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A NEMZETKÖZI  („LENGYEL”)  KÖZÉP-DÉL  
HADOSZTÁLY  LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA  

A  MAGYAR  SZÁLLÍTÓZÁSZLÓALJ   
RÉSZVÉTELÉVEL  A  KOALÍCIÓS  ERŐK  
”IRAKI  SZABADSÁG”  MŰVELETÉBEN  
(2003. szeptember 03 – 2004. december között) 

II. RÉSZ. 

Hautzinger Gyula – Bakó Antal1 

A tanulmány (cikk) I. RÉSZ-ében a Nemzetközi (Lengyel) Közép-
dél Hadosztály létrehozásával, tevékenységével, logisztikai biztosítá-
sának megszervezésével, végrehajtásával foglalkoznak a szerzők.  

Ebben a II. RÉSZ-ben a hadosztály logisztikai feladatának veze-
tésével és a Magyar Szállítózászlóalj tevékenységével kapcsolatos ta-
pasztalatokat adják közre. 

4. A hadosztály logisztikai feladatainak vezetése 

4.1. A logisztikai vezető szervek és azok működése (DCOS SUP, 
G4, MNLC, US LOGCAP, US LOG CELL). Előnyök és hátrányok 

A hadosztály törzsben a misszió megkezdésétől fogva két szerve-
zetszerű logisztikai elem működött: 

• Az egyik a törzsfőnök (törzsfőnök támogató helyettese) aláren-
deltségében működő G4 elem, amelyet a törzsfőnök logisztikai 
segítője (ACOS LOG) vezetett; 

• Valamint a NATO elvektől eltérően a parancsnok közvetlen alá-
rendeltségében az un. Többnemzeti Logisztikai Központ 
(MNLC) egy lengyel ezredes vezetésével. 

                                                      
1 Dr. Hautzinger Gyula nyá. ezredes, PhD, ZMNE Társadalomtudományi Inté-
zet tudományos főmunkatárs. 

Bakó Antal mk. ezredes, MH ÖLTP logisztikai főnök. 



 92

Az a kezdetektől teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a két különálló, 
ráadásul eltérő vezetési szintű szervezet hasonló, így párhuzamosan 
működő belső strukturális elemekkel nem erősíti, hanem hátráltatja, 
esetenként kioltja a nem is kellően koordinált logisztikai tevékenységet. 

Addig, ameddig a NATO-ban a Többnemzeti Logisztikai Köz-
pontok az adott törzs logisztikai szervezetének végrehajtó elemei, a 
hadosztálynál alkalmazott, operativitásra negatívan ható párhuzamosí-
tás a NATO elvektől merőben eltért. Ezt felismerve és a hadosztály-
törzs kulcs beosztásainak 2004. júliustól (III. váltás) való „lengyelesíté-
sével” a helyzet megoldódott. A két szervezeti elemet lengyel vezetés 
alatt egyesítették. 

Maga a G4 logisztikai törzs kezdetben 28 fős nemzetközi törzzsel 
végezte a logisztikai támogatás tervezési-szervezési, ellátási feladato-
kat. A törzsben megtalálhatók voltak mindazon alsóbb vezetési elemek 
(tervezési-, szállítási-, ellátási-, technikai alosztály) amelyek biztosítot-
ták a törzzsel és az együttműködőkkel, valamint az alárendelt csapatok-
kal a folyamatos munkát. A feladatok megvalósítása a két önálló logisz-
tikai alegység (logisztikai zászlóalj és szállítózászlóalj) útján a NATO 
gyakorlatban is elterjedt a Hadműveleti Parancson (OPORD-on) és 
Műveleti Eljárásokon (SOP-n) alapuló egyedi parancsokkal 
(FRAGO-kkal) történt. 

A Többnemzeti Logisztikai Központ (szervezetében több hason-
ló elemmel, mint a G4-nél) fő feladata a G4 által megtervezett felada-
tok szerződéses alapon történő megvalósítása, valamint a nemzetekkel a 
Nemzeti Támogató Elemeken keresztül a kapcsolattartás, és nemzeti 
egyedi igények megoldásának elősegítése. 

A hadosztálytörzs G4 törzse tevékenységében a kezdetektől fogva 
igyekezett az alapdokumentumokban rögzített NATO logisztikai alap-
elveket követni. Ez a törekvés nehézségekbe ütközött. Először is maga 
a hadszíntér vezető nemzete már a résztvevő csapatok túlnyomó részt 
amerikai jellege miatt is, elsősorban a nemzeti elvek és gyakorlat alap-
ján működött, így – érthetően – több esetben is kezelhető konfliktusok 
alakultak ki, a NATO doktrínális alapokon működő hadosztály vezetése 
során. Itt nem kívánjuk részletezni azokat a különbségeket, amelyek 
egy nem NATO ország (pl. Ukrajna) és a NATO tagországok csapatai 
között mutatkoztak. 

Másodszor, szinte nem volt a hadosztályban olyan csapat, amely 
ne rendelkezett volna valamilyen, sokszor speciális anyagi-technikai 
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biztosítással összefüggő kétoldali megállapodással az Egyesült Álla-
mokkal. Ezek egyenkénti követése, megoldásában való részvétel meg-
haladta volna a hadosztály logisztikai törzsének lehetőségeit. Ezért az a 
döntés született, hogy ezeket a kétoldalú egyezményeken alapuló esete-
ket az országok képviselői a Nemzeti Támogató Elem (NSE) segítsé-
gével egymás között kell, hogy rendezzék. Természetesen ez nem jelen-
tette azt, hogy a hadosztály logisztikai szervezetei ne tudtak volna és 
szükség esetén ne nyújtottak volna a megoldásban segítséget. 

Ami kikerülhetetlenül a hadosztálytörzs feladata volt, az az új 
iraki biztonsági erők létrehozásában, felszerelésében és kiképzésében 
történő részvétel. Ez a jelentős munka fontos, állandó jellegű szervezési 
tevékenységet jelentett a hadosztály G4 törzsének és a logisztikai egy-
ségeknek. A maga nemében egyedülálló feladat volt az ellenségtől csa-
pataink által elkobzott fegyverek bevizsgálása és az új iraki erők részé-
re történő elosztása. Ez a munka azért is volt rendkívül felelősségteljes, 
mivel a logisztikai zászlóalj csak igen korlátozott javításra, bevizsgálá-
sokra képes fegyverzeti kapacitással rendelkezett. 

A logisztikai támogatás mind zavartalanabb végzésének elősegíté-
se érdekében az elöljáró CJTF 7 (MNC-I) parancsnokság a hadosztály 
megalakulása kezdetétől fogva logisztikai összekötőt és hadszíntér 
anyagi parancsnoksága logisztikai összekötő csoportot működtetett a 
hadosztály parancsnokságon.  

Ezek közül a legfontosabb az US LOGCELL néven ismert cso-
port a hadszíntér USA anyagi parancsnokságtól és a hadosztály közvet-
len ellátását végző körzet ellátó csoport (ASG) hadosztályhoz vezényelt 
tisztekből és tiszthelyettesekből állt. 

A csoport fő feladata a lengyel féllel, mint megrendelővel való 
közvetlen kapcsolat tartása volt az un. ACSA (Acquisition and Cross 
Servicing Agreement) alapján, amely azt jelentette, hogy valamennyi 
anyagi-technikai megrendelés az erre rendszeresített formanyomtatvá-
nyon (CC-35), ezen a csoporton keresztül indult el az útjára, hogy va-
lamikor a végső elszámolások Varsó és Washington között realizálód-
janak. Ezt a feladatot látta el az MNLC és ez indokolhatta (részben) a 
„nem-lengyel” vezetésű logisztikai törzs és a MNLC különválasztását. 
Más kérdés, hogy ez a kizárólagosan lengyel nemzeti felelősségű fel-
adat, egy kikülönített csoporttal az egységes logisztikai vezetésen belül 
is történhetett volna. Mint ez az egyesítés a MNLC átalakításával a 
misszió 3. váltásának idejére meg is valósult. 
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A csoport következő lényeges feladata volt az USA által a résztve-
vő nemzeteknek biztosított eszközökkel kapcsolatos tevékenység. Mi-
vel a hadosztály logisztikai törzse NATO alapokon állva nem vállalhat-
ta fel a „nem közös” anyagok és technikai eszközök nyilvántartását, 
ezért ez a csoport végezte az USA tulajdonába tartozó dolgok kezelését. 

Fontos, hiánypótló tevékenységet töltött be a csoport a hadosz-
tálynál nem rendszeresített beszerző tisztek (contracting officer) pótlá-
sában. Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy a hadosztály részére nél-
külözhetetlen a helyszíni beszerzés, ugyanakkor ilyen felkészültséggel 
a résztvevő nemzetek nem rendelkeztek, de még a hadosztály vezető 
nemzetének, a lengyeleknek sem volt ilyen gyakorlatuk. 

Utoljára, de nem utolsósorban fontos feladata volt az összekötő 
csoportnak a LOGCAP tisztekkel történő kapcsolattartás. A LOGCAP 
amerikai katonai szervezet, amely a polgári szállítókkal/ellátókkal tart 
hivatalos kapcsolatot. Munkánk során már kitértünk a hadszíntéren a 
KBR – amerikai érdekeltségű ellátó szervezettel történő kapcsolatra. A 
továbbiakban részletesebben fogjuk ismertetni ezt a hadosztály műkö-
dése szempontjából létfontosságú szervezetet és a vele közvetlen kap-
csolatot tartó LOGCAP-el kapcsolatos összefüggéseket. A LOGCELL 
– elkerülendő a redundanciákat – mint elsőleges felelős egyeztetett a 
LOGCAP irányunkba dolgozó illetékeseivel, rendelt vagy mondott le 
szolgáltatásokat. Ezt a költségvetés érzékeny tevékenységet ugyanakkor 
minden esetben a hadosztály logisztikai törzsével összehangoltan vé-
gezte. Nézeteltérés esetén az elöljáró CJTF7 (MNC-I) amerikai logisz-
tikai vezetője döntött. 

A hadosztályparancsnokságnak ilyen módon nem közvetlen, csak 
„informális” kapcsolata volt a valós ellátást egyre inkább átvevő polgá-
ri ellátóval, a KBR-al. Mint érzékelhető a polgári logisztika meghatáro-
zó, és az idő teltével egyre fontosabb szerepet töltött be a hadosztály 
valós ellátásában. 

Röviden, a klasszikus „közös-rendeltetésű” anyagokon kívül szin-
te minden anyagi jellegű ellátás és szolgáltatás a LOGCAP szervezé-
sében és az azzal szoros, napi kapcsolatban lévő KBR segítségével va-
lósult meg. 

Tekintsük át az élet mely főbb területeire terjedt ki a KBR által 
nyújtott ellátás-szolgáltatás: 

• A hadosztály valamennyi bázisának fenntartása és üzemelteté-
se, napi 3x meleg élelemmel, (éjszakai pótlékkal) történő ellá-
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tás, tiszta (ivó) vízbiztosítás, a közös helységek (WC, fürdők 
működtetése, szemét elszállítás) mosatás, a személyi állomány 
erőnlétének biztosítása (edzőterem); 

• A táborokban a személyi állomány állandó elhelyezése épüle-
tekben (lakó konténerekben) történő biztosítása, irodák és há-
lóhelyek kialakítása; 

• A nem harcászati rendeltetésű járművek biztosítása a hadosz-
tály részére2 és a járművek rendszeres szervizelése. A szervize-
léssel kapcsolatban ugyanakkor kijelenthetjük, hogy a nagyobb 
(fő darabok) alkatrészek cseréjére a KBR nem volt felkészül-
ve, egy-egy megsérült szélvédő cseréjére is hetekig-hónapokig 
kellett várni, így különösen az anyagszállítások végzésére 
használt nagy teljesítményű eszközök kiesése jelentett gondot.  

• A KBR jelentős saját szállító kapacitással is rendelkezett, 
amellyel igény esetén a hadosztály részére akár a hadosztály 
felelősségi körzetén belül is végzett szállításokat. 

Az rövid időn belül bebizonyosodott, hogy a bürokrácia merevsé-
ge, valamint a kellő jártasság hiánya miatt az ellátás különösen a hely-
zet gyors változása esetén polgári ellátón keresztül – nehézkes és hosz-
szú folyamat. Ehhez hozzájárulhatott, hogy a KBR részéről az ellátás 
javítása időnként felkészületlenségből (mivel ekkora méretű és intenzi-
tású feladatot még nem végeztek), a kellő gyakorlat hiányából – csak 
egy hosszú „tanulási” folyamat eredményeként valósulhatott meg. 
Amikorra viszont megvalósult, gyakorlatilag hibátlanul működött. 

Ismertetnünk kell feltétlenül a KBR által végzett tevékenység se-
bezhetőségét. Elsősorban lényeges feltétele volt a munkavégzésnek, 
hogy valamennyi KBR konvojt a hadosztály csapatainak kellett kísérni. 
Ez magyar vonatkozásban teljesen kizárt volt, mivel honvédségi ala-
kulat nem nyújthat szolgáltatást kereskedelmi alapon működő civil 
szervezetnek3.  

                                                      
2 A magyar szállítózászlóalj szállító technikája meghatározó részét a KBR-tól 
kapta. 
3 Sokan emlékeznek még P. Gy. alezredes bírósági perére, amikor a vádpontok 
között szerepelt a különben a Balkánon eredményesen tevékenykedő alakulat 
parancsnoka ellen honvédségi daru biztosítása a saját táborának építését végző 
civil szervezet részére. 
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A magyar szállító alakulat 2003. novemberétől egyáltalán nem vé-
gezhetett mások részére oszlopkísérési feladatokat. 

Az iraki misszió fent ismertetett tapasztalata további tanulmá-
nyozást igénylő feladat. Nevezetesen: egy üzleti alapokon működő 
vállalkozás bármennyire a harcoló csapatoknak végez tevékenységet, 
annak fegyveres biztosítása hogyan egyeztethető össze az adott-, de kü-
lönösen más országok jogrendjével. Ugyancsak érdekes, más szem-
pontokból vizsgálandó kérdés lehet az Irakban a misszió sikeréért 
rendszeresen alkalmazott fegyveres polgári szervezetek kérdése.  

Mindemellett az teljesen világos, hogy a polgári ellátó szervezetek 
egyre jelentősebb szerepet fognak kapni a jövő katonai műveleteiben. A 
„hagyományos” katonai logisztika egyre kiszorultabbá válik a XXI. 
században. Helyét az erre mind jobban felkészülő, egyéb politikai és 
gazdasági érdekeltségek mentén is szerveződő – polgári logisztika vált-
ja fel. Ehhez hozzájárulhat a katonai szolgálatra jelentkezők számának 
esetleges csökkenése is, amely a humán erőforrás gazdálkodás miatt az 
erők átcsoportosítását igényelheti. Más kérdés a kifejezetten katonai 
szakértelmet igénylő logisztikai műveletek további, katonai szervezeten 
belüli megtartása. 

4.2 A logisztikai vezetésben 2004. nyarán bekövetkezett válto-
zások és azok hatása a logisztikai támogatásra 

2004. július hónaptól a missziót harmadik váltásként megkezdő 
lengyel vezetés az egy év működési tapasztalatait is felhasználva ala-
pos változtatásokat hajtott végre a hadosztály törzsében. Szembetűnő 
volt, hogy az összes vezető posztra - oda is, ahová korábban más nem-
zetek delegáltak megfelelően felkészült személyeket - lengyel főtiszte-
ket állítottak.  

Ugyancsak változást jelentett, hogy az addig a haderőfejlesztéssel 
foglalkozó G5 részleget (hosszú távú műveletek) megszüntették. Ezt a 
döntést azzal indokolták, hogy az ilyen irányú tevékenység nem a had-
színtéren, hanem Varsóban (!) folyik. A felszabadult létszámot más 
szervezetek között osztották el. 

Ami a hadosztály logisztikai vezetést érintette, itt is bekövetkezett 
a várt változás (8. sz. ábra). Egyesült a korábbi G4 és a Többnemzeti 
Logisztikai Központ. Pontosabban az MNLC integrálódott a logiszti-
kai törzsbe. A két szervezet korábbi létszáma összeadódott. A vezető 
egy lengyel ezredes lett. Az általános helyettesi posztot magyar ezredes 
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töltötte be. Az MNLC lengyel főnöke egyben szintén logisztikai főnök 
helyettes lett, ezredesi rendfokozattal. 

A szervezet belső struktúrája annyiban módosult, hogy az MNLC 
„karcsúsodott”. Az ott is meglévő ellátó, valamint a közlekedési és 
szállítási részleg megszűnt, létszáma a G4 más részlegei létszámának 
bővítését szolgálta. A megmaradt szervezeti elemek, részlegek feladatai 
alapvetően nem változtak. Új elemként a tervező részleg részeként 
megalakult az új iraki biztonsági erők felszerelését koordináló csoport.  

Az alárendeltek felé az irányítás ettől kezdve egy szálon futott. A 
hadosztályparancsnokkal és a törzsfőnökkel folyamatosan a logisztikai 
főnök tartotta a kapcsolatot. (Ez nem furcsa, mivel a hadszíntéren min-
denki a nap 24 órájában elérhető volt, kivéve, ha valamilyen szolgálati 
elfoglaltság miatt nem tartózkodott a táborban).  

A kialakított munkamegosztás szerint az általános (magyar) he-
lyettes vitte a logisztikai törzs napi ügyeinek irányítását, a felelősségi 
körzeten belül az ellátás helyzetének folyamatos figyelését, sok esetben 
a napi vezetői értekezletek levezetését is. Kiemelt feladata volt a terve-
ző részleg és a közlekedési és szállítási részleg szakmai felügyelete. Így 
a magyar szállítózászlóalj felügyeletét is ellátta. Ebből a szempontból 
továbbra is teljesült a magyar felsőszintű elvárás: nem volt olyan szállí-
tási feladat, amelyről nem volt tudomása. 

Az MNLC főnök az átalakítást követően megmaradt beosztott ál-
lományával, hasonlóan a korábbi feladataikhoz, az amerikai ellátók és a 
KBR irányában tevékenykedett (beszerzések, szerződéskötések). Emel-
lett az ellátó és a fenntartási részleg tevékenységét felügyelte. A logisz-
tikai törzsben a fenntartási (technikai kiszolgálási) tevékenység tervezé-
se, szervezése, koordinálása alapvetően csak a lengyel csapatok 
eszközeire terjedt ki, így indokolt volt, hogy ezt a területet a lengyel he-
lyettes irányítsa. 

A korábban jelzett anomáliák az átszervezéssel megoldódtak. 
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5. A magyar szállítózászlóalj működése  
a hadosztály szervezetében 

5.1 A működés főbb állomásai 

5.1.1. A kezdet (2003. szeptember-november) 

A szállítózászlóaljról az elmúlt időszakban sokan és sokféleképpen 
írtak, nyilatkoztak. Érthetően a zászlóalj súlyát, szerepét illetően alkal-
mazása teljes ideje alatt – a közvélemény elvárásának megfelelően – a 
média középpontjában állt. Az Irakról szóló általános hírek mellett a 
zászlóaljról szólt a történet. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a téma 
iránt érdeklődő szakemberek megismerkedjenek a „másik oldalról” a 
hadosztály keretében történt alkalmazás körülményeivel is. Fontos ez 
azért is, mivel a „lengyel” hadosztályban végzett munkánk szerinti 
megítélés fontos része az ezredéves lengyel-magyar kapcsolataink to-
vábbi alakításának is. 

Mint a korábbiakban már történt rá utalás, a szállítózászlóalj fel-
adat ellátásának a megkezdése a felelősségi körzet átvételével egy idő-
ben (2003. szeptember 3) megtörtént. 

A feladat megkezdése szempontjából az augusztus végi kiérkezés 
lényeges problémát nem jelentett, mivel a zászlóalj a teljes működőké-
pesség eléréséhez szükséges, az amerikai fél által megígért szállító 
technikával úgysem rendelkezett4. Ez indokolta, hogy az USA hadse-
regének 189. ellátó zászlóalj erői, amelyek a szállításon túl más logisz-
tikai feladatokat ellátó csoportokkal (víztisztító, javító alegységek, stb.) 
is megerősítve, tulajdonképpen a kezdetben ellátták a hadosztályon be-
lüli napi szállításokat. Lényeges, hogy a hadosztály másik logisztikai 
egysége, a lengyel logisztikai zászlóalj is rendelkezett egy kapacitását 
jelentősnek mondható szállítószázaddal5, amely úgyszintén a feladat 
megkezdésétől részt vett a hadosztály érdekében történő szállítások 
végrehajtásában. Ez a két tény biztosította, hogy a hadosztály szállításai 
kezdettől fogva rendben megvalósultak. Érthetően felvetődik a kérdés, 

                                                      
4 A szállítózászlóalj alapvetően a saját működéséhez szükséges biztosító erők-
kel és korlátozott szállító kapacitással bírt. 
5 A lengyelek a misszió második váltására jelentősen csökkentették a szállító 
századuk kapacitását. 
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ebben az időszakban milyen feladatokat látott el a csökkent kapacitá-
sú, „csonka” szállítózászlóalj? 

A megoldást az jelentette, hogy a zászlóalj a meglévő szállító erői-
vel és eszközeivel az első naptól kezdve részt vett a megerősítők olda-
lán a hadosztály szállítási feladatainak végrehajtásában. A cél kettős 
volt: először is a végrehajtó állomány megismerkedett a szállítási útvo-
nalakkal, „begyakorolta” magát, másrészt senki nem tehette szóvá, 
hogy a magyarok nem vesznek részt a hadosztály össztevékenységében. 
A fenti kettős célon túl ideiglenesen a magyarok más nemzetiségű ka-
tonai szállítmányok kísérési feladatait is ellátták6. 

A missziós feladatok végrehajtásának beindítása nem volt zökke-
nőmentes. Különböző behatásokra többször kísérlet történt a zászlóalj 
megosztására, kis alegységekre történő megbontására és megerősítés-
ként, vagy kikülönített alegységként történő alkalmazására. Olyan eset 
is előfordult, amikor más nemzet eszközhiányát a parancsnok ideigle-
nesen a magyar zászlóalj technikájából kívánta pótolni. Az ilyen pró-
bálkozások a nemzeti előírások alapján, a magyar nemzeti parancsnok-
sággal történő egyeztetés után minden esetben visszautasításra kerültek. 
Nyilvánvaló, hogy ezek az esetek kezdetben konfliktushelyzetet terem-
tettek nemcsak a zászlóalj és a hadosztály vezetése, hanem az elvárá-
sok nem teljesítése miatt a magyar főtiszt által vezetett logisztikai törzs 
és a hadosztályparancsnok között is. Nem volt egyértelmű a megítélés 
magán a logisztikai törzsön belül sem. Többen nem értették a nemzeti 
korlátozások lényegét. 

Különösen a szállításokkal foglalkozó lengyel és amerikai törzs-
tisztek nem értették meg, hogy miért ez az „ellenállás” a magyarok ré-
széről. Pedig a magyarázat egyszerű. A zászlóalj nemzetileg értelmezett 
(és a vezető nemzettel egyeztetett) alapfeladataitól történő eltérés nem 
volt megengedett a nemzeti parancsnokság részéről. Ezt a tényt a nem-
zetközi beosztásokban tevékenykedő vezetőknek is tudomásul kellett 
venni. A kijelentés azért is fontos, mivel ez a magyar szerepvállalás is 
bebizonyította, hogy mennyire fontos a misszió előkészítése és a felké-
szülés során a feladatokat minél körültekintőbben megfogalmazni, az 
érintett partnerekkel egyeztetni, mivel később a végrehajtás során gya-
korlatilag már nincs lehetőség (legalábbis bonyolult, hosszadalmas fo-
lyamat) a megállapodás „menet közbeni” módosítására, kiegészítésére. 

                                                      
6 A konvoj kísérési feladatok a beérkező szállító technika átvétele, egyre több 
saját konvoj kísérése következtében 2003. november táján megszűntek. 



 100

Vonatkozik ez a megállapítás különösen az olyan helyzetekre, mint az 
iraki, amikor az előrejelzések, tájékoztatások ellenére a „fokozatosan 
javuló” helyzetből egy, a hetek múlásával „fokozatosan romló” viszo-
nyok felé tartottunk. 

5.1.2. A KBR szállító gépjárművek beérkezése (2003. október – 
2004. nyara) 

Ez az időszak a zászlóalj működésének legintenzívebb szakasza. A 
megígért gépjárművek fokozatosan, de kezdtek beérkezni. Kezdetben 
összesen közel másfélszáz7 un. KBR technikával számoltunk, amelyet 
a végén közel sem ekkora mennyiségben kaptunk meg.    

November közepére ugyanakkor a zászlóalj rendelkezett már ak-
kora szállító kapacitással, hogy többet nem volt szükség az amerikai 
189. ellátó zászlóalj erőire, az észak-Karolinai „Superchargers”-ekre, 
így azok a bagdadi parancsnokság intézkedésére kivonásra kerültek. 

