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A NEMZETKÖZI („LENGYEL”) KÖZÉP-DÉL HADOSZTÁLY 
LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA  A MAGYAR SZÁLLÍTÓ 
ZÁSZLÓALJ RÉSZVÉTELÉVEL A KOALÍCIÓS ERŐK  

”IRAKI 

                                                     

SZABADSÁG” MŰVELETÉBEN  
(2003. szeptember 03 - 2004. december között) 

I. RÉSZ. 

Hautzinger Gyula – Bakó Antal1 

1. A Nemzetközi („Lengyel”) Közép-dél Hadosztály létre-
hozása, feladatai, tevékenységének megkezdése a hadműveleti 
területen 

Magyarország II. világháború utáni legnagyobb szabású katonai 
részvételére történő közvetlen felkészülés 2003. május végén – június 
elején kezdődött. Tárgyalódelegációink Varsóban megismerkedtek az 
„Iraki Szabadság” hadműveletben már részt vevő vezető koalíciós ha-
talmak felkérésére Lengyelország által létrehozásra kerülő hadosztály 
keretében történő magyar részvétel elképzeléseivel. 

Az első tárgyalások eredményeként ismertté vált, hogy a lengyelek 
egy, a hadosztály ellátását biztosító szállítózászlóaljat kérnek Magyar-
országtól, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a hadosztály törzsében 
több törzstiszti beosztás betöltésére is, amelyek közül számunkra min-
den bizonnyal a logisztikai főnöki (G4) beosztás bizonyult a legfonto-
sabbnak, mivel a várható parlamenti döntés alapján felállításra kerülő 
szállító alegység a lengyel logisztikai zászlóaljjal együtt képeznék a jö-
vőben a hadosztályparancsnoknak közvetlenül alárendelt ellátó alakula-
tokat. 

Közben magas rangú amerikai kormányküldöttség járt Budapesten, 
amelynek vezetője ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok a ma-
gyar részvétel eredményes elősegítése érdekében szállító technika biz-
tosításával járul hozzá a misszió sikeréhez. 

 
1 Dr.Hautzinger Gyula nyá.ezredes PhD, ZMNE Társadalomtudományi Intézet 
tudományos főmunkatárs. 

Bakó Antal mk.ezredes, MH ÖLTP logisztikai főnök. 
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Ezen információk birtokában került sor a varsói tárgyalások kö-
vetkező fordulójára, amelyet a már akkor a Honvéd Vezérkar főnöke ál-
tal kijelölt, a hadosztály G4 vezetői beosztásra tervezett főtiszt vezetett. 

A tárgyalások második fordulója során a misszióban történő rész-
vételre felkért és meghívott országok delegációi megismerkedhettek az 
„Iraki Szabadság” hadművelet május végére – június elejére bekövet-
kezett helyzetével, különös tekintettel a felállításra tervezett Nemzet-
közi Közép-dél hadosztály részére kijelölésre kerülő felelősségi körzet 
viszonyaival. A hadszíntérről Varsóba érkezett amerikai tisztektől a 
résztvevők a következő főbb információkat kapták: 

1. A tervezett körzet Irak középső-déli részén mintegy 80 ezer 
négyzetkilométeren terül el, öt tartományt és mintegy 5.1 millió 
lakost foglal magába (1.sz.ábra).  

2. Földrajzilag a Tigris és az Eufrátesz folyók között elterülő Me-
zopotámia öntözéses művelésű termékeny síkságán található; 
lakossága döntő része a Szaddam rezsim által kíméletlenül el-
nyomott síita. 

3. A terület nyugati határa több, mint 100 kilométer hosszú, egy-
ben a korábban hosszú évekig háborús iraki-iráni határ, délen 
egy valamivel hosszabb szakaszon nagy kiterjedésű lakatlan si-
vatagi szakaszon Szaúd-Arábiával határos. Északon amerikai 
csapatok, délen a Nemzetközi dél-kelet, ismertebb nevén a brit 
hadosztály határolja. Az országhatárok a harccselekmények 
következtében gyakorlatilag őrizetlenné váltak, a belső terüle-
teken a szövetségesek által kijelölt Paul Bremer (US) nagykö-
vet által vezetett Ideiglenes Szövetséges Hatóság helyi szervei 
gyakorolják a hatalmat. 

4. A tájékoztatót tartó, főleg a kijelölt területen működő 1. Ten-
gerészgyalogos Expedíciós Erők tisztjei szinte egybehangzóan 
a körzetben uralkodó május elején bejelentett közvetlen had-
műveletek befejezése után normalizálódó állapotról tájékoztat-
tak. Az értékelésnek megfelelően ez a közeljövőben záloga le-
het egy, a balkáni háborúskodásokat követő stabilizálódási fo-
lyamathoz hasonló helyzet kialakulásának, amelyben eredmé-
nyes békefenntartó tevékenységet folytathat egy, a résztvevők 
számát illetően mintegy húsz nemzetből felálló lengyel vezeté-
sű, alapvetően gépesített lövész típusú, de nehézfegyverzettel, 
harci repülőkkel nem rendelkező harcászati magasabbegység. 



 148

A 2003. június 2-án kezdődő un. „erő felajánlási” konferencia    
2. napján érkezett meg a hír Varsóba, hogy a magyar parlament nagy 
többséggel elfogadta egy 300 fős szállító kontingens felállítását és a 
lengyel vezetésű hadosztályba történő kiküldését. 

Ennek az  örömmel és megelégedéssel fogadott bejelentésnek ma-
gyar részről az volt az előzménye, hogy bár már április 25-én a kor-
mányhoz megérkezett az Egyesült Államok felkérése, a nemzetközi po-
rondon kialakult, egészen a fegyveres beavatkozás jogosságát meg-
kérdőjelező vitát magyar szempontból az ENSZ BT 2003. május 22-én 
meghozott 1483. számú határozata oldotta meg, amely elfogadta az 
Irakban kialakult „status quo”-t, ezzel más országok számára is biztosí-
totta a lehetőséget a stabilizálódási folyamatba való bekapcsolódásba. 

Ettől kezdve részvételünk a tárgyaló pozícióból mandátummal 
rendelkezővé vált. Megnyílt a lehetőség a kérdések közvetlen megvála-
szolására. 

Ezek során tisztázódott, hogy a lengyel hadosztály egy három dan-
dárból2

                                                     

 és közvetlen önálló alegységekből álló, közel 8500 fős szerve-
zettel (2.sz.ábra) fogja a feladatát ellátni, amely feladat szintén rögzí-
tésre került. 

Így a magyar fél részéről több ízben is észrevételekkel és meg-
jegyzésekkel ellátott, a hadosztály tevékenységét részleteiben behatáro-
ló hazánk részéről 2003. július 20-n aláírt Egyetértési Nyilatkozat 
alapján a magasabbegység küldetése: ”…olyan stabilizációs és a biz-
ton-ságot elősegítő műveletek folytatása a kijelölt körzetben, amely 
elősegíti a biztonságos és stabil környezetet a később megalakuló új 
iraki polgári és katonai szervezetek számára, amely végső soron lehe-
tőséget teremt a nemzetközi erők teljes kivonására.” 

A megfogalmazotton túl az alábbi fő feladatok kerültek rögzítés-
re: 

• A térség, valamint a kijelölt határszakaszok biztonságát elősegí-
tő műveletek végzése; 

• A hadosztály és alárendeltjei fokozott biztonságát szolgáló te-
vékenység; 

 
2 A harmadik dandár felállítása Spanyolország részvételi szándékának bejelen-
tésével, később vált világossá. 



 149 

                                                     

• Segítség a kormányzati szervek részére a normális napi élet és 
az infrastruktúra helyreállításában, közreműködés az alapvető 
szolgáltatások (víz, áram, üzemanyag ellátás, stb.) újraindításá-
ban és a működésük fenntartása; 

• A törvényesség biztosítása, a megdöntött rezsim tisztségviselői-
nek elfogásában való közreműködés; 

• Az iraki új biztonsági erők és a fegyveres erők építésében való 
tényleges, aktív részvétel. 

A hadosztály megalakulása és benne a magyar részvétel eldőlt. A 
tárgyalások következő időszakában a részletek kidolgozása került sor-
ra. 

A lengyel katonai vezetés a hadosztály felállításáért és a műveletek 
jövőbeni vezetéséért érzett felelőség mellett, lehetőséget biztosított a 
hadosztályparancsnokságon több vezető beosztás, a részt vevő országok 
tábornokai és törzstisztjei által történő betöltésére. Így kialakult, hogy a 
lengyel két csillagos tábornok hadosztályparancsnok munkáját a lét-
számában, erejében meghatározó három dandárt küldő nemzet (lengyel, 
spanyol, ukrán) egy-egy tábornoka parancsnokhelyettesként segíti. A 
törzsfőnöki posztot – értelemszerűen – lengyel ezredes foglalta el. Ma-
gyarország a már említett részvételünk szempontjából fontos logiszti-
kai főnöki beosztás mellett további hat3 pozícióba jelölt szakterületü-
ket jól ismerő, korábban már nemzetközi missziókban bizonyított, jól 
felkészült tiszteket. 

A tárgyalásokra jellemző volt a nagyfokú nyíltság és a javaslatok 
széleskörű, alapos megvitatása. Ennek egyik bizonyítéka, hogy bár a 
szerveződő misszió nem NATO zászló alatt került felállításra, de a len-
gyel szervezők fontosnak tartották, hogy a konferencia egyik délutánján 
tájékoztatót tartsanak a NATO országok részére is, ahol a kijelölt had-
osztályparancsnok ismertette a hadosztály főbb mutatóit és bemutatta a 
fontosabb pozíciókat igénylő nemzetek által jelölt beosztásokat hangsú-
lyozva, hogy a lengyel vezetés nyitott további posztok megnyitására, 
vagy a már megtörtént jelölések megvitatására.  

 
3 A magyar vezérkar a széles nemzetközi részvétel miatt várható érdeklődés 
miatt különösen fontos protokoll főnök, híradófőnök helyettes, CIMIC főtiszt, 
felderítő (G2) főtiszt, harcászati műveleti központ parancsnok helyettes, tájé-
koztatási (PIO) főtiszt beosztás betöltésére tett javaslatot. 
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Ennek a nyitott magatartásnak is köszönhetően több NATO ország 
kifejezte hajlandóságát felkészült, NATO tapasztalatokkal rendelkező 
törzstisztek küldésére. Így kerülhetett sor arra, hogy Lengyelország, 
mint NATO országon kívül amerikai, dán, holland, norvég tisztek is 
kerültek felelős beosztásba a már említett magyar és spanyol részvétel 
mellett4. 

A végig pozitív hangnemben folyó, egy stabilizálódó képet előre-
vetítő általános tájékoztatók és az erők létrehozását célzó megbeszélé-
sek mellett, a várható tevékenységeknek megfelelő szekció megbeszé-
lésekre is sor került. Így a logisztikai szekcióban (amelyre a magyar 
részről addigra kijelölt és a hazai közvélemény részére bemutatott zász-
lóaljparancsnok is beérkezett) amerikai és lengyel részről értékes tájé-
koztatók hangzottak el a hadosztály tervezett logisztikai támogatásáról. 

Alapelvként rögzítésre került, hogy a logisztikai támogatás a    
NATO-ban alkalmazott eljárások szerint fog történni. Ez a későbbiek-
ben sokszor kulcskérdésként felvetődött elv lefektetése és lehetőség 
szerinti követése azért volt fontos, mivel a csapatokat küldő nemzetek 
nyilvánvaló eltérő eljárások alapján működtetik egységeiket, illetve a 
nemzetközi törzs egyszerűen képtelen lett volna „egy ország” működé-
si elvei alapján biztosítani a megalakulása után, mint egy húsz nemzetet 
magába foglaló magasabbegységet. 

A tárgyalások során felmerült a felállításra kerülő magyar szállí-
tózászlóalj szállító technikával történő biztosításának a kérdése is. Itt 
az elvek rögzítésén túl sok mindenre nem került sor. Először is, a had-
műveletek korábbi időszakában a műveletek nagy távolságokra kiterje-
dő és nagy anyagi fogyasztással járó jellege miatt nem lehetett ezt a te-
vékenységet a jövőre nézve mintául venni. Másodszor, egyik fél sem 
rendelkezett adattal arra vonatkozóan, mikor, milyen és mennyi szállító 
technika fog beérkezni a többnemzeti hadosztály számára5. 

 
4 A NATO tagországok részvétele a hadosztályba erőket delegáló és 2004. ta-
vaszán felvételre került Bulgária, Románia, Lettország, Litvániával még to-
vább bővült és a NATO kommunikációt a hadosztály parancsnokságon biztosí-
tó olasz és brit katonákkal, jóval meghaladta a tagországok 50%-os arányát. 
5 Az amerikai fél nem csak a magyarok számára ajánlott fel a tevékenységének 
végzéséhez alapvetően szükséges szállító technikát, hanem a kétoldalú tanács-
kozások alapján más nemzeteknek is tett ígéretet személy és anyag szállításra 
alkalmas technika biztosítására.  
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Ezek a bizonytalanságok – amelyek később a hadműveleti területre 
történő kiérkezésig, sőt a továbbiakban sem tisztázódtak rövid idő alatt 
– nem segítették, nem segíthették elő a pontos tervezést. Éppen ezért a 
továbbiakban a magyar zászlóalj tapasztalati számok, illetve a szállít-
mányok kiséréséhez a maximális elérhető biztonság érdekében hozzá-
rendelhető kíséret létszámának kialakítása, a zászlóalj működtetéséhez 
szükséges egyéb elemek létszámszükségletének meghatározásával ke-
rült felállításra6. 

Az alapvető elveket rögzítő varsói tanácskozást követően az ese-
mények felgyorsultak: 

• A hadosztály parancsnokságba kijelölt személyek egy része 
(lengyel előkészítő csoport) a helyszínen június 10-től, a felállí-
tásra kerülő parancsnokság helyén a történelmi Babilonban a 
magyar előzetes szemrevételező csoporttal egy időben közös 
feladatot hajtott végre. Ennek eredményeként a lengyel előké-
szítő csoport a körzetben feladatot végző 1. Tengerészgyalogos 
Expedíciós Erők bázisán elkezdte a munkát. Egy elhagyott ira-
ki katonai bázis területén a lengyel logisztikai zászlóalj telepü-
lési körletével közösen kijelölésre került a magyar zászlóalj jö-
vőbeni települési helye is. A helyszín jó megközelítési útvo-
nalakkal, a jövendőbeli hadosztály parancsnokságtól csak né-
hány kilométerre Babilon tartomány székhelyének Al-Hillah 
városának külterületén lett meghatározva; 

• A lengyel fél által megadott időpontban június 21-től sor került 
a parancsnokság által meghirdetett újabb, ezúttal a szállítózász-
lóalj települési körletének kijelölésén jóval túlmutató részletes 
szemrevételezésre; 

• Július első napjaiban a kijelölt hadosztályparancsnok a csapatok 
fogadásának előkészítése érdekében egy nagyobb vezetési cso-
port élén kitelepült Babilonba;  

• Július 20-tól a lengyel vezetés a hadosztályparancsnok lengyel 
helyettesének vezetésével Szczecinben tíznapos felkészítő-
törzsvezetési gyakorlatot vezetett le a hadosztálytörzsbe beosz-

 
6 A későbbiek során néhány további változtatás ellenére bebizonyosodott, hogy 
a tervezők a hiányos, nem kielégítő információk ellenére nem végeztek rossz 
munkát. A zászlóalj szervezete alkalmassá vált a szakmai feladatok végzésére. 
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tott törzstisztek részére, amelyen magyar részről a teljes kijelölt 
törzstiszti állomány részt vett. 

Ezzel megkezdődött a lengyel hadosztály és a 2004. december 31-
i magyar kontingens kivonásával befejeződött közös történet. A had-
osztálytörzs augusztus közepére Babilonban gyakorlatilag a teljes ki-
jelölt állományával megkezdte a munkáját. 

Augusztusban folyamatosan beérkeztek a kijelölt csapatok. Leg-
többjük, így a mi zászlóaljunk is a küldő ország területéről légi szállí-
tással érkezett Kuvaitba, ahonnan amerikai segítséggel meghatározóan 
közúton tették meg az utat teljes felszerelésükkel a már korábban ré-
szükre kijelölt települési helyekre. Így az 1. „lengyel” dandár Karba-
lában, a 2. „ukrán” dandár Al Kut-ban és a 3. „spanyol” dandár Ad 
Diwanyjah-ban települt. A magyar zászlóalj főerői a többiekhez vi-
szonyítva viszonylag későn, augusztus utolsó napjaiban érkeztek be    
Al Hillah-ba. Mivel a májusban beígért szállító technikának se híre, se 
hamva nem volt, a zászlóaljparancsnokkal az a megállapodás született, 
hogy a magyar alakulat a rendelkezésére álló korlátozott számú és 
szállítási kapacitású, gyakorlatilag a zászlóalj hadműveleti területre 
történt kitelepítésére használt, illetve saját működtetésére tervezett 
szállító eszközökkel a hadosztály készenlétének az elérésétől részt vesz 
a szállítási feladatok végrehajtásában. Így senki sem mondhatta, hogy a 
zászlóalj nem végzi a munkáját. A hadosztály szállítási feladatainak 
meghatározó részét – a kényelmetlen helyzetet feloldva – az USA 189. 
ellátózászlóalja végzi mindaddig, ameddig a magyar szállítóalegység 
nem válik képessé a szállítási feladatok teljes átvételére. Jelentős volt a 
lengyel logisztikai zászlóalj szállító kapacitása is, amely szintén bevo-
násra került. Így nem merült fel gond a hadosztály ellátásával. 

2004. szeptember 3-án a lengyel kormány képviselőinek, valamint 
az iraki koalíciós erők főparancsnoka, Sanchez (US) altábornagy jelen-
létében megtörtént a Magyarország területét megközelítő felelősségi 
körzetnek a megerősítőket is beleszámítva alig 9000 fős hadosztállyal 
az amerikai tengerészgyalogos erőktől történő átvétele. 

A feladat elkezdődött. 
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2. A hadosztály logisztikai támogatásának megszervezése 
a műveletek kezdeti időszakában  

(2003. augusztus-szeptember) 

2.1. Alapelvek (MOU, NATO, CJTF) 

A logisztikai támogatás alapjait a már idézett és a résztvevő nem-
zetek részéről 2003. július hónap folyamán aláírt a hadosztály további 
tevékenységét a mellékletekkel meghatározó Egyetértési Nyilatkozat 
(MOU) XI. fejezete tartalmazta. 

A leglényegesebb megállapítás, hogy a logisztikai támogatás nem-
zeti felelősség. A fenti alapelv alapján a beérkező csapatoknak a követ-
kező anyagosztályokba tartozó készletekkel kellett rendelkezni: 

• I. osztály (élelmiszer és víz) – legalább 5 napi klt; 

• III. osztály (folyékony hajtóanyag) – 15 napi fogyasztásnak 
megfelelő mennyiség; 

• III. osztály (olaj és kenőanyag), VIII. osztály (egészségügyi 
anyag), valamint IX. osztály (tartalék alkatrészek) – 30 napi 

                                                     

készletnek megfelelő mennyiség; 

• II. osztály (ruházat és személyi felszerelés), V. osztály (lőszer) 
és VI. osztály (személyi járandóság típusú anyagokból a nemze-
ti előírásoknak megfelelő mennyiséggel. 

A technikai eszközök üzembentartása, beleértve a sérült (meghi-
básodott) eszközök helyreállítását is: nemzeti felelősség. 

Az alapelvekben a nemzeti felelőségbe tartozó biztosítási feladato-
kon túl a dokumentum rögzítette azt is, hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamok mely anyagokból vállalja magára az ellátás felelőségét. Ennek 
megfelelően7: 

• I. osztály (meleg élelem és víz) – napi ellátás; 

 
7 Az anyagok felosztása az USA anyagi klasszifikációja szerint történt, amely 
viszont hasonló a NATO-ban használthoz. 
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• III. osztály (folyékony üzemanyag) – napi ellátás; 

• IV. osztály (építési és erődítési anyagok) – a települési körletek 
rendeltetésszerű üzemeltetéséhez és védelméhez szükséges 
anyagok; 

• V. osztály (robbanó anyagok) – a működéshez, különös tekintet-
tel a műszaki alegységek munkájához nélkülözhetetlen anya-
gok; 

• VIII. osztály (egészségügyi anyagok). 

Az egyezmény a továbbiakban rendelkezett az anyagigénylés és 
ellátás szabályairól. Az Egyesült Államok által biztosított és az előbbi-
ekben felsorolt anyagok térítés nélkül kerülnek átadásra, szállításukról a 
hadosztály gondoskodik egészen a zászlóalj harccsoportig a hadosztály 
szállító eszközeivel, vagy polgári szállító vállalat útján. Megfigyelhető, 
hogy a szállítás ilyen irányú megszervezése a későbbi munka során 
több nehézséget okozott. Mivel a hadosztály hosszú időn keresztül 
több mint tíz (!) bázissal rendelkezett, komoly gondot jelentett a zász-
lóaljig történő kiszállítás, amely ráadásul ellentétes a szakaszos (hadá-
szati raktár – hadosztály – dandár – zászlóalj harccsoport) szállítási elv-
vel, amelynél mindegyik tagozatnak megvan a saját felelőssége.  

Természetesen az alapelvek rögzítésén túl a megvalósítás nem 
volt egyszerű. A húsz nemzet szinte mindegyike külön és egymástól is 
eltérő kétoldalú szerződésekkel rendelkezett az Egyesült Államokkal, 
de sokszor egymás között is léteztek a logisztikai ellátást befolyásoló 
egyedi szabályozók. A legegyszerűbb a spanyol dandárral volt a hely-
zet. Valamilyen – nyilván előttünk ismeretlen okból – a spanyolok tel-
jesen maguk rendezték a biztosításukat. A közös nevező csak a dandár 
állományában lévő latin-amerikaiak ellátását, a közlekedési utak közös 
használatát és az általános szabályzók betartását érintette. 

A logisztikai alapelvek nem zárták ki a már említett két és többol-
dalú szerződésekből eredő, a fentiektől eltérő ellátás megvalósítását. 
Ez azért is lényeges, mivel – a logisztikai szervezetek vezetésénél majd 
bővebben fogjuk elemezni – különösen az elöljáró bagdadi parancs-
nokság (CJTF7) részéről folyamatos volt a ráhatás, hogy a hadosztály 
parancsnokság vállalja magára a legtöbbször speciális kétoldalú (leg-
többször USA + másik nemzet) megállapodásából adódó, nemegyszer 
bonyolult folyamatok kezelését. Ez a törekvés értelemszerűen az alap-
elvek legmeghatározóbbja – a nemzeti ellátás felelőségének a nemzet-
közi elé helyezése következtében nem lehetett sikeres. 
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Itt szükséges kihangsúlyozni, hogy a hadosztály működtetésének 
teljes (különösen a kezdeti időszaki) egészét áthatotta az a már koráb-
ban említett törekvés, hogy bár a feladat végzése nem a NATO zászlaja 
alatt történik, de teljesen értelemszerűen igyekeztünk minden területen 
(ahol csak lehetett) a NATO előírásokat és eljárásokat alkalmazni. Ez 
azért is lényeges, mivel maga a koalíció két meghatározó résztvevője az 
Egyesült Államok és Nagy Britannia 

                                                     

egyben a NATO vezető orszá-
gai, hadosztályunkban Lengyelország és több más érintett ország 
ugyancsak NATO tagállam, így érthető volt a legjárhatóbb út, ha a 
NATO elveket alkalmazzuk. 

El kell ismerni, hogy ez a törekvés többször nehezen volt érvénye-
síthető. Itt elsősorban a nemzeti hovatartozás kérdése merülhet fel az 
okok között elsőként. A koalíciós erők, CJTF7 bagdadi főparancsnok-
ságán meghatározóan amerikai tisztek teljesítettek szolgálatot. Jó ré-
szük soha nem szolgált NATO alárendeltségben. Egész pályafutásuk 
alatt az USA fegyveres erői előírásai szerint tevékenykedtek. Még sze-
rencse, hogy azok alapvetően nem különböznek a NATO-tól. 

A logisztikán belül is volt ilyen, a munkát befolyásoló tényező, 
mégpedig a hadosztály logisztikai vezetésen belül kialakított „párhu-
zamosított” logisztikai vezetés. A tevékenység teljes első esztendeje 
alatt – NATO szakembereknek nehezen megmagyarázhatóan – a G4-es 
logisztikai blokk mellett lengyel vezetésű Többnemzeti Logisztikai 
Központ (MNLC) működött, amelynek külön funkcionáltatására, kü-
lönösen ilyen hosszú időn keresztül, nehéz valós indokot találni. Ennek 
a helyzetnek az elemzésére a vezetési rész taglalásánál még részlete-
sebben visszatérünk. 

A hadosztály logisztikai feladatainak végzését az iraki koalíciós 
erők főparancsnoksága (CJTF7) C4 blokkja Scott West (US) dan-
dártábornok irányította és ellenőrizte. A feladatok szabályozását, az 
együttműködés elveit egy a felelősségi körzet átvétele után megküldött 
„Feljegyzésben” rögzítették8. A feljegyzés egyben rögzítette a kapcso-
lattartás teljes folyamatát, a jelentések rendjét. 

A logisztikai támogatás fenti rendszere teljes körű elvi rendszert 
biztosított a feladatok ellátásához. Mindezek mellett és ellenére – és ez 
az élet természetes velejárója, különösen, ha nem a gyakorlótéren, ha-

 
8 Feljegyzés az MND CS G4 részére: CJTF7 és az MND CS logisztikai elvei 
(Bagdad, 2003. szeptember, Camp Victory). 
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nem hadműveleti területen folyik a tevékenység – a napi munka a fel-
adatok gyakorlati megvalósítása nem mindig valósult meg zökkenő-
mentesen. 

2.2. A biztosítás forrásai (US, KBR, NSE) 

Az elvek ismertetéséből látható, hogy az ellátás biztosítása bonyo-
lult volt. Mindehhez hozzájárult, hogy a résztvevők nagy részének (így 
jelen tanulmány szerzői számára is!) teljesen új körülmények között 
kellett a munkát végezni. Ebben segített, hogy viszonylag leszabályo-
zott keretek között kezdődhetett meg a nem mindennapi feladat ellátás. 
Megbízható forrásként az alapdokumentumokban rögzített ellátási for-
mák (3.sz.ábra) 

                                                     

jelentkeztek, amelyek garanciái voltak, hogy a nehéz és 
különleges időjárási körülmények között a hadosztály valamennyi ka-
tonáját érintő feladat ellátás alapvetően zökkenőmentesen működött. 
Vizsgáljuk meg ezeket sorjában: 

• Az Egyesült Államok fegyveres erőinek ellátási forrásai: a 
korábban felsorolt anyagokat kezdetben „push” módszerrel, 
azaz az anyagok tömeges ellátása útján biztosították. Ez a 
módszer könnyebbséget jelentett a hadosztály logisztikai szer-
vezetei részére, ugyanakkor nem feltétlenül költségkímélő az 
azt biztosító (és a költségeket fizető) számára. Érthető okokból 
a kezdeti időszak után az Egyesült Államok fegyveres erői-
nek iraki logisztikai ellátó szerveinek (COSCOM, ASG) 
képviselőinek helyszíni együttműködésével fokozatosan a ter-
vezési folyamatot is sikerült megszilárdítani. 

• Polgári (szerződéses) ellátó szervezet: ez az a szervezet, 
amelyről külön tanulmányt lehetne írni és vélhetően a jövőben 
az iraki szerepvállalás kapcsán könyvtárnyi irodalom fogja a 
rövidítéssel csak KBR9-nak „becézett” texasi (Houston) szék-
helyű  az iraki művelet „civil” logisztikai ellátását szinte kizá-
rólagosan végző szervezet működését elemezni. A Taszárról 
is jól ismert Brown és Rooth, katonai szervezetek ellátására is 
szakosodott amerikai vállalat mára a müzli gyártásáról elhíre-
sült Kellogg céggel egy céget alkotva az alapvetően az olaj-
iparban nevet szerző ugyancsak texasi Halliburton cég leány-
vállalata. Nyilván, mivel a Balkánon kellő gyakorlati tapasz-

 
9 Kellogg, Brown and Roth. 
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talatra tett szert, esett a választás a KBR-ra, mint az iraki tér-
ség polgári logisztikai ellátójára. Ugyanakkor a kezdeti idő-
szakban érezhető volt, hogy az ellátás túl nagy feladat a cég 
számára. A polgári munkaszervezés eltérő volta, a hatalmas 
méretűvé hirtelen felduzzasztott alkalmazotti létszám, nem 
minden esetben járt együtt a logisztikai feladatok szakszerű 
végzésével. Ez a helyzet az idő múlásával pozitív irányban vál-
tozott. A KBR biztosította a táborok valós napi ellátását, de a 
szállítások végrehajtásában is komoly szerepet játszott. 

• A biztosítás harmadik pillérét a nemzeti források jelentet-
ték. Korábban ismertettük melyek voltak azok az anyagfajták, 
amelyeket az Egyetértési Nyilatkozat alapján a nemzeteknek 
kellett biztosítani. Ez a megoldás egyben garancia is volt, hogy 
egyetlen kontingens sem kerülhet olyan helyzetbe, hogy akár a 
legkritikusabb esetben is ne legyen olyan tartaléka, amellyel ne 
tudjon akár napokig is önálló lenni. Külön ki kell térnünk a 
technikai eszközökre, fegyverzetre, valamint az ezekkel kap-
csolatos tartalék és javító anyagokra, illetve a lőszerellátás 
kérdéseire. Az ellátásnak e kiemelkedően fontos területe a 
nemzeti felelősség körébe tartozott. A hadosztály feladata tu-
lajdonképpen a megvalósítás megfigyelésére, sürgős esetekben 
a segítség egy másik nemzet által történő megszervezésére 
korlátozódott. 

2.3. A hadosztály logisztikai szervezetei 

A hadosztály logisztikai szervezetei a lengyel logisztikai zászlóalj 
és a magyar szállítózászlóalj voltak. Mindkét önálló egység a hadosz-
tályparancsnok közvetlen alárendeltségében működött, ugyanakkor a 
szakmai irányítás a G4 útján valósult meg. 

2.3.1. Logisztikai zászlóalj (4. sz. ábra) 

A lengyel logisztikai zászlóalj kezdetben 366, majd a következő 
váltásokban folyamatosan csökkenő létszámmal a következő felada-
tokra lett létrehozva: 

• A hadosztály csapatai részére beérkező (I., III., IV., V., VIII. 
osztály) anyagok fogadása, tárolása és nyilvántartása, ivóvízből 
és üzemanyagból a csapatok részére elrendelt készletek megala-
kítása és tárolása; 
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• Az új iraki biztonsági erők (különös tekintettel a nemzeti gárdá-
ra és a rendőrségre) részére biztosított II. osztály (ruházat és fel-
szerelés), V. osztály (lőszer) és VII. osztály (fegyverzet, gép-
járművek) fogadása, nyilvántartása és kiadása10; 

• A zászlóalj jelentős folyékony hajtóanyag szállító kapacitás ki-
használása érdekében Babilonban a hadosztály parancsnokság 
és vele együtt települt utaltjainak üzemanyag ellátása. (Ennek 
a szállítási feladatnak az átvállalása nagy segítséget jelentett a 
különben is folyamatos folyékony szállítótér hiányban lévő szál-
lítózászlóalj feladatainak megoldásában); 

• Nemzeti feladatként jelentkezett, így részben Nemzeti Támoga-
tó Elemként (NSE) fogható fel a lengyel dandár különféle 
nemzeti anyagokkal történő ellátása, illetve a technikai biztosí-
tásban betöltött szerepe. 

A hadosztályparancsnok hadműveleti parancsa (OPORD) alapján 
a zászlóalj alaprendeltetési feladatként végezte: 

• A „Camp Charlie” al-hillah-i tábor táborparancsnoksággal 
kapcsolatos feladatok ellátását11; 

                                                     

• A biztonsági előírásoknak megfelelően a polgári gépjárművek 
kisérése a tábor területén; 

• Korlátozott számban a hadosztály területére az elosztó bázisra 
(SCANIA) beérkező polgári (KBR) szállítmányok fegyveres 
kisérése; 

• Humanitárius feladatokban való részvétel. 

 
10 Az új iraki biztonsági erők felfegyverzésénél újszerű feladatként jelentke-
zett, hogy az ellenségtől elkobzott fegyvereket a zászlóaljnak be kellett vizs-
gálni és azokat az egy idő után jelentkező fegyver hiány miatt ki kellett adni, 
különösen a Nemzeti Gárda csapatainak. 
11 A magyar, szlovák, román, mongol, fülöp-szigeti (2004. aug-ig!), USA (kb. 
1200 fő) táborban települt állománya a logisztikai zpk., mint táborparancsnok 
alárendeltségében végezte a táborrend szerinti napi tevékenységét. 
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A váltásokként egymást követő kitűnő felkészültségű lengyel zász-
lóaljparancsnokok elismerésre méltó munkát végeztek a táborrend 
szakszerű kialakításában és a több tízezer tonnára becsülhető különféle 
logisztikai anyagok tárolásában a tárolási feltételek „harci” körülmé-
nyeket megközelítő megteremtésében. A bázis a hadszíntér egyik leg-
rendezettebb táborává vált. 

