
jelent mást, mint hogy a missziók számára szükséges egy professzionális stratégiai

kontrolling.

A katonai missziók hatékonyságáról csak azután beszélhetünk, ha létezik egy

világos és konzisztens politikai koncepció, amihez az összes szükséges erõforrást

megtervezik és hozzárendelik. A katonai és a nem katonai intézkedéseket már a kez-

detektõl egy közös, a nagy stratégiához illeszkedõ stratégiába kell összefogni és a

helyzetváltozásának megfelelõen flexibilisen és idõbeni késlekedés nélkül kell meg-

valