BRIT-MAGYAR HADMÚVELETI LOGISZTIKAI
TERVEZÉSI GYAKORLÁSRÓL

(ST.MARGARET LOGISTICS INFORMATION TRAINING)
Réger Bél4 Ziborós Jdnos|

A Royal I-ogistic Corps ( RLC ) - a brit királyi logisztikai hadtestlogisztikai törzstiszti iskolája eryüttmúködve az Anyagi - Technikai
Főcsoportfőnökséggel és a Zínyi Miklós Nemzetvédelmi E§/etem logisztikai tanszékével, 1996 őszén Magyarországon tartotta az őrnasd
törzstiszti tanfolyam vizsgagrakorlatát Enől az eseményról és a tapasztalatokról számolunk be röviden ebben a cikkben. Mivel a cikk megje-

lenésekor már mindeneryes csapatnál és törzsben befejeződnek a un.
"NATO eszmei kompatibiütási" továbbképzése( a NATO e5lezrnényes
jelek felismerése már nem jelenthet problémát a szakirodalmat forgató
szakembereknek Eárt a ryakorláson alkalmazott NATO általános egyezményes jeleket használjuk a vázlatokon.

Először vizsgáljuk meg a Royal Logistic Corps helyét és szerepét
Az 1990-es I-ogisztikai Támogatási Felülüzsgálatot
követően az brit hadseregben megh atározták, hogy a logisztikai támogatás két pilléren fog nlrrgodni:
az brit hadser€ben.

1,) a szolgáltatrási támogatáson (ellátasi

lánmkon) -Áervice supporti-

2.) a felszerelési támogatáson ( a felszerelések fenntartása és üzemeltetése) -/the maintenance of equipmentA.

A brit Királyi Logisáikai Hadtest a legfiatalabb hadtest a brit hadseregben. A Logisztikai Támogatás FelüMxgálat ajánlásai eredményeként 1993-ban több más alakulatból hozták létre. A RLC egresíti a Királyi Sáilító Hadtestet (Royal Corps ofTransport), a Királyi Hadsereg
Hadianyag Hadtestet (Royal Army Ordnance C-orps) , a Hadsereg Élelmezési Hadtestet (Royal Catering Corps), a Kirátyi útépítőHadtestet
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(Royal Pioneer Corps) és a Kinályi Műszaki csapaúok (Royal Enginers)
RLC hadtest mintegy í6Vo-át teszikl a hadseregnek .

részeit. A

A Harc Támogató Ellátásról (Combat Sewice Support) a Brit Hadseregben a Királyi Logisztikai Hadtest (Royal Logistic Corps) a Királyi
Elektro- és Gépészmérnök szolgálaí (Royal Electrical and Mechanical
Engiers) és a Királyi Katonai Egészsegügd Hadtest (Royal Army Medical Corps) gondoskodik.

A logisztikai eglségek feladatai a hadmúveletekben a harcoló csa_
patok biztosítása érdekébena következó terüIetekrn valósul meg:
1.) Ellátás és elosztás (lőszerek, üzemanyagok, élelmezésianyagok
és tartalék alkatrészek ).

2.) Sérült technikai eszkózök

helyreállítása és javítása.

3.) Egésxégügyi ellátás és kiürítés.

A Királyi Logisztikai Hadtestnek nagyon széles a felelóssége a hadfoglalja magába:

sereg teljes keresztmetszetében. A következóket

- a személf állom

ány szál|ítását az egész világon keresztül,

-

a hadsereg légi csomagküldő szotgálat rnűködtetését,

-

a tengeri és a vasúti csapat- és anyagszállításokat,

-

az ellátás folyamatos üzemeltetését,

- speciális szolgálatok működtetését (amely kütönleges feladatokat

is magába foglal, p|: tűuzerészi fe|adatok, a terrorista robbanószerkeze-

tek megsemmisítése Eszak Irországban, stb).