2.3.2. Szállítózászlóalj (5.sz.ábra) 

A magyar szállítózászlóalj az Országgyűlés által engedélyezett 
300 fős kontingensen belül a közel másfél éves iraki misszió során át-
lagosan 290 fővel látta el a hadosztály érdekében feladatát12, 

                                                     

amelyek 
a következők voltak: 

• A hadosztály csapatai részére elvégzendő napi anyagi szállítá-
sok végrehajtása; 

• Igény szerinti humanitárius anyagi szállítások végzése; 

• A hadosztály erőinek váltása alkalmával a kontingensek anyagi 
eszközeinek (elsősorban váltásra kerülő állomány és az érkezők 
személyes anyagainak, felszerelésének nagy távolságra történő 
szállítása a hadosztály felelősségi körzete és Kuvait között (6., 
7. sz. ábra); 

• A zászlóalj folyamatos működtetése érdekében végzett és egyéb 
nemzeti feladatok végzése. 

3. Változások a spanyol kivonulás bejelentése és az Al Sadr-
lázadás (2004 március-április) kezdetével. 

3.1. Az események hatása a hadosztály tevékenységére és annak 
logisztikai támogatására 

A hadosztály a 2003. szeptember 03-i feladat átvétele után az elő-
zetes várakozások és előrejelzések ellenére fokozatosan romló bizton-

 
12 A korábbiakban leírtaknak megfelelően a hadosztálytörzsnél az első váltás 
időszakában a NIK két fős csoportjával együtt kilenc törzstiszt, Bagdadban a 
koalíciós erők parancsnokságán  (CJTF7) egy fő tábornok teljesített szolgála-
tot. A továbbiakban a fenti arányok némileg módosultak. 
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sági körülmények között látta el a részére meghatározott feladatokat. 
A biztonság romlását jelentő mérföldkövek voltak az első harccselek-
mények között november elején elesett bajtársunk a lengyel Kupczyk 
őrnagy halála, majd a 2003. karácsonyát követő Karbalában egyszerre 
három helyen (városháza, bolgár tábor, lengyel tábor) autóbombákkal 
elkövetett öngyilkos merényletek, amelyek következtében a legna-
gyobb veszteséget közülünk bolgár barátaink szenvedték. A 2003. nya-
rától fokozódó támadások magyar szempontból február 18-án reggel    
7 óra után érték el a tetőpontjukat, amikor az al-hillah-i táborunk ellen 
elkövetett autóbombás merénylet következtében két honfitársunk sú-
lyosabban, többen könnyen sérültek. 

A biztonság romlása befolyásolta, de nem hiusította meg a hadosz-
tály békefenntartásra irányuló tevékenységét. A fokozódó biztonsági 
előírások betartása, a táborok műszaki védelmének erősítése mellett, ha 
nehezebben is, de felelőségi körzetünkben teljesíteni tudtuk alapfelada-
tainkat. Ebben a helyzetben döntő változást a Madridban több helyszí-
nen 2004. március 11-én elkövetett terroristatámadás és az azt követő, a 
spanyol dandár kivonását érintő bejelentés, valamint az április 4-én 
Najafban Al Sadr síita vallási vezető által elkezdett lázadás jelentett. 

Az ezt követő hetekben az események hatása kettős volt: 

• A csapatok biztonsága érdekében fokozottabban jelentkezett a 
konvojok kisérésének biztosítása. Mind a katonai konvojok, 
mind a civil (KBR) konvojok csak megerősített kísérettel mo-
zoghattak. Ezek megszervezése, a nemzeti előírások szerinti 
biztosítása egyaránt fokozottabb felelőséget jelentett mind a 
hadosztály vezetése, mind a nemzeti kontingensek parancsnokai 
számára; 

• Márciustól az eddigieknél is fokozottabbá vált az igény az erő-
dítési anyagok biztosítására, a táborok további megerősítésére. 

Mindezek mellett különösen a Sadr-lázadás országossá való kiter-
jedése következtében akadályok merültek fel az elöljárói tagozat részé-
ről. Heteken, hónapokon keresztül naponta kellett harcot megvívni, 
hogy ne csökkenjenek le a korábbi, elfogadható szinten tartott ellátási 
tartalékok. Különösen kritikus volt a polgári ellátó szervezet (KBR) 
által teljes egészében végzett friss élelemmel, palackos ivóvízzel való 
folyamatos ellátás, valamint a hadosztály napi működéséhez elenged-
hetetlenül szükséges üzemanyag biztosítása. 
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A spanyol dandár 2004. májusában való kivonása gyökeresen 
megváltoztatta a hadosztály további feladat ellátását. A spanyol dandár 
és velük a latin-amerikaiak kilenc hónapos felelősségteljes szolgálat el-
látásuk során két kulcsfontosságú tartományt (Quadisiyah és Najaf) 
tartottak ellenőrzésük alatt. A távozás után a körzetben csak Salvador 
350 fős kontingense maradt, amely értelemszerűen egyedül saját biz-
tonsága fenntartására sem volt elegendő. 

Szükségessé vált az elöljáró parancsnoksággal együttesen hathatós 
intézkedések azonnali foganatosítása. Ez a feladat azért is jelentkezett 
sürgősen, mivel a hadosztály eredeti feladata békefenntartás és nem a 
XXI. század háborújában történő aktív, offenzív részvétel volt. Pedig a 
helyzet szinte valamennyi tartományban ezt követelte. Erre pedig a 
kontingenseket küldő mintegy húsz nemzet ilyen irányú felhatalmazást 
nem adott.  

A spanyolok kiválása nem csak a felelősségi körzetek további fel-
ügyeletében okozott problémát, hanem a hadosztálytörzsben (a logisz-
tikánál is) nagy számban szolgáló spanyol tisztek gyors pótlását is meg 
kellett oldani. 

3.2. Nemzeti korlátozások és megoldások 

Nézzük meg, melyek voltak azok az általános nemzeti korlátozá-
sok, amelyek befolyásolták a résztvevő nemzeti kontingensek feladat 
ellátását: 

• A legelső és leglényegesebb – a hadosztály számára tilos volt 
támadó műveletek végrehajtása; 

• A kontingensek legtöbbje számára nem volt engedélyezve, hogy 
a részükre kijelölt körzet határait tevékenységük során átlépjék 
(pl. ukránok, bolgárok). Így kerülhetett olyan különös esetre sor, 
hogy egy fontos konvoj kisérését ukrán társaink csak a körzetük 
határáig vállalták, vagy onnan teljesítették; 

• A hadosztály parancsnoka nem rendelkezett joggal, hogy nehéz-
tüzérségi tüzet alkalmazzon, jóllehet ilyen eszközei sem voltak. 
Ugyancsak nem rendelkeztünk légi harci eszközökkel; 

• Csak önvédelemre használhattuk fegyvereinket, azokat is csak 
szigorú tűzmegnyitási szabályok szerint; 
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• Az eljárások alkalmazásánál (mint már említettük) eltérést je-
lentett, hogy a hadosztály a NATO és nem egy nemzet (pl. 
USA, lengyel) eljárásait követte; 

• A hadosztályparancsnoknak nem állt módjában szabályzókat 
megváltoztatni, mivel azok a működést döntően befolyásoló 
alap szabályzókban kerültek rögzítésre. 

Ezek a tények mind a misszió előkészítésének felelősségét hang-
súlyozzák. Bebizonyosodott, hogy a hadosztály felállítása után szinte 
semmilyen lehetőség nincs a feladatok alapvető megváltoztatására. A 
nemzetek törvényhozási fórumai nehezen változtatják meg döntéseiket. 
Különösen, ha húsz vagy több résztvevő szuverén nemzetről van szó. 

Az ilyen irányú próbálkozás szinte eleve kudarcra van ítélve. Gon-
doljunk csak a saját kontingensünk körül szinte az első hónapok után a 
parlamentben kialakult feszültségekre. Képzeljük el, ha ebben a hely-
zetben valaki a kontingens feladatainak ellátásában további, különösen 
a biztonságot negatívan befolyásoló módosításokkal állt volna elő. 

A helyzetet pedig valamilyen módon kezelni kellett. Erre hozta az 
elöljáró bagdadi parancsnokság azt a döntést, hogy a mi felelősségi 
körzetünkben offenzív műveletekre amerikai csapatokat alkalmaznak. 
Ez természetesen nem azt jelentette, hogy a hadosztály csapatai tétlen-
ségre voltak ítélve, de nyilvánvalóan olyan jellegű támadó akciókban 
nem vehettek részt, amelyek az ellenséges erők akár erőszakkal történő 
felkutatásához és közömbösítéséhez vezettek. Idővel a bekövetkezett 
események a két „legforróbbá” vált város és így egész tartományok 
(Karbala, Najaf) átadásához, illetve cseréhez vezettek. 