A zászlóalj munkája mellett a hadosztály szállításait más módon is 
végeztük. Ebben jelentős szerepet játszott a KBR, amely egyrészt az 
US csapatcsökkentésekkel arányosan kivonásra kerülő logisztikai egy-
ségek helyett és nyilván üzleti szempontokra is visszavezetve egyre 
több, a biztosítással kapcsolatos feladatot végzett. Ez a tény pozitívum-
ként értékelendő, mivel egyedül a magyar szállítózászlóalj az alkalma-
zás objektív és szubjektív (nemzeti korlátozások) okai következtében 
nehezen lett volna képes a szállításokkal kapcsolatos összes feladatok 
végrehajtására. Ez a megállapítás véletlenül sem akar az olvasóban ne-
gatív érzetet kelteni. Az alkalmazás változó körülményei, a távolságok, 
a biztonság romlása és egyéb körülmények nem biztosították a hadosz-
tály vezetése részére a „tetszés szerinti” igénybevételt. Különösen nem 
az „azonnali” feladat végrehajtást. A szállítások végrehajtása során a 
biztonság változása miatt egyre nagyobb figyelem fordult a biztonságos 
végrehajtásra. 

A szállítások gondos megszervezése során a hadosztály logisztikai 
törzse felé fokozódó igénnyel merült fel a feladatok minél korábbi idő-
pontban történő kiadása. Így a logisztikai törzs törekedett a feladatok 
lehetőség szerint 48-72 órával a feladat megkezdését megelőző kiadásá-

                                                      
7 A teljes feladat ellátásának ideje alatt nem vált világossá, milyen tapasztalati 
adatok alapján és milyen szinten történt a szállító technika zászlóalj részére 
történő megtervezése. 
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ra. Az ilyen módszerrel végzett szállítástervezés viszont semmiben sem 
emlékeztetett a korábban hasonló szervezetben gyakorolt rövid tervezé-
sű (4-6 óra) nagy tömegű anyag szállítások kötelékben történő végre-
hajtására.  

A tervezési szakaszban a zászlóalj folyamatosan a logisztikai 
törzstől igényelte a várható szállítással kapcsolatos összes a tervezéshez 
szükséges adatot, amelyekkel természetszerűleg a szakmai törzs nem 
rendelkezett. Ez a helyzet is sokszor akár személyes konfliktusig is ter-
jedő helyzeteket okozott. Ezen segített (különösen a második váltástól) 
a zászlóaljtól kiküldött felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező törzs-
tiszt összekötő tisztként való alkalmazása. 

5.1.3. A „3. váltás” (2004. nyara – december) és a kivonás. 

A zászlóalj harmadik váltására 2004. augusztus hónapban került 
sor, amely mintegy 200 főt érintett. Mivel az első állomány váltásakor, 
február hónapban közel száz fő vállalt további 3 hónapos szolgálatot és 
az ő leváltásuk májusban történt, így egy jelentős állomány maradt au-
gusztusban, akik már május óta komoly tapasztalatokat szereztek a had-
színtéren. Ez nagyon nagy segítséget jelentett a többiek beilleszkedésé-
nél, a feladatok gyorsabb elsajátítása során. 

A fő feladatot továbbra is a rutin jellegű szállítmányok jelentették 
a zászlóalj számára. Ezek a hadosztály parancsnokságának, illetve a 
lengyel és ukrán dandár csapatainak ellátását jelentették. A szállítások 
gyakorisága a díszlokációs változások, tartománycserék következtében 
heti néhány szállításra korlátozódott. Emellett azonban több esetben 
kellett az új iraki biztonsági erők felfegyverzéséhez kapcsolódó szállí-
tásokat végrehajtani. A nagyobb veszélyt főleg ezek a feladatok jelen-
tették, mivel a felszerelésekért ilyenkor a Bagdadtól északra, a szunita 
háromszögben lévő hadtest ellátó bázisára kellett menni. Ez a terület 
szinte állandóan izzott a lázadók által végrehajtott terrortámadások-
tól. 

A szállítási feladatok teljesítését sok esetben meghiusította a biz-
tonsági feltételek hiánya. Előfordult, hogy több mint egy hétig kellett 
bizonyos, egyébként fontos szállításokat átütemezni későbbi időpontra, 
mivel az adott tábort biztonságosan nem lehetett megközelíteni. Ugyan-
csak halasztani kellett szállítási feladatokat egy bizonyos másik tábor-
ba, mert az oda vezető úton lévő hidat felrobbantották, illetve a környé-
ken folyamatosak voltak a konvojok elleni támadások. Többen 
felvetették a kerülő úton történő szállítás lehetőségét. Ez azonban a 
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több száz kilométeres úton csak az egyik irányba egy napot vett volna 
igénybe, ráadásul általunk eddig nem járt útvonalon. Felderítési adatok 
nem álltak rendelkezésre, a kockázat túl nagy volt. Csak a híd részleges 
helyreállítása után, az eredeti útvonalon vált lehetségessé a szállítási 
feladat végrehajtása. 

A kivonás előtti utolsó időszak feladatainak végrehajtásába bele-
szólt a több millió hívőt megmozgató, a felelősségi körzetünkön ke-
resztül Karbalába és Najafba tartó zarándoklat, és a Ramadan, ami-
kor nagyobb mennyiségű készleteket kellett a táborokban felhalmozni 
az ellátandó anyagokból. Ilyenkor ugyanis csökkenteni kellett az uta-
kon történő mozgást, ezáltal is jelezve a baráti szándékot, a hívők val-
lásának tiszteletben tartását. 

Az említett szállításokon kívül erre az időszakra esett az ukránok 
váltása, melyben a zászlóalj igen jelentős szerepet játszott. Két forduló-
val kellett Al Kutból Kuvaitba és visszaszállítani konténereket. Ez 
összességében több ezer kilométeres szállítási feladatot jelentett, melyet 
az állomány példásan, eseménymentesen hajtott végre. A hadosztálypa-
rancsnok ukrán helyettese külön is kiemelte ennek jelentőségét. 

Az utolsó nagy kihívást a zászlóalj számára, a napi „rutin” szállí-
tások mellett a már korábban részletezett feladat, a babiloni és 
karbalai táborokból az Ad Diwaniyah-ba történő átköltözésben va-
ló részvétel jelentette. A statisztikák szerint a feladat során 511 konté-
nerben 6250 tonna felszerelést szállítottak. A zászlóalj szállítószáza-
dának katonái a szállítások során sokszor bizonyították a feladatokhoz 
való lelkiismeretes hozzáállásukat, leleményességüket. Az önrakodó 
konténerszállító járművekkel sokszor csodákat műveltek. Nem volt 
olyan helyzet, amikor ne próbálták volna meg még a lehetetlent is. És 
sokszor volt szükség erre a hozzáállásra, kompenzálva esetenként a tá-
borokban a rakodó daru, vagy a kisegítő személyzet hiányát. Ennek is 
köszönhető, hogy a hadosztály csapatainak áttelepítése a kitűzött határ-
időre befejeződött. 