- számos nagltömegű túlméretesjármű üzemelteiését,

- raktárrendszerek működtetését több országban,
- útépítéshelyreállítást,
- posta
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és futár szolgálatot.

A Szent Margil fedőnevű logisztikai 5nkorlás a Brit l2.páncéIoshadosztá|y ( l.sz. melléklet) N ATO keretein belül megvalósítandó IFOR
béketeremtő feladatot hajt végre egy balkáni országban. A feladat végrehajtásához szül§éges kitelepítesi, áttelepíté§i feladatokat, valamint kú_
lönbözó angliai állandó diszlokációs helyekről (2.- 3. sz. melléHet )egy

Harc Támogató Ellátási Csoport (Combat Service Support Group
(CSSG)) logisztikai dandárral (4.sz. melléHet) megoldandó logisztikai
biztosítás feladatait foglalta magába.

A levezetósi ten szerint a brit hallgatóknak a tervezési feladatokat a
Maryar Honvédséggel - mint nem NATO tagországgal együttmúködve kellett végrehajtaniuk es a felmerűó logisztikai problémákat megoldani. A
pánéloshadosztály harmadik ellátási vonala Magyarországon múkódött
Harc Támogató Szolgáltató Csoport (CSSG) formájában. A kidolgozó
csoportok fő feladata vol! hogyválasszanak ki olyan területet (a kijelölt
körzetben) ahol a szükéges feltételek megvannak az ideiglenes állomásoztatásra, a logisztikai bázisok működtetésére és a szükséges kiképzési
feladatok végreh ajtására. Szeí,Jezzék meg a szállításokat tengeren, vasúton, köáton, folyókon és levegőben a kijelölt közlekedési hálózat igénybevételével.

A másik fő feladat volt megvizsgálni, hogy a Harc Támogató Szol_
gáltató (Ellátási) Csoportot (CSSG) szükséges-< felbontani Hátsó öyezet Támogató Csoporíra (Rear Support Group) és Előretolt Támogató
Csoportra (Forward Support Group ). Feladatvolt még dönteni az alapszabályzataikban meghatározott elemekől.

A Kinályi Logisztikai Hadte§t alapszabályai

a következó

logisztikai

elemeket hatrámzákmeg harcban: iílizv etlen Támogató (C|ose Support)és
azÁltalános Támogató Ezredek (General Support Regiments). Ezek elsódleges feladata ellátni a harcoló csapatokat lőszerrel, üzemanyaggal és

élelemmel (Combat Supplies) (5.sz. melléHet).

A ryakorlás alatt ki lett dolgozva

a csapat

KitelepítésiTerv (deploy-

ment) és a Befogádó orság Támogatási Terv (Host Nation Support), va_
lamint a Hart Támogató Ellátó Csoport alkalmaaási terve (CSSG). A gya-

korlás végéna végrehajtó kidolgozó csoportok jelentették a gyakorlatvezetőségnek elgondolásaikat a feladat megoldására, közösen a brit- ma-

ryar feladatokól.
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A gyakorlás az alábbi fő rászekből állt:
1.) El6készítésés kitelepülés

Az előkészítés196 október 11-

14 kózött

zajlott le Angliában,

A

és
svakorlás kezdete előtt a hallgatók megkapták az általános helyzetet

14-én
FéU.esr,rttet a feladatoka. A-gyakorlat vezetősége 1996,október
előkéalapján
Ura^,i.fetadatot. A Úailgatók a kiadott feladat
-rr'"iiet sztikéges adatokat és áz előzetes elgondolrásaikról jelentést
t "U.it gyuÉorlatvezetőségnek. 1996, o\tóber 15-én a b.rit hallga""
Maryarországra és elfoglalták a munkahelyeiket a gyatók megérkeziék
Lovasbirényben, A megérkezes után agyakorlat
t oiU. ÉoY"go t
"§á
,e"rw*aín"Í,St"pÚ^ ezredes a Brií Yédelrni Attasé taí|ottNATO szempontUól tájékoztátást a magyarországi IFOR feladatokól, majd az MH
frrc§E-ieg ta;ekoztatásűangzott el a mag!,_ arorsz ág] helyzetről és az
iiOn, i.r"a"'t"Úó| szervezái tápasztalatokról, Az elhangzott informáa haltgatók pontosították feladataikat é§megtették
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2.) Feladat

lévő vezetési pontra, Ezek után

feladatot.