3.3 A hadosztály felelősségi körzetének átalakulása és logiszti-
kai összefüggései 

3.3.1 Tartománycserék  

2004. nyarára a hadosztály felelősségi körzete alaposan megvál-
tozott. A már említett biztonsági környezet változásán kívül, mely azt 
jelentette, hogy amerikai csapatok is megjelentek a felelősségi körze-
tünkben, az események alakulását más tényezők is befolyásolták. Spa-
nyolország, Nicaragua, Honduras és a Dominikai Köztársaság kor-
mánya döntöttek csapataiknak az iraki hadszíntérről való kivonásáról. 
Ez új helyzetet teremtett mind a hadosztály vezetése, mind a koalíciós 
erők főparancsnoksága számára. Egyértelművé vált, hogy a hadosztály 
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az erre az időre egyre feszültebbé váló helyzetben megmaradó erőivel 
képtelen az eredeti terület teljes lefogására. 

A megváltozott körülmények ellenére a lengyel vezetésű maga-
sabbegység küldetése a bevezetőben már említett Egyetértési Nyilat-
kozatban megfogalmazottakhoz képest nem változott, azaz „…olyan 
műveletek folytatása a kijelölt körzetben, amely elősegíti a biztonságos 
és stabil környezetet a később megalakuló új iraki polgári és katonai 
szervezetek számára, amely lehetőséget teremt a nemzetközi erők teljes 
kivonására”. Ugyanakkor a felelősségi körzeteket újra kellett gondolni. 
A koalíciós erők bagdadi és babiloni vezetésének elképzelése az volt, 
hogy a spanyolok és a latin-amerikaiak által felügyelt területeket 
(Quadisiyah és Najaf tartományok) az érintett csapatok kivonását 
követően a hadosztálytól az 1. amerikai páncélos hadosztály csapatai 
veszik át, ezzel együtt a hadosztály alárendelt, Najafban diszlokáló 
salvadori zászlóalj harccsoport a megfelelő parancsnoki irányítás 
biztosítása érdekében ugyancsak a páncélos hadosztály alá-
rendeltségébe kerül.  

A május végére - júniusra kialakult helyzet azonban egy időre kés-
leltette és meg is változtatta az eredeti elképzelés végrehajtását. Az 
amerikaiak több „fronton” el voltak foglalva, maguk is csapatátcsopor-
tosításokat hajtottak végre, így időlegesen nehézséget jelentett számuk-
ra a „felügyelet nélkül maradt” tartományok átvétele. Átmeneti meg-
oldás született.  A meghozott döntés eredményeként a két tartomány 
továbbra is a hadosztály felelősségi körzete maradt, de az eltávozott 
spanyol és latin-amerikai csapatok helyét és feladatát előbb az ameri-
kai 1. lövész hadosztály harccsoportja, majd augusztus 1. után a I. 
Tengerészgyalogos Expedíciós Erők 11. Tengerészgyalogos Expedí-
ciós Egysége vette át. A salvadori zászlóalj előbb az egyik, majd a 
másik amerikai egység harcászati irányítása alá került volna. 

Logisztikai szempontból ez a változás a következőket jelentette 
számunkra: 

• A Najaf és Quadisiyah tartományban lévő összes csapat logisz-
tikai támogatásának koordinálása továbbra is a hadosztály fel-
adata. A LOGCAP/KBR együttműködve a hadosztály Több-
nemzeti Logisztikai Központtal a hadosztály képességeihez 
mérten biztosítja az érintett csapatok napi ellátását és a szüksé-
ges szolgáltatásokat. 

• A hadosztály lehetőségeit meghaladó igények biztosítása a had-
osztályhoz delegált de a bagdadi parancsnoksághoz tartozó 
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Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Központ (MJLC) 
útján történik. 

•  Az ellátás végrehajtása a csapatoktól a hadosztályhoz beérke-
zett jelentések alapján mindegyik anyagosztályra vonatkozóan 
az Egyesült Államok fegyveres erőinek iraki logisztikai ellátó 
szerveire (COSCOM, ASG) a napi ellátás pedig a KBR-ra há-
rult. 

• A szállítási feladatok lépcsőzetesen valósultak meg. A tartomá-
nyok központi ellátó bázisáról a csapatok saját szállító eszköze-
ikkel vették magukra az ellátmányt. A szállítmányok kisérését 
saját erőik biztosították. 

2004. július végére ismét módosult a korábbi döntés. Igaz, hogy a 
két tartomány ugyan átkerült az amerikai Tengerészgyalogos Expedí-
ciós Erők felügyelete alá, azonban a már nem a hadosztály felelősségi 
körzetéhez tartozó Najafban állomásozó salvadori zászlóalj az érvé-
nyes MOU alapján továbbra is a lengyel vezetésű hadosztály aláren-
deltje maradt. Ez a katonai vezetés problémáján kívül – vagyis hogy ki 
szab számára, és hogyan feladatot - logisztikai kérdést is felvetett.  

A salvadori zászlóalj település szempontjából kiesett a hadosztály 
ellátási köréből, pontosabban az ellátás körülményessé vált. Ez a ténye-
ző a logisztikai támogatásra is hatással volt. Amint az korábban emlí-
tésre került, az ellátás több szálon futott. Így az amerikaiakkal és a 
KBR-ral is komoly egyeztetésekre került sor, melyik tábor ellátása a 
hadosztály felelőssége, melyikben lehet az ellátást utaltsággal megol-
dani. Azonban tekintve, hogy Najafban több tábor is volt, ahova a terü-
letet átvevő amerikaiak települtek és látták el, kézenfekvő volt az a fel-
vetés, hogy esetleg a néhány hetes korábbi megoldást követve – amikor 
is az amerikaiak szállították a palackozott ivóvizet és üzemanyagot a 
salvadoriaknak – utaltként továbbra is ők lássák el a kontingenst. Az 
amerikaiak elfogadták ezt a javaslatot. Az állomány napi ellátásával, a 
szolgáltatásokkal nem volt gond, mivel a táborban azt folyamatosan a 
KBR végezte. 

Ezzel azonban a salvadori történet még nem ért véget. Ha a zász-
lóalj a lengyel vezetésű hadosztály alárendeltje maradt, akkor legyen 
annak a felelősségi körzetében, és az érdekében itt hajtsa végre a fel-
adatait. Első változat szerint, amikor a spanyol és latin-amerikai orszá-
gok csapatainak kivonása elkezdődött, a zászlóalj lehetséges új állo-
máshelyeként Babilon is felvetődött, hogy a hadosztály parancsnokság 
védelmét erősítsék. Végül több lehetséges megoldás közül a magyar 
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szállítózászlóalj által is „lakott” al-hillah-i táborra esett a választás. 
Az időpont augusztus vége, amikor a zászlóalj a váltást végrehajtja. 
Szinte alig volt néhány nap a döntéstől a végrehajtásig. Az időpontra az 
is hatással volt, hogy az átdiszlokálásnak melyik változatát hagyja jóvá 
a hadosztályparancsnok. Az egyik változat szerint a hazamenő állo-
mány Najafból lemegy Kuvaitba, az érkező állomány pedig egyből 
bevonul a Charlie táborba. Ezt a változatot többen támadták (elsődle-
gesen maguk a salvadoriak) és a legerősebb érv az volt, hogyan adják, 
illetve veszik át egymástól a feladatokat, valamint az anyagi-technikai 
eszközöket, hogyan valósul meg az anyagi felelősség érvényesítése. A 
másik a magyar zászlóaljat is érintő tényező, hogy ebben az időben 
történt a szállítózászlóalj váltása is, amikor plusz 200 fő lakott a 
Charlie táborban. Végül az új salvadori állomány a régi táborba érke-
zett, ahonnan az átadás-átvételi ünnepséget követően a régi állomány 
elindult haza, az újak pedig néhány nap múlva áttelepültek az al-hillah-
i táborba. 