A sok-sok apró részletből, ami a tanulmányon keresztül a zászlóalj 
tevékenységéről összeállt, kiderülhet, hogy igen fontos szerep hárult a 
magyar csapatra, melynek pótlásáról a lengyel vezetésnek (hadosztály 
és lengyel vezérkar) időben kellett gondoskodni. A lengyel vezetés 
azért igyekezett némiképp felkészülni a kivonásunkkal támadó űr pót-
lására. Az utolsó feladatunkat megelőző hetekben a lengyel logisztikai 
zászlóalj állományából többen már együtt jártak a mieinkkel, tanulva az 
útvonalakat és a szállítás, a szállító eszközök használatának fortélyait. 
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Ezt azzal a szándékkal tették, hogy a kivonásunk után az általunk hasz-
nált KBR szállítóeszközöket ők veszik át. Emellett tárgyalások folytak 
Lengyelország és az Örmény Köztársaság hivatalos szervei között 
egy, a hadosztály keretein belül működő örmény szállítóalegység 8 fel-
állításáról is. 

Végül is, ahogy a döntés sokak előtt ismert, a zászlóalj utolsó had-
osztályérdekű szállítását december 15-én hajtotta végre a hadosztálypa-
rancsnokság új székhelyére, Ad Diwaniyahba. Ezzel lezárult a magyar 
részvétel a Nemzetközi („Lengyel”) Közép-dél Hadosztály köteléké-
ben. Ez a dátuma a hadosztály törzsében szolgált törzstisztek kivonásá-
nak is. 

A feladatok azonban ezzel még nem értek véget. A zászlóalj 
előtt állt a hazafelé vezető út megtervezése rengeteg kérdéssel, ve-
széllyel. 

A zászlóalj vezetése, párhuzamosan az itthon a feladatba bevont 
állománnyal, a valószínű döntés ismeretében már korábban megkezdte 
a hazatelepülésre vonatkozó tervezést. Számvetések készültek a kivo-
násra kerülő technikai eszközökről, anyagokról, az ezekhez szükséges 
szállító kapacitásról. Egy több, mint hatszáz kilométeres menetet kellett 
megszervezni Al-Hillah és Kuvait között, több fordulóval. 

A zászlóalj feladatát az állomány, a technikai eszközök és felszere-
lések hadműveleti területről történő kivonásának, illetve az Al-hillah-i 
táborban a magyar munkahelyek, szálláshelyek felszámolásának terve-
zése, valamint a végrehajtás jelentette. A Kuvaitból történő további 
szállítás (hajón, vasúton) megtervezése, az ezzel kapcsolatos ügymenet 
bonyolítása alapvetően az otthoni szervezetek feladata volt. Ezt segítet-
ték a hazatelepülés idejére kitelepült operatív csoportok.  

Amint megszületett a parlamenti határozat és a kormány döntött a 
kivonás időpontjáról, megkezdődött a valós tervezés, együttműködve a 
megfelelő szervekkel. Ez jelentette a kivonási útvonal leigénylését, ré-
szünkre kiegészítő szállító eszközök biztosítását is. Otthonról több 
szempont is meghatározásra került, alapvetően a haza szállítandó esz-
közökre, anyagokra, illetve azok hátrahagyásának (átadásának más 
szervek részére) feltételeire.  

                                                      
8 Már ismert, hogy ez év januárban egy közel 30 fős szállítóalegység érkezett 
az al-hillah-i táborba, amely a lengyel logisztikai zászlóalj részeként végzi a 
szállítási feladatokat. 
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A lengyel vezetés bár előzőleg igen vegyes érzelmekkel várta és 
fogadta a döntést, később ebből semmilyen hátrányt nem éreztünk. Vé-
gül is mindenki (a lengyelek, mint vezető nemzet, de a többi nemzet 
képviselői is) belátta, hogy katonaként ez bárkivel előfordulhat. A had-
osztályparancsnoka napi parancsban szabályozta a kivonásunkkal kap-
csolatos feladatokat, a részünkre nyújtandó támogatást (felderítési ada-
tok, útvonal biztosítása stb.). Katonákhoz illő magatartással váltunk el a 
volt fegyverbarátoktól, közvetlen kollégáktól, vezetőktől, parancsno-
koktól. 

A jó előkészítés, tervezés, szervezés eredményeként 2004. de-
cember 18-án az utolsó magyar konvoj is elindult Kuvait irányába. 
Ez a feladat sem volt kevésbé veszélyes, mint a korábbi több száz. De 
ahogy már megszokhattuk a zászlóaljtól, ezt a feladatot is a maximális 
odafigyeléssel, lelkiismeretesen hajtotta végre. Így ért véget számunkra 
az Iraki Szabadság hadművelet sok-sok tanulsággal, tapasztalattal. 

6. Összegzés 

6.1. A hadosztály logisztikai tevékenységének tapasztalatai. Po-
zitívumok és újszerű megoldások. 

Azt már az eddigiek alapján is megállapíthatjuk, hogy a különleges 
körülmények között létrehozott magasabbegység logisztikai támogatása 
is különlegesen valósult meg. Az ellátás megvalósítása, bár nem min-
den jegyében követte a NATO elveit és szabályait, de összességében – 
már az USA, mint „befogadó nemzet” miatt is – mégis inkább a NATO 
eljárásaihoz közelített. Példa erre az első időszakban magára a bagdadi 
parancsnokságra kezdetben megnevezésében is Többnemzeti Össz-
haderőnemi (CJTF) elnevezés9, de az említett anomáliák ellenére, 
maga a hadosztály logisztikai támogatásának megszervezése és működ-
tetése. Az első és második váltás során zavaró volt a Többnemzeti Lo-
gisztikai Központ NATO elvektől eltérő (parancsnok közvetlen) mű-
ködtetése, amely a feladatok végrehajtása során értelmetlennek tűnő 
párhuzamosságokat hozott létre. Ezek a párhuzamosságok semmikép-
pen sem segítették elő a többnemzeti hadosztály ellátásának szervezé-
sét, irányítását. A kettős „logisztika” létrehozásának igazi magyarázatá-
ra a feladat végrehajtás első éve alatt nem sikerült rájönni. Csak 

                                                      
9 A CJTF7 elnevezés később a feladatok megosztása következtében MNF-I és 
MNC-I-ra módosult. 
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feltételezhető, hogy a lengyelek az USA-val történő elszámolás miatt, 
ezt a tevékenységet nem kívánták a más országból delegált G4 főnök 
által vezetett logisztikai törzsre hárítani. Ezt a feltételezést támasztja 
alá az a tény, hogy 2004 nyarán más középvezetői beosztások „lengye-
lesítésével” így egyúttal a logisztikai főnöki beosztást is a lengyel fél 
visszavette. Ez az egyetlen és valós oka, hogy a misszió harmadik váltá-
sa során, a magyar kontingens kivonásáig magyar főtiszt a G4 főnök 
helyettesi beosztást töltötte be. 

