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Fleischhqcker Ferenc l

Munkámban szereÍném az I995-ös B 7010-es memorandumÍtjl
(CJTF; MJLC Többnemzetiségíí Eglesített Logbzlikai Rözpont koncep-
ció) egészen az SFOR logisztikai tdmogatási rendsxerén keresztül, a7
I999-es Brüsszel-i illetve Mons-i véIeményeket és tapasztalarokat feldol-gozni (februárban a NATo-néI és a SHAPE-núI részveítem egJ) tanul-
mányúton, melynek a céIja a többnemzetiségíi logisaika jeleni és javője
voll). De kÍetnelten kezelem a pécsi Északi-Lengyel TtÍmogató Csoport
egledi, de mégis hatásos többnemzetiségúí logisztiktÍjtÍt. Ezeket rtglelem-
be véve kívónok eljutni a 21. saizad NAT? tijbbnemzetiségíí logiszÍikájá-
nak a véIeményem szerinti leghaaisosabb megoldtÍsához Á mostani
cikkeÍ inkább bevezetóínek szánom és figjlelemfelkeltőnek a konkfét 21,
saÍzadi megoldtisokat a következő cikkemben fejteném kí

A többnemzetisegű logisztikíval kapcsolatban az 1995-ös @szak_Átlanti Szerződés Szervezete (NATO) Partnerség Koordinációs Sejt)
(PCc) B-7010 sámú memoranduma volt az első kapaszkodó, amely
mentén el lehetett indulni, hogy megértsiik a többnemzetiségii logiszti-
ka koncepcióját.

A (Memorandum) célja is az volt, hogy továbbfejlessze a Több-
nemzetiségű Egyesített Logisaikai Központ (Multinational Joint Logistic
Centre_MJLC) koncepcíóját, valamint, hogy megfelelő rendeltetést és
felépítéstjavasoljon a koncepció támogatására. A Memorandum továbbá
vizsgálta a koncepció átvételének hadműveleti és erőfonás kihatásait is.

l'FleischhackeÍ Ferenc óma$/, ZMNE Logisztikai tanszék doktorandusz
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A memorandum 1995-ben a következő következtetéseket vonta le:

l ') A biztosítás optimalizálása érdekében, szükséges a tcibbnemzetiségű

együttműködés és a közös erőforrások koordinálasa, egy kijelölt parancsnok

aliírendeltségében (Combined Joint Task Force-CJTF).

2') A logisztikai kérdésekért való teljes köni felelősség továbbra is a

Többnemzetiségű Összhaderőnemi Harci Kötelék Főparancsnokának J-4

törzsére hárul. (lasd az 1. számú vázlatot)

3') Adott számos olyan hadművelet és ftildrajzi tényező, amely

kihatással lehet a logisztikai biztosító rendszer megtervezésére, a
Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai Központ (MJLC) létrehozására

ugyanúgy, mint a Többnemzetiségű Logisztikai Központokat / Parancs-

nokságokat (Multinational Logistic Centre_MNLCs) alkotó fegyveme-

mekre, és amelyek figyelembevétele feltétlenül szükséges lehet (Iásd a 2.

számú vazlatot).

4.) A Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai Központ (MJLC) fogja

gyakorolni a végrehajtói felelősséget a feladatokban, és koordinációs

hatáskörrel bír a szállításban, az alkotóelemek közötti logisáikai és

egészségügyi biztosításban, valamint ahol alkalmas, ott biztosítja és irányít-
ja a többnemzetiségű logisztikai ellátíst.

5.) A Többnemzetiségű Egyesített Logisáikai Központ (MJLC)
szervezetének létrehozása a nem zetek számára e\őnyöket fogjelenteni úgy

a költségekben és az emberanyag hozzájárulásban, mint a logisáikai biz-

tosítás megszilárdításában, és az erőfeszítések dublírozásának elkerü_

lésében, valamint a gazdaságossági elvek megvalósításában

Az MJLC-vel kapcsolatban természetesen JAVASLATOK is

születtek:

. HaÍsák végre a Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai

Kiizpont (MJLC) koncepcióját.

. Finomítsák az egyesített-közös logisdika hatáskörét.
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. Finomítsrák a hadtest szint fijlötti logisaikai biztosítiís konoop_
ciój át.

. Tegyék közzé az eryesített_közös logisaikai biztosítrás koncep-
cióját (MJLC)' a Katonai Bizottság (Mc- Military Committee)
megfelelő úfinutaüísával.

Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai Központ (MJLC)

A Memorandum meghatározta az MJLC feládatait:

. A koordináló szerv szerepét lássa el a komponensek közötti szál-
líüís, logisáikai és egészségügyi biáosítís területén.

. Bíztosítsa és irrínyítsa a többnemzetiségű logisztikai ellátast, ahol
az megfelelő (elkészítettek egy változatot az MJLC javasolt
sz,er'v ez'eti fe lép ítésére).

Az MJLC-t a következő funkciókkal láttik el:

. segítse a Vegyes összetételű harci köteléken belül az anyagi biz_
tosítás összehangolását, beleértve ebbe a többnemzetiségű közös
készletek és az általánosan konszolidált erófonások kialakítását
és ellenőrzését.

. Alakítsa ki a Befogadó Nemzeti Támogatas (BNT) követel_
ményeit (azonosítás és egyeztetés).

. Tárgya[ion és kösse meg a BNT megátlapodásait és egyez-
ményei| az MC 334/1 (NATO alap- és irányelvek a BNT ter-
vezéséhez) rendelkezéseivel összhangban.

. Állapítsa meg a logisztikai hiányosságokat és tegyen javaslatot a
kÜ av ításukra.

. Hangolja össze és készítse el a mindennapi ellátások és szolgál-
tatások biáosítását (ha ene a küldő nemzetek felhatalmaár{().
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. Ellenőrizze a harci_technikai biztosítrís kijelölt anyagainak és

eszköze inek rendeltetésszeni h aszná|atát.

. Az MJLc-n belül hangolja össze és szervezésileg támogassa a

nemzeti; a Nem Kormányzati Szervek (Non'Govermental
organisation_NGO) és a Befogadó Nemzet (Host Nation-HN)
összekötő töÍzseit.

. Hangolja össze az orvosi és egészségügyi elláííst, beleérwe ebbe

a betegek kezelését és evakuálását, az egészségiigyi logisztikát
és megelózést'

. Hozzon létre egy logisztikai információs sejtet, a felelősségi kör-

zeten belüli ellátási eróforrások' az infrastruktúra és a
képességek összegyűjtésére és kiértékelésére.

Az 1995-ös memorandum után érdemes megvizsgálni az 1998-as

"ÁIlanúi eről| lladmúvelet (SFOR) június 20-val kezdődő új kihívá-
sainak logisáikai biÍosításával kapcsolatos kérdéseket. Itt kívánom
bemutatni, hogy milyen az SFoR támogatási strukturáj4 milyen szerve-

zetek, mit kaptak feladatnak. Ezek közül külön kiemelve a Törzsfőnök
(Chief of Statr_Cos) munkáját segítő Törzsfonriköt Támogató Törzset
(Assistant Chief of Statr_ACOS-). Az ACoS-t egy egycsillagos tábomok
irfuyítja. (Lásd a 3-as lazlaton)

ACoS felelőssége:

. Javaslatot tesz a COMSFOR-nak (Commander SFOR-SFOR
Főparancsnoka) az egész hadszínténe vonatkozóan a munkaerő-
fonás' gazdálkodás, illetve a logisxikai trírnogaríssal kapcsolat-
ban.

. Jelent a CoMSFoR_nak a hadszíntér támogatrísi elgondolások

teljes spektrumáról.