3.3.2 Diszlokációs változások 

Alapvetően a 2004. év első felében kialakult helyzet indokolta a 
diszlokációs változásokat. Ugyanakkor már az év első hónapjaitól volt 
egy másik, egyre kényszerítőbb körülmény is. Ez pedig a hadosztály 
parancsnokság elhelyezését biztosító babiloni tábor területének vissza-
adásáról hozott felső szintű politikai döntés volt. Ez számunkra azt je-
lentette, hogy 2004. végére a babiloni romokat is magába foglaló tör-
ténelmi emlékhelyet és környékét vissza kell adni az iraki kormányzati 
szerveken keresztül az iraki népnek. A végrehajtás módozataira már az 
év első felében tervek készültek. A tervek különféle változatában más 
és más helyőrségek jöttek számításba. Az ebből adódó feladat végrehaj-
tását a hadosztály vezetése azonban hónapról hónapra halogatta. A ha-
táridő pedig egyre közeledett. 

Augusztus végére nyilvánvalóvá vált egy újabb kényszerítő hely-
zet is. A felelősségi körzetek 2004 nyarán történt változásával olyan, a 
műveletek végrehajtását befolyásoló (akadályozó) körülmény állt elő, 
melyet orvosolni kellett. A hadosztálynak három tartomány maradt a 
felelősségi körzetében: Karbala, Babil és Wasit. Azonban Karbala 
tartomány – mint egy benyúló félsziget – kettészelte az amerikaiaknak 
átadott, Najafból és Quadisiyah-ból álló felelősségi körzetet, így a 
műveleteik végrehajtása során állandóan a hadosztály felelősségi körze-
tén kellett keresztüljárni, ami folyamatos egyeztetést igényelt. A meg-
oldást a két tartomány cseréje jelentette. Karbala tartományt a hadosz-
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tály átadja az amerikai Tengerészgyalogos Expedíciós Erőknek, tőlük 
pedig a hadosztály sokadszorra visszakapja Quadisiyah tartományt. 
Babilonból úgyis el kellett mozdulni, ugyanakkor a karbalai tartomány 
átadása szintén együtt járt a Karbala városban három táborban települt 
egységek (egy lengyel és egy bolgár zászlóalj harccsoport, valamint a 
lengyel dandár törzs) átköltöztetésével is.  

A tervezés nem volt egyszerű. Ennek oka, hogy a körülmények 
szinte folyamatosan változtak. Naponta új, módosító elemek jelentek 
meg a tervezésben. Ami esetleg az egyik nap még logikus lépésnek 
tűnt, a másik nap már nem állta meg a helyét. Vagy ami ma még éssze-
rűtlen megoldásnak volt tekinthető, holnapra talán a legkézenfekvőbb 
lehetőség lett. 

Kiderült, ha az előző, második váltás a nyár elején megtervezi és el 
is kezdi az áttelepülést, valószínű, hogy abból további áttelepülés kö-
vetkezett volna. Ebben az esetben (mint utólag nyilvánvalóvá vált) a 
kivárás volt az egyetlen jó megoldás. 

Végül is egyeztetve a Koalíciós Erők és a hadtest vezetésével, a 
tartományok cseréjére és az új táborra vonatkozóan megszületett a dön-
tés. A hadosztályparancsnokság Quadisiyah tartomány székhelyére, 
Ad Diwaniyah-ba, a volt spanyol táborba fog települni. De nem csak a 
hadosztály parancsnoksága, hanem a karbalai csapatok is. A határidő 
pedig továbbra is az év vége volt. 

A döntés megszületésével elkezdődött a részletes tervek kidolgo-
zása. Szakmai érvek, ellenérvek szóltak amellett, hogyan lehet, illetve 
hogyan és miért nem lehet az eredeti határidőre végrehajtani a feladatot. 
Áttelepíteni közel 4000 embert teljes technikájával, anyagaival, meg-
teremtve az élet és munkafeltételeket egy akkora táborban, ahol előtte 
alig 1200 fő állomásozott. És ez csak a feladat egyik része volt. Hiszen 
az említett politikai döntés azt is tartalmazta, hogy a kiürített táborokat 
eredeti állapotukban kell visszaadni az iraki szerveknek. 

Mindenki tisztában volt azzal, hogy ez az adott helyzetben – egy 
nagy feladat. Amikor napokig nem lehetett szállítani egyik, vagy másik 
irányba a biztonsági helyzet miatt, akkor felvállalni egy olyan áttelepü-
lés végrehajtását, táborok felszámolását, amely napi szállításokat és 
több konvoj indítását igényli, igen felelősségteljes döntés. Közben kö-
zeledett az ősz, amikor az előző év tapasztalatai alapján az utak járható-
sága, a táborok megközelíthetősége jelentősen romlik. A végrehajtás 
elég kockázatos vállalkozásnak tűnt. A feltételek megléte sem látszott 
biztosítottnak. Többen szerették volna elhalasztani a feladatot és a kö-
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vetkező váltásra hagyni. Mindenesetre a döntés az áttelepülés végrehaj-
tására megszületett. Ráadásul most a korábbi halogatás után nagyon 
gyorsan kellett cselekedni. Minden jel azt mutatta, hogy az október vé-
gétől december végéig terjedő időszak – a Ramadán után, illetve a len-
gyel váltás, valamint az iraki választások előtt (január) – a koalíciós 
erők elleni támadások fokozódása ellenére a legmegfelelőbb. Ez kielé-
gíti a babiloni terület átadásáról hozott politikai döntést is. 

Az áttelepülés és az új táborban a működési feltételek kialakításá-
nak tervezésére munkacsoportok alakultak, többek között logisztikai 
munkacsoport is, amelynek feladata a következő volt: 

• Megtervezni közel 4000 főnek az elhelyezését egy korábban 
1200 fő befogadó képességű táborban, ahol az elhelyezés kom-
binált. Az állomány jelentős része lakókonténerekben kerül el-
szállásolásra, a többiek barakkokban kialakított körletekben; 

• Megoldani a tábor saját vízellátását egy sivatagos területen, kor-
látozott városi vízellátással (Babilonban a folyóparton ez nem 
volt kérdés, csak a víztisztítást kellet elvégezni); 

• Megteremteni a tábor állományának napi étkeztetési feltételeit 
ott, ahol a meglévő étkezde kapacitása maximum 2000 fő (bőví-
tés vagy új étkezde építése); 

• Munkahelyeket kialakítani a meglévő, erre alkalmas épületekből 
és faházak építésével, sátrak telepítésével; 

• Bővíteni a lényegesen kisebb kapacitással üzemelő üzemanyag 
tárolót a tervezett igényekhez igazítva; 

• A tábor addig meglévő infrastruktúráját felhasználva kialakítani 
a több csapat kiszolgálására alkalmas technikai kiszolgáló állo-
mást; 

• A lőszer és robbanóanyag tárolási feltételeit megteremteni; 

• Megtervezni az összes eszköz és anyag átszállítását, ehhez a 
szükséges konténerek megigénylése az elöljáró tagozattól, az új 
helyen a tárolási feltételeket megteremteni. 

Természetesen a tervezési szakasz a logisztika részéről igen szoros 
együttműködést igényelt mind a műszaki szolgálat állományával, mind 
a KBR szakembereivel. Ugyanis a feladatok valós végrehajtása – a te-
rület előkészítése, az építés, renoválás, a tábor ellátása, stb. - az ő fele-
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lősségi körükhöz tartozott. Ettől a két szervezettől kaptuk azokat az 
adatokat, melyek meghatározták a táborok áttelepülésének ütemét. Az 
magától értetődő, hogy a részükről adott első határidők messze nem 
egyeztek az elöljárói elvárásokkal. Több hónapos eltérések voltak. 
Rengeteg egyeztetés, újratervezés, hadtest szintű segítség kérése előzte 
meg a végleges terv jóváhagyását. 

A tábor kialakítása egy hatalmas beruházásként valósult meg. 
Csak a terület előkészítése több tízezer köbméter zúzott kő helyszínre 
történő szállítását, szétterítését jelentette. Ugyanis az előző évben, az 
őszi időszakban a tábor területén a talaj szerkezete miatt hetekig állt a 
több centiméter magas víz. A terület előkészítésével párhuzamosan ér-
keztek a lakó konténerek százai, erődítési anyagok, és minden egyéb, 
ami a tábor építéséhez szükséges volt. Az irányadó az új táborban adott 
pillanatban elhelyezhető személyek létszáma volt. A táborok áttelepülé-
si sorrendjét a hadosztály parancsnoka határozta meg. A napokra le-
bontott terv közel 300 konvoj13 

                                                     

mozgatását jelentette, mely magába 
foglalta a naponta minimum 2 konvojt indító KBR szállításokat, va-
lamint a csapatok erőivel, köztük a magyar szállítózászlóalj által vég-
rehajtott szállításokat is. A terv az érintett résztvevők bevonásával 
(szállítók, szállítmánykísérők, útbiztosítók, felderítők, repülők) naponta 
pontosításra került mindig öt napos előretartással. Volt olyan nap, ami-
kor négy-öt konvoj is mozgott. Üres járat, tartalék nap szinte alig egy-
kettő maradt, az is inkább a karbantartások végrehajtására. 