A feladatok megvalósításában meghatározó szerepet töltött be az 
amerikai fél. A helyzetre tekintettel, mint „befogadó nemzet” az ellátás 
meghatározó a teljes szükséglet megközelítően 80%-t biztosították.10   

A résztvevő nemzetek anyagi hozzájárulása is nyilvánvalóan eltérő 
volt. Ez szembetűnő volt a hadosztály csapatainak kiérkezésekor. Ad-
dig, ameddig a lengyel és spanyol dandár minden eszközében, felszere-
lésében kompletten vonult fel, volt olyan kontingens (különösen a latin-
amerikaiak) amely személyes felszerelésükön kívül kezdetben szinte 
semmivel sem rendelkeztek. Mindenféleképpen figyelemre méltó meg-
állapítás, hogy más, a mostanit bizonyosan követő nemzetközi szerep-
vállalásunk esetén célszerű a feltételeket illetően sokkal pontosabb kö-
rülményeket rögzíteni. Az csak nemzeti elismertségünket növelheti, ha 
egy következő misszió esetén kontingensünk a mindvégig magas fokú 
kiképzettség és alkalmasság mellett a végrehajtásra kompletten érkezne 
be, mint tették ezt más hasonló helyzetben lévő országok, az említett 
lengyel példa mellett északi szomszédaink a szlovákok is, akik bár ki-
sebb létszámú műszaki kontingensüket, de teljesen konténerizálva tele-
pítették a velünk azonos táborban, Al-Hillah-ban. 

6.2. A szállítózászlóalj alkalmazásának tapasztalatai a hadosz-
tály működésének oldaláról 

A magyar szállítózászlóalj az elvégzett szakmai munkát illetően 
magas szinten teljesítette vállalt kötelezettségeit. Azokat a feladatokat, 
amelyeket az Egyetértési Nyilatkozatban vállaltunk a romló biztonsá-
gi körülmények között a zászlóalj igyekezett teljesíteni. Minden egyes 
végrehajtott feladatra jellemző volt a magas szintű szakmai felkészült-

                                                      
10 A közölt százalék tapasztalati adat, pontos felmérések nem készültek az 
USA és a nemzetek anyagi hozzájárulásának arányairól. Egy cikk közlése 
alapján  a bér jellegű költségeket is számítva így is egy külföldi katona iraki 
alkalmazása 50%-al kevesebbe került, mint egy amerikai harcosé. 
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ség, a magyar katonai felső vezetés által a helyzetben tökéletesen érthe-
tő folyamatosan megkövetelt biztonsági rendszabályok maximális be-
tartása.  

A szállítmányok kísérése a legprofesszionálisabb módon valósult 
meg. Jelen sorok szerzőinek többször is lehetőségük volt magyar kon-
vojokkal együtt utazni, így hitelesen állíthatjuk, hogy a szállítmányok 
erős fegyveres biztosítása, a BTR-k alkalmazása kellő elrettentő erőt 
jelentett az esetleges támadások ellen. Kellő erőt, de nyilván nem kizá-
rólagosat, amelyre szomorú példa kollégánk Nagy Richárd elvesztése, 
aki halálos sebesülése pillanatában pontosan a páncélozott harci eszkö-
zön teljesített szolgálatot. 

Példaértékű az az emberi magatartás is, amit a katonák folyama-
tosan felmutattak. Ugyanakkor a jövőre vonatkozó tanulságok levoná-
sa miatt nem szabad elmenni néhány fontos tapasztalat mellett. Ezek 
leglényegesebbike – a már az előzőekben említett felszereltség mellett 
– hogy a zászlóalj hadműveleti átadása nemzeti alárendeltségből nem-
zetközi parancsnokság részére nem jelentette és az Egyetértési Nyilat-
kozatot ismerve nem is jelenthette azt, hogy a hadosztályparancsnok 
korlátozás nélkül alkalmazhatta a szállítóegységet. Ebben a tekintetben 
a nemzeti érdekek nem minden esetben egyeztek meg a hadosztály ér-
dekeivel. Aláhúzandó, hogy ez nemcsak magyar, hanem általános jelen-
ség volt. Minden nemzet különösen fontos, kiemelt figyelmet fordított 
saját kontingenségének biztonságra. Ez különösen érthető volt egy 
olyan helyzetben, amikor a korábbi prioritások egy sokkal kedvezőbb 
és egyre javuló biztonsági környezetet feltételeztek. Így teljesen érthe-
tő, hogy a szakmai teljesítés szorosan összefüggött a biztonsági körül-
mények alakulásával. Hogy ez mennyire helyesnek bizonyult példa erre 
kollégánk tragikus elvesztése, amely országos gyászt váltott ki idehaza. 

Az iraki beavatkozás jogosságát illető megoszló nemzetközi támo-
gatottság, a hazai közvélemény fokozatosan romló megítélése és az a 
tény, hogy környezetünkben lévő más országokhoz hasonlóan Magyar-
ország a II. világháború óta háborús körülmények között gyakorlatilag 
nem vesztett katonát, mind befolyásolta a hadszíntéren tanúsított maga-
tartást. A jövőbeni szerepvállalásunk során ezeket a tényeket is mérle-
gelni kell. 

Ugyanakkor tényként szögezhetjük le, hogy a hadosztály szállí-
tási feladatai minden esetben végrehajtásra kerültek. Ebben jelentős 
szerepe volt a munkavégzésben egyre jobban „magára találó” KBR-
nek. Fontos szerepet töltött be a hadosztály működtetésében jelentős fe-
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lelősséget magára vállaló lengyel fél is. Logisztikai zászlóaljuk szállító-
alegysége jelentős feladatot töltött be a hadosztály parancsnokság és sa-
ját nemzeti dandáruk ellátásában.  