. IrányíÜa és e|lenőrzí az egész törzs hadszíntér táÍnogatási elgon-

dolrásait, beleértve a IINS{ (Host Nation Support-Befogadó
Nemzeti Támogatas) is.
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Az SFOR szervezetében általában az alábbi Logisztikai törzsek és
szervezetek működnek, mint például:

. Adminisztrációs törzs (ADIVIIN-Administration);

. Egyesített l-Iadszíntéri Közlekedési Törzs (JTMS_Joint Theatre
Movement Staff);

. Egyesített Logis ztikát Tewező Törzs (CJ4 PLANS);

. Egyesített Többnemzetiségű Logisztikai Központ (MJLC):

. Egészségügyi Koordinációs Központ (MEDCC_ Medical Co_
ordination Centre );

. Szállítást Koordináló Központ (TMCC_ Theatre Movement Co_
ordination Centre);

. Egyesített Logisztikai Koordináló KöZpont (JLCC_ Joint
Logistics Coordination Centre) és a

. Hadszíntér Egyesített Szerződéskötő Iroda (TACO_ Theatre
AIlied Contracting Ofiice).

Feladataik:

JTMS (Egyesítetl Htldszíntéri Közlekedési Törzs) :

. A J_4_n kereszttil felügyeli, illetve irányítja a mozgatásokat és
válsághelyzetekben, illetve normál alaphelyzetekben a mozgatá-
sokkal kapcsolatos döntéseket meghozza, és bedolgozza a dön_
téseit a Hadműveleti Tervbe (egész hadszínténe vonatkozó
átfogó terv);

. Kiadja és meghatározza a Többnemzetiségű Egyesített Logisz_
tikai Központ (MJLC) felé (azon belül is a Szállí!ísokat
Koordináló Központ (TMCC)-nak) a mozgatási elveket, kon_
cepciókat, eljárásokat, prioritásokat;
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. Felelós az egész hadszíntér'közlekedési-szállítási biztosítás veze_

téséért- iÍányíiásáért;

. Kiemelt feladat a különbözó ENSZ, civil szervezetek szállítísi

igényeinek összesitése és bedolgozása a Hadszíntér Átfogó
Közlekedési Tervébe,

. jelent' illetve beszámol a SHAPE AMCC-nek (Supreme

Headquarters Allied Powers Europe Allied Movement Coordi-
nation Centre/ Szövetséges Erők Európai Fóparancsnokság_

Szövetséges Mozgatási Koordinációs Központ).

Van egy személy, egy törzs, illetve egy szervezet, ami ezek mellett, de

velük párhozamosan végzi a saját igen kiemelkedő biztosítási területét' EZ

a személy, törzs illetve szeryezet az Egészségügyi Tanácsadó (Medical

Advisor-MEDAD), aki közvetlenül a SFoR Parancsnoknak van aláren__

deIve. A MEDAD-nak van alárendelve a Hadszíntéri orvos csoport (THE-
ATRE SLrRGEoN GROUP), akik kozvetlenül az ACoS-nak jelentenek.

Nekik van alárendelve az MJLC-ben működó Egészségügyi Koordináló

Központ (MEDCC)

(Lásd az SF)R teljes logisztikai szervezetét a 4'es vázlatott)

A H adszíntéri Vezetőomos Íeladatui:

1.) Krjelöli a hadszíntér alap-, illetve irányelveit;

2.) Az egészségúgyi biáosítással kapcsolatos kérdéseket bedo|gozza

a logisztikai tervbe;

3.) Felügyeli az egészségügyi jelentéseket;

4') Irányítja a hadszíntéri orvos csoportot;

5.) Technikai támogatást és hivatalos segítséget nyújt a MEDCC_nek
(MJLC belül).
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. ^^ _YJIC (Többnemzetiségű Egyesített Logisaikai Központ). Mikor
l995-ben a már sokat emlegetett Memorandum-ban az Mrc'r"úpite.en"t
a szervezésekor ú gy hozzávetőleg egy 50 fős törzzsel számolÍak, az 1999-
es legfrissebb állománytábla szerint 9l fős az SFoR MJLó *""*""o".

MJLC feladatai:

. A J! vezetese és irónyítása alaa felelős a hadszíntb togisztikai
támogalósának melszemezéséért és irói!íttÍsdé rt. Beleirne :

. Mind az öt ellátási oszlílyt;

. A sállítást és a közlekedést;

. Az egészségügyet;

. A szerződéskötéseket.