Ahogy a tábor épült, úgy érkeztek az új lakók és megindult az 
élet. Ez persze nem járt gondok nélkül. Példa volt erre a kezdeti vízhi-
ány. Egyes alegységek képviselői a napi egyeztető értekezleteken fo-
lyamatosan jelentették, hogy este és reggel nincs víz a fürdő konténer-
ben, és a vízöblítéses WC-kben. Feladat: a logisztika vizsgálja ki mi az 
ok. Sokan arra gondoltak, hogy a félelem beigazolódni látszik: nincs 
elég víz a táborban. Egyeztetés a KBR-ral, valamint a kutakat kezelő 
állománnyal a víznyerés adatairól. Kiderült víz van elegendő. Csak a 
mosdó és WC konténerek víztartályainak utántöltését kell gyakrabban 
végrehajtani. Erre azonban pillanatnyilag nem volt lehetőség. A KBR 
vállalkozókat szerződtet a feladatra, akik pedig helyi, iraki sofőröket 
alkalmaznak. A víz utántöltés optimális ideje a kora reggeli és esti órák 
lettek volna. De az irakiaknak az esti órákra már otthon kell lenniük, 
reggel pedig még nem érkeznek meg a kellő időpontra. A megoldást a 

 
13 A konvojok méretét (szállító kocsik száma, kötelező biztosítók, híradó, men-
tő) alapvetően a biztonsági előírások határozták meg. 
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KBR szerint csak az jelenti, ha ők megkapják a saját, már megigényelt 
vízszállító autóikat, mert akkor akár éjjel-nappal szállíthatnak. Egyéb-
ként pedig a probléma valós oka a KBR szerint, hogy túl nagy a pazar-
lás. Többszöröse fogy a víznek, mint ami természetes lenne. A döntés, a 
parancsnokok hívják fel az állomány figyelmét a vízzel való takarékos-
ságra. Lehetne mondani, hogy ez nem hadosztály logisztikai szintű 
probléma, de ahol egyszerre több csapat települt, több ezer ember élet 
és munkafeltételeiről volt szó, ott a legmagasabb szinten folyt az ügyek 
koordinálása. 

Ugyanígy gondot jelentett a technikai eszközök elhelyezése. Vol-
tak ugyan kijelölt parkolók, telephelyek, de egy épülő táborban nagyon 
nehéz volt a rendet fenntartani. A telephely még nem készült el teljesen, 
több anyaggal megrakott konténer állt ott, ahol éppen a földmunkák 
folytak volna. Vagy az eredetileg parkolónak kijelölt területet mások 
építési területnek tervezték, ahol munkahelyek, műhelyek részére épül-
nek majd könnyűszerkezetes épületek. Az ott parkoló járműveknek új 
helyet kellett találni. De sokan kényelemből a lakó övezetben, szinte a 
konténerek bejárata előtt parkoltak, esetenként a többi ott lakó testi ép-
ségét is veszélyeztetve. Megint csak a logisztika dolga volt az ügy 
rendbetétele. 

Mindenesetre a feszített tempójú ütemterv szinte minimális változ-
tatással került végrehajtásra. A nagy biztonsági kockázat miatt alig né-
hány szállítást kellett törölni, illetve a konvojokban menő szállító esz-
közök számát kellett csökkenteni. Szerencsére még az időjárás is 
kegyes volt. Természetesen az áttelepülés idejére az élet nem állt meg. 
A táborok napi ellátását biztosító szállítások a rendes ütemterv szerint 
folytak.  

A diszlokációs változások azt eredményezték, hogy az ellátás 
rendjét újra kellett tervezni. Bizonyos mértékben a feladat egyszerűb-
bé vált, mert a Karbalába menő szállítások megszűntek, és a hadosz-
tályparancsnokság babiloni ALFA tábora helyett belépett a Diwa-
niyah-i ECHO tábor. A magyar kivonást megelőző hetekben folytak 
az egyeztetések az amerikai ellátó szervezettel arról, hogy bizonyos 
gazdasági, ugyanakkor biztonsági megfontolásokból is célszerűbb 
lenne, ha az ECHO tábort ők látnák el. Az ellátási rend szerint a had-
testet ellátó bázisról a palackozott ivóvizet és üzemanyagot a hadosz-
tály logisztikai bázisra szállították Al-Hillah-ba, ahonnan azt a had-
osztály erői szállították tovább a táborokba. Célszerűbbnek látszott az 
a változat, ha az amerikaiak az új tábort közvetlenül bevonják az ellá-
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tási körbe. Így rövidebb a szállítási út és nem szükséges feleslegesen 
konvojokat indítani. 

Felhasznált irodalom: 

1. Egyetértési Nyilatkozat (Memorandum of Understanding) an-
gol nyelven, 2003-07-24 „végleges változat”. 

2. Technikai megállapodás az Egyesült Államok és Lengyelor-
szág között a hadosztály logisztikai támogatására vonatkozóan 
(Technical Arrangement) angol nyelven, 2003-07-21. 

3. Irak CIMIC kézikönyve (MH Civil-Katonai Együttműködési 
Központ, Bp. 2004. február) 

4. Feljegyzés az MND CS G4 részére: CJTF7 és az MND CS lo-
gisztikai elvei (Bagdad, 2003. szeptember, Camp Victory, an-
gol nyelven). 

5. MC 319/1 „A NATO Logisztikai Alap- és Irányelvei” (14/363 
Nyt.számú HVK LFCSF-ség kiadvány, Kiadva a 178/1998 
(HK.23) HVK LFCSF intézkedéssel). 

6.  „Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína AJP-4 
(A)” (MH ÖLTP kiadványa, 2004, Nyt.szám: 5/1118, Kiadva a 
135/2004 (HK.13) MHÖLTP parancsnoki intézkedéssel). 



A Többnemzeti Közép-dél Hadosztály felelősségi körzete a műve-
letek kezdetekor.              1. sz. ábra 

Dezful

Tigris R.

Euphrates R.

IRANIRAN

H3

22

Baghdad

1

JORDANJORDAN

H4

Tallil

2

5

12

1

10

1

Mosul Irbil

An Najaf

Kirkuk

Al Kut
Al Am

Tikrit

Ar Ramadi

Ar’ar

As Samawah
An Nasi

Baqubah

Ar Rutbah

Dayr az Zawr

Rafha

Karbala

Al Qaim

arah

riyah

Bashur

Al Hillah

Samarra

Fallujah

Al Kufa

Dahuk

Az Zubay
Saf

r
wan

Tall Afar

Ad Diwaniyah

KarbalaKarbala

Al Muthanna’Al Muthanna’

Dhi  QarDhi  Qar MaysMays

WasitWasit
BabilBabil

Al QadisiyahAl Qadisiyah

Al AnbarAl Anbar

DiyalaDiyala

Salah ad DinSalah ad Din

NinawaNinawa

At TamimAt Tamim
As SulaymaniyahAs Sulaymaniyah

ArbilArbil

DahukDahuk

An NajafAn Najaf Al BasrahAl Basrah

anan

9

SYRIASYRIA

SAUDI
ARABIA
SAUDI
ARABIA

felelősségi körzete a műveletek kezdetekor

 

6

XX

X

1602
PL 995

1

BUL 459

2

HON 370

HUN 292

ROM 151

3
XX

parancsnokság és törzs 304

ebből lengyel/ többi nemzet 172/132

PL 335

PL 287

PHP 196PL 440

TJL 4111661
UP 1614

KZK 27

2235
SP 1091

DOM 302

PL 56

PL/LAT/LIT

325/103/45

4

5

19

II

II

I

PL 82

PL 145

II

GEO 20

UP 522

UP 494

UP 221

PL 322

II

PL 322

II

II

II

8
II

SAL 360

7
II

9
II II

II

II

SOF

II

II

CIMIC
PL 64

I

I

II

UAV

II

NIC 112
ROM 62

II

SP 356

6

8478

SLK 82

III

II

UP 270

(a műveletek kezdetekor)
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A logisztikai támogatás pillérei 
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 A logisztikai zászlóalj szervezete 
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A szállítózászlóalj szervezete 
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A hadosztályt ellátó bázisok 

7. sz. ábra 
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A cikk II. RÉSZ-ének folytatása a folyóirat következő számban jelenik 
meg.  
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