek összeállításra, hogy a har-

co1ók életkörülrnényei, és itt természetesen az ellátás, elhelyezés területére

gondolok, megfeleljenek a normál békeidőszaki körülményeknek.

Természetesen felvetődik az a kérdés, hogy ezek a modulok mennyire

csa}i a r'álságkezelésre, illewe a béketeremtő és béketímogató művele-
tekre kialakítot! az alkalmi harci kötelékek a|apját képező sz€rvezetek,

illen'e mennyiben felelnének meg egy valóságos hadműveleti helyzet
rárnasztofta követelményeknek. A Frarrciaorságban folytatott konzultació

anól 31özött meg bennünket' hogy e modulok létrehozMt elsősorban a

;_:':rreres erók megváltozott feladatrendszeréból eredő kötelezettségek

hirr'ák életre, ugyanakkor azonban a szövetségesi kötelezettségekb<il

eredó. 5. Cikkely szerinti alkalmazas is biáosítható ezekből az erőkból
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Ennek megfelel..e: : : --:; -:.-. -: . : _':::: Jogisáikai tiímogató erők is
alkalmasak hadmui: =: : .: _:::::1 :' :;:..rrogatásukra bízott erők ellá_
tását végrehajtani.

A logisaikai "150 mi"lu]_ ..:.z::l eszközei képesek szinte teljes
autonómiát biztosítani - :'':''_. . : :'_\:z2 Sában, még akkor is, ha a Befo_
gadó Nemzeti Támogalás - ::: - :::_.:ten csak csekély mértékben tudja
kielégíteni a küldo orsá5 i::-' ': : :. ienr érsütésen, vízellátáson, egész-
ségügyi ellátríson, az elex:::. .-'.:-zalirtásán és egyéb szolgáItatásokon
szemléltetett eszközök ar-::. l-.:z::^ meg. hogy a jelen kor kihívásait
logisztikai vonatkozásbarr r:-.: '.:;:.::-.an elemezték, a kialakított rendszer
tükrözi Franciaorság viláe5'::ll::3rl betöltött szerepét, lehetővé téve,
hogy az európai kontinensen. J: :: szükséges azon kívül is képes legyen
a francia szárazfiildi erők maeas szintu ellátására.

Ugl gondoljuk' hog a francia hadsereg titalakíttÍsónak és az euel
kapcsolatban jelenrkező logiszlikgi ldmogaló ren(hzernek e néhány gon-
dolata igazolja dz olvasó előtl, hog, nemcsak az angolsuisz logisxtikai
rendszer keresi az új körülményekhez iggzodó korszeríÍ megolddsokat,
hanem a francia karonai logisztikai gondolkodás is Szakítotl a haglo-
truinyos megoldtisokkal és a megvalósítás alatt lévő elgondoldsai elgon-
dol-kodtató példliul szolgtilhalnak a nagls!Ígrendileg kisebb, de prob-
Iémáiban mégis hasonló ors4Í8ok suÍmrira-
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