Az MJLC nég;t fő szervezete és ezek fetadatai:

l.) Hadszíntérí Mozgaíási Koordinóciós Központ (TMCC):

. Vezeti és irrinyítja a közös pénzalap felhaszrrálását a moz-
gatásokkal kapcsolatban az SFOR egész felelősségi
körzetén belül;

. Elkészíti a vésáelyzeti csapatkivonás tervé| és annak a
logisaikai biáosíiását.

. Az SFoR_on belül irrínyítja a közlekedést;

2') Egtesített LogisztikaÍ KoordÍnációs Központ (JLCC):

. Koordinálja és irrínyítja a fenntartási és szolgáltatísi biz-
tosítások teriiletét az egész hadszíntéren belül;

. Koordinálja és prioúzálja az összes fenntartási erőfeszítést;

. Közvetlenül ellenőrzi a MILU+ (Multinational Integrated
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Logistic support Unit/Többnemzetiségű Egyesített
Logisztikai Támogató Csapat), ha van;

. Összeköttetést hajt végre a NSE / National Support
Elemení_k (Nemzeti Trímogató Elem) reprezenúánsaival.

3.) Hadszíntéri Eglesítetí szerződéskölési Iroda (TACO) :

. Központi koordináló jogköre és felelőssége van a hadszín-
téri szerződéskötések íímogatrására;

. Felelős a hadszíntéri szerzódéskötési eljrírrások etkészítéséórt;

. Felelős a NATo és nem NATo orságok közötti esetleges

szerződéskötési anomálirík feloldásáért.

4.) Egészségügli Koordinációs Központ QEDCC):

. Koordinálja az egészségügyi szolgáltatásokat és az egész-

ségügyi biztosítást;

. Felelős a betegek kezeléséért és evakulásáért;

. Felelős az egészségügyi logisaikai irányítr{sáért;

. Felelős a preventív egészségügyi biztosításért.

l 999 elején a NATo-nál és a SHAPE-nál a többnemzetiségű logis*ikai
kérdéskönel kapcsolatban négy különbözó variációt dolgoztak ki.

( a koncepciókat a 5-6-7-8-9-es vázlatokon mutatom be)

A fő kérdés azon van, hogy az MJLC milyen viszonyban legyen a CJ-
4 törzzsel. Le kellett fektetni a funkcionális és doktrínális kereteket, ame-
lyekért az egyik vagy a miísik törzs a felelős. A CJ-4 törzs feladatait rö-
víden a következőkben állapították meg:

. Javaslattétel a parancsnoknak az alkalmi harci kötelék logisztikai
támogatásrínak alapelveiről;
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. TerV a logisáikai támogatásért;

. Prioritások megállapítísa a fő logisztikai felelőségekné1.

Az MILC felelős:

. A nemzeti erők kitelepülésének összehangolásáért;

. A csapatmozgások ellenőrzéséért;

. AZ ellátáSok, szolgáltatások koordinálásáért;

, Az egészségugy i támogatásáért;

. A Befogadó Nemzeti Támogatási Egyezményért (Host Nation
Support Agreement -HNSA);

' Az összekovácsolásokért, egyeztetésekért.

A Brüsszeli állrispont szerint a jövő évezred CJTF' MJLC doktrí-
náia és koncepcióia:

Létrehozni egl meg1felelően rugalmas, integrátt szeryezeíet a több-
n e mzeíis ég íi Io g iszlik.íé rl,

A koncepció lényege, hogy a megkettőzöttséget elkerülje és, hogy
hatékonyan a küldő nemzetek megelégedettsé gére végezze a feladatát,
mert ha nem, van más altematíva (Északi-Lengyel Dandár).