Nem szabad elfeledkeznünk arról az amerikai segítségről sem, 
amelyet szövetségeseink különösen az első időszakban, és később is a 
lecsökkent katonai szállítókapacitásuk ellenére is a hadosztálynak nyúj-
tottak. Így ebben a felfogásban állíthatjuk, a hadosztály logisztikai tá-
mogatásának szállításokkal összefüggő feladatai is teljesültek. A fenti-
ek ismeretében a szerzőknek nincs kétségük afelől, hogy a magyar 
szállító alakulat 2004. decemberi kiválása után is, a szerepkörök átren-
dezésével, a lecsökkent működési területet is figyelembe véve a szállí-
tások végrehajtása a többi, említett szereplő közreműködésével – foly-
tatódik. 

6.3. A jövőben a terrorizmus felszámolása érdekében folytatott 
küzdelem logisztikai biztosítása. A katonai logisztika változásai, a 
civil logisztika térnyerése a hadműveletek során. 

Mint az a tanulmányból eddig is világossá vált a Nemzetközi 
Hadosztály Közép-dél feladat ellátásában, ehhez kapcsolódóan logisz-
tikai támogatásában sem mondható az előző évek, évtizedek nemzet-
közi katonai szerepvállalásához viszonyítva sem tipikusnak. A terro-
rizmus elleni harc várhatóan a XXI. század fegyveres küzdelmeinek 
tipikus formájává válhat. Az Amerikai Egyesült Államoknak, de nyu-
godtan állíthatjuk a világ országainak nagy részének eltökélt szándéka  
a terrorizmus ok és okozati összefüggéseinek feltárásával korunk új fe-
nyegetésének a felszámolása.  

Ez hazánk részére éppen olyan mértékben jelent kötelezettséget, 
mint bármely más szövetségesünk részére. Vonatkozik ez mindenek-
előtt EU és NATO kötelezettségeink figyelembevételére is. Ezekből 
következik, hogy várhatóan a jövőben is részt kell vennünk az iraki és 
afganisztáni missziókhoz hasonló nemzetközi feladatokban. 

Logisztikai szempontból ennek az állításnak két üzenete van: 

• Először is a Magyar Honvédségnek folyamatosan készen kell 
lennie az európai régiótól eltérő társadalmi, földrajzi, időjárási 
viszonyok között, esetlegesen rövid felkészítési idő alatt a sze-
repvállalásra; 
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• Mint az az USA által is vezetett koalíció esetében bebizonyoso-
dott, a továbbiakban sem kizárható a „vezető nemzet” (Lead 
Nation) által történő, a nemzeti kontingens logisztikai szem-
pontból történő segítése. 

Ez viszont azt jelenti, hogy a most megszerzett tapasztalatokra 
építve jobban és gyorsabban szükséges a felkészítést végrehajtani, a 
működéshez szükséges logisztikai támogatást viszont a lehető legap-
róbb részletig pontosítani és ütemezni szükséges. 

Haladéktalanul gondoskodni kell beszerző (contracting) tisztek 
rendszeresítéséről és kellő szakmai felkészítésükről, akik a jövő misszi-
ói során helyszíni, nyelvi ismeretekkel rendelkezve és kellő felhatalma-
zással képesek a szükséges helyszíni beszerzések műveleti területen 
történő végrehajtására. 

Az iraki misszió azt is bebizonyította, hogy a jövő katonai sze-
repvállalásaiban egyre nagyobb, meghatározó szerepet kap az un. 
„civil logisztika”.  

Ennek több oka is van: 

• Először is a nemzetek egyre önkéntessé váló haderőibe jelent-
kezők a jövőben nem fogják számszerűleg leképezni az elmúlt 
korok minden katonai feladatára alkalmas katona tömegeit. 
Prognosztizálható, hogy a fegyvert fogók meghatározó részét a 
tényleges harci feladatokra kell a jövőben alkalmazni. A korábbi 
korok támogató feladatait végző katonáit (így a logisztikát is!) 
törvényszerűen a civil szférából szükséges kiváltani11. 

• A másik lényeges, a logisztikát befolyásoló körülmény, hogy 
kellő felkészítéssel és fegyveres biztosítással a polgári logiszti-
kai cégek is alkalmasak lehetnek a műveletek és benne a logisz-
tika katonai tervezés további megtartása melletti ellátásra. Nem 
mehetünk el amellett a tény mellett sem, hogy a feltételeknek 

                                                      
11 Az iraki misszió során a civil logisztikai ellátó, a KBR mellett olyan fegyve-
res civil cégek is megjelentek, mint az objektumőrzést biztosító “Global 
Security” főleg nepáli leszerelt gurka katonákból állók “serege”, vagy a fegy-
veres küzdelmet is segítő, több feladatot betöltő “Blackwater” cég felfegyver-
zett emberei. 
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megfelelő polgári cégek rendelkezhetnek a kormányzatok bi-
zalmával is. 

Mindezek azt bizonyítják, hogy a jövőben várhatóan a logisztikai 
támogatás, annak üzleti érdekeltségű vonatkozásait is tekintve a kor-
mányzatok költségvetéséből közvetlenül több kiadást jelenthetnek a 
katonai vállalkozások számára, mint korábban. 

A logisztikai költségek növekedése magasabb lehet a katonai vál-
lalkozást nem a teljes nemzetközi támogatás mellett végzők részére, 
amikor a politikai siker biztosítása érdekében az akciót megindító je-
lentősen támogathatja a feladatban részvételt12 vállalókat. 

Más a helyzet a teljes, széleskörű nemzetközi támogatás (ENSZ, 
EU, NATO) esetében, amikor a logisztika megnövekedett költségei a 
résztvevőt teljesen, vagy legalábbis meghatározó mértékben terhelhe-
tik. 

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). 

                                                      
12 Mint korábban utaltunk rá, még mindig kevésbé pénzigényes szövetségesek 
alkalmazása, mint a saját katonáé.  
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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). 

7.  „NATO Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Központ 
Doktrína AJP4.6”; (14/467 Nyt.számú HVK LCSF-ség kiad-
vány, Kiadva a 61/2002 (HK.23) HVK LCSF intézkedéssel). 

8. NATO logisztikai kézikönyv (NATO Logistics Handbook)     
3. kiadás, 1997. október, Brüsszel, angol nyelven. 
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