kidolgoása

ti§ztek csatlakoztak a kidolgozó csoportokhoz
a feladat fel do|gozását,A maglar nemzeti támo,
a feladatait,
lató operatív csopott települt és megkezdte

A masvar összekötő
es mJseíteraték meg

A következó logi§zlikai támogatási kérdésekmerültek fel a Befogadó Nemzet Op€ratív Csoportnál:

.
.
.
.
.
.
o
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Ingisztikai koncepció

a támogatásra?

A támogatás prioritása?
Repülőtérikapacitások?
Vasúti rakodási lehetóségek

á

kapacitások?

Belvízi szállítási lehetőségek és kapacitások?
Ellátá§i és szolgáltatási lehetőségek?
Mosatási lehetőségek, texiljaűtási lehetóségek, fiirdetési lehetőségek?

.
o
o
o
o
o
r
o
o
o

Élehnezé§ilehetőségek, nyersanyag beszerzésekkapacitása?

Hel]nzíni nyentanyag beszerzési lehetőségek, kapacitások, faáruk, cement, homok, mész, stb.?

Üzemanyagok beszerzési lehetőségei?
telek?

Áak? szerzódési felté-

Helyi kommunikáció igénybevételi lehetóségei? ( Mobil rádió,
telefonrendszerek, fax, műhold)?

Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat lehetőségei? Helyi
adók fizetési kötelezettségei?

Eddigi IFoR feladatok elvesztegetett lehetőségek tapasztalatai?

Út és híd negerősítési lehetőségek, 100 tonna feletti nehéz járművekíe vonatkoztatva?
Biztonsági szolgálatok alkalmazási lehetóségei a logisztikai bázisokon?
Begyakorlási kiképzésilehetóségek? (lövészet, gépjárművezetési gyakorlatok) ?
Menetoszlop irányítási lehetóségek, oszlopok őrzésvédelme?

A nap végéna gyakorlatvez€tő§ég beszámoltatta a kidolgozó csoportokat az eddigi feladatokól, majd kiadta a 3.szómú feladatot amelynek kidolgozását a csoportok este megkezdtek, 196. október 17én a
gyakorlat résztvevői tapasztalat cserét folytattak a maglarországi IFOR
feladatokban résztvevő csapatokkal. E|őszőr a kaposvái logisztikai ezredné| majd a taszári amerikli IFOR logisztikai bóison találkoztak a feladatokat végrehajtókkal. A hallgatók elóadásokat hallgattak meg az
IFOR feladatok kitelepíté§i pozitív és negatív tapasztalatairól. Ezekkel
az információkkal a hallgatók kiegészítettékaz eddig elkészítettterveiket és ponto§ították adattáraikat Az est folyamán a ryakorlatvezetőség
k|adta a 4-es számú feladatot.
3.) Az

alkalmaási &rvek

vég|egesítése

1996.október 18-án a rendelkezésre álló adatok alkalmazásával az
előzetes terveket pontosították és a részletes kidolgozásokat hajtották
végre. A nap mrásodik felében a brit RLC logiszti}ai kiképzó központ

dandórtóbomok parancsnolaának és a Zűnyi Miklós Nenzetvédelni
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Egtetem szervezés-á vezeté§tudományi kar nb. dékánjrának Dr. haüL
Cstirós tónos mk ezredesnek tettekjelentést a feladatok megoldásáról.
Osszegzés:

Ez volt az elsó brit - magyar logi§ztikai együttműködés a felsőokta_
tá§i tanintézetek kőzntt. Mególlapíthatjulq hogl sileres kezdettelnyitottuk
meg a közös egúttmtllcödés alapjait.
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