Az SFOR többnemzetiségű logisztikájából talán a legjobban kirívó
példa azÉszaki-Lengyei Dandár Támogató Csoportja. A dandrí,rt támogató cso_

port négy bázison települ (Horvátországban ketto, Bosznia_Hegcegovinában
egy), az egyik (a vezető és a legnagyobb) itt a hazánkban található Pécsen.
A Támogató CsoportnáI több aIkalommal yettem részt előadásokon' illene
ludtak számomra konzultációt biztosíÍani. A tapasztalataimat sze-retném
röviden közre adni annak a megértésére, hogl a többnemzetiségű
logisztikai koncepció, még nincs teljesen kifurrlla.
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(A küldő országobtakfel kell keszülniük afta, hog) ha sziilrség van rá
I4 napon belül a készleteket a helyszínre, tudják szállítani).

' Így az Északi-Lengyel Dandar öt orsága megtakarította a ló napi
készlet letelepítését, rakÍitrozásáÍ, keze|ését, órzés-védelmét stb.

Az újszerű eljárások az IFOR / SFoR logisztikai biztosításban:

. Első NATo hadművelet;

. Első felelősségi területen kívüli művelet;

. Elsó kitelepülés a volt keleti blokk orságaiba;

. Először dolgoznak együtt volt VSZ orságok NATo orságokkal
(néha volt VSZ tisá parancsnoksága alatt);

. Először próbálják meg követni az MC 3l9_et ( A NATo Logisz_
tikai Alap- és Irányelvei );

. Először alkalmazzák nem NATo tagországok a NATo
logisáikai ellátás és támogatís elveit (az eddigi ENSZ mandá-
tumos többnemzetiségű békeműveletek alatt mindig az ENSZ
logisztikai biztosításának megfelelő támogatásban lészesültek
az akciókban résztvevő országok);

. Elóször valósul meg magában a NATo logisztikában' hogy a
logisztikai elemek (logisaikai bázisok) nem a hadműveleti
területen belül települnek, hanem azon kívül (más orságok
teÍületén pl: Horvátország, Magyarország).

A 21, súzad logisztiktijónak a kiinduló alappillére a katonaí és az
lÍItalónos logiszíika ó M-je köziil az eglik, amely katonaí logÍsztiktiban
csak békében a legfontosabb a ,,meg1fetelő köttségget,,.

A Nemzetvédelmi Egyetemen folyó ,,NAT) orientációs,, logisaikai
törzstisái tanfolyamok utolsó hetében mindig levezetésre kerill egy
gyakorlat melynek röviden az a célja, hogy egy többnemzetiségű dandár
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' Nem kijzösen hasznúIt anyagok (Non- Conmon USer Itens -
NCal:

- Harci élelmiszer (első osztály);

- Ruházat, fegyverzet, alkatrészek (az egész' második osztály):

- Speciális hajtó és kenőanyagok (hannadik osztáIy);

- Lószer ós r'obbanóanyagok (teljes ötödik osztály).

Ez a törekvés egyenlóre csak Brüsszelben található meg, az országok,
érthetó módon megpróbáInak mrndent saját maguk gyátani és előállítani.
(Ebben a tekintetben a VSZ elóbbre járt és ott megvalósu] ez a szemlélet,
llost pefsze nem poIitikai oldalról vizsgálva a kérdést, hanem pusztán a
logisztikai támogatás területétéról). Egy közös akcióban vagy a most ol}
divatos szóval "fellépésen" kényelmetlen' hogy nem tudják a résztverő
NATo országok logisztikailag megsegíteni egymás1, mert nincs két köZös
hadifelszerelésük. A többnemzetiségi köteléken belül. amely mondjuk
nern békefenntartást végez' hanem béketeremtést Vagy béke-kikénv-
szeritést. egy esetleges anyagi _iavak pusztulása (szabotázs, vélet|en bale-
set). egy résztv'evő országot pánikhelvzetbe hozhat. nrert senki sem tud
adni neki. például lőszen!? Nyilván nem r'életien, hogy az MC 319ll
szerint a logisztikai tárnogatás nemzeti felelősség kell, hogy legyen'

De mos1 a 2l. század küszöbén, amikor a világban eg1're nehezebben
adnak pénzt fegyverekre, missziókra, a nagy békeszerv ezetek az ENSZ-el
az élen anyagi gondokkal küzdenek' ha tetszik' ha nem törekedni kell
olran fegyverrendszerek kifej lesztésére, amelyek már a tervezőasáalon
többnernzetiségűek és mikor hadrendbe fognak állni ne csak egy ol szág-
ban. hanem esetlegesen egy unión Qllyugat Európai Unió -Eurofighter
2000-). egy szervezeten belül (NA]o) rendszeresítsék.

Visszatérve a "pécsi" példára elgondolkodtató' hogy a hárorn skarrdi-
nár állam nem képes egy közösjavító szervezetet műkódtetni, n]eú a tech-
nikáik kiilönbözóek, és a szakjavító áIlomány nincs rá kiképezve, nincsen
nee a megfeleló alkatrészbázis, illetve a szaktechnikák.



Röviden összefoglalva, a jövő évezrednek le kell velnie a pillanatnyi
egyéni és önös érdekeket, és be kell látni, hogy mint minden a világon a

hadseregek is majd csak úgy tudruIk míiködni, ha legalúbb a tönbökön

belüI megvaltisul majd az interoperabilitás. (Elképzelni is nehéz, ha a
saÍmíttistechnikában nem egl elfogadott szabvány alapján glúrtandk a
hardyereket, illetve készítenék el ű szoÍtvereket).

A TOBBNEMZETISÉGŰ osszrraoBRoNtur
HARCI KoTELÉK

Logisztikai szervezete

(I. szárnú vázlat)

HQ SPT
GROUP

3'7



AZ MILC JAVASoLT FELÉPÍTÉSE

( 2' számú ábra )

(3'számú ábra)

ACOS FELEPTESE

38
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MOBIL MJLC SZERVE.ZF.TE.
(5. számú vózIat)

Alkotóelemek

FND.;aT
-',tffi-l
FFm. I

-_{sÉs.',' -1
I

ffil
EgyÜttmÍjkódés

VAZLAToK Az MJLC ALKALMAZÁSÁRA A 21.
sZÁZADBAN

(6'számú ábra)

Lcc _ Lánd component command
MC - Meritime Component
AC - Air Component
MILU

MNLC - Multlnatlonal Logistics
NSE - NationalSupport

Elemenl
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Co-ordination Centre
(integrált)

l.sZÁMÚ v^LTozAT Á MEGERÓSÍTÉS
(7.számú vázlat)

2.3. SZAMU YAZLATOK
INTEGRÁLÁS - ÖNÁI-lÓsÁc

(8'szómú vózlat)

Co-ordination Centre
(önálló)

CJTF HQ

4l



4' szÁMÚ LEIm,TÓSÉG MoGoTTES UTÁNPÓTLÁS
BIZToSÍTÓ SZERVEZET

LoGIsZTIKAI vEZETÉs És rnÁNyÍrÁs a ,pÉ'csr.
Észaru_r,BNcynr, rÁvroclrÓ csopoRrxÁl

(10'szómú vazlat)

(9'számú vazlat)
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NE'MZETI TÁMoGATÓ ELEMEK
Elhelyezkedés

(I1' számú vdzlat)

(I2. szómú vazlat)

614 1

5 Fíom co.dln.lion
IIPCOY/NPBDE r^ccoN



A VÁZLAToKBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK
VÁZLAToNKÉNTI MEGosZLÁSBAN

Parancsnoki funkció

KoordináIó / végrehajtó funkció

IvAZLAT
MNC Főbb NATO Parancsnok (-ság)

MSC Főbb alárendelt Parancsnok (-ság)

HQ SPT GROUP Parancsnokság Támogató Csoport
CJTF Többnemzetiségű osszhaderónem i Harci

Kötelék

CIS SPT GROUP Kommunikációs és Informatikai Rendszer
Tánlogató Csoport

MJLC Többnernzetiségti Eg1esített Logisaikai
KöZpont

MNLC Többnemzetiségű Logisaikai Központ
(L: szárazfoldi; A: légierő:
M: haditengerészet)

ACC;LCC;MCC TöbbnemzetiségűParancsnokságok
(L:szárazÍtildi; A : iégierő;
M: had itengerészet)

NGo Nem Kormányzati Szervezet

NSE Nemzeti Támogató Elem (-ek)

HNS Befogadó Nemzeti Támogatás

2VAZLAT
TN Szállítás

MED Egészségügy

SUP Támogatás

!.:1



Loc CooRD Logisztikai Együttműködés

MAINT Karbantartás

MCC Közlekedés Koordináló Központ

oPCoN Hadműveleti Irányítás

oPLoG Hacműveleti Logisztika

3 VÁZLAT
ACOS Törzsfőnök segítő

THEATRE SURGEON (GRoUP) Hadszíntéri orvos(csoport)

4 v 
^7,t,ATCOMSFOR SFOR Parancsnok

N'ÍEDAD Egészségügyi Tanácsadó

CoS Törzsfőnök

ACOS Törzsfőnök segítő

THEAIRE SURGEoN (GRoUP) Hadszíntéri orvos(csoport)

ADMIN AdminiszÍráció

JTMS Egyesített Hadszintéri Közlekedési Törzs

MEDCC Egészségügyi Koordináló Központ

TMCC Szállítási KK

JLCC Egyesített Logisztikai KK

TACO Hadszíntéri Egyesített Szerződésköto lroda

ECC Miiszaki KK

sVAZLA"T

CJTF Tobbnemzetiségű Összhaderőnemi Harci
Kötelék

MJLC Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai
Központ

45



THEATRE SURGEON (GROUP) Hadszíntéri orvos(csoport)

JTCC Eg1iesített Közlekedési Koordináló
Központ

MEDCC Egészségügyi Koordináló Központ

TMCC Szállítási KK
JLCC Egyesített Logisáikai KK
TACO Hadszíntéri Egyesített Szerződéskötő

Iroda

ECC Műszaki KK
MNLC Többnemzetiségű Logisztikai Központ

(L: szárazfoldi; A: légieró;
M: haditengerészet)

ACC; LCC; MCC Többnemzetiségű Parancsnokságok (L:
száÍazfold|' A : légierő;
M: haditengerészet)

HNScc Befogadó Nemzeti Támogatást
Koordináló Központ

MILU TöbbnemzetiségLi Egyesített Logisaikai
Támogató Csapat

6-7-8-9 VAZLATOKTIOZ

CJTF Többnemzetiségű Össáaderőnemi Harci Kötelék

MNLC Többnemzetiségű Logisztikai Központ
(L:szírazÍöldi; A: légierő;
M: haditengerészet)

ACC; LCC; MCC Többnemzetiségű Parancsnokságok (L: $7árazftjl-
di; A: légieró;
M: haditengerészet)

MILU Többnemzetiségű Egyesített LogisztikaiTámogató
Csapat

NsE Nemzeti Trírnogató Elem (ek)

.46



JRACC

Staff

10 VÁZLAT
TCN

NCG

NSG

NSE

NORDPOL BDE

MND-N

SFOR HQ

12V4.'I1,LAT

CO

COS

Personnel

Finance

Egyesített Mögöttes Terület Parancsnokság

Törzs

Küldő ország

Északi Koordináló Csoport

Északi Támogató Csoport

Nemzeti Támogató Elem (-ek)

Északi-Lengyel Dandar

Többnemzetiségri Hadosztíly - Északi

SFoR Parancsnokság

Parancsnok

Törzsfőnök

Személyügy

Pénzüry

Logistics/operations Logisztikai Hadművelet

Törzs század

Szállító szakasz

Táborüzemeltető szakasz

Katonai Rendész

Yíz'

Ált. tehe.

Üzemanyag

HQ COY

TPT Plat

CAMP Plat

MP

Water

CARGO

FUEL

5 from MPCoY/NPBDE 5 fó katonai rendész az Északi-Lengyel
Dandárból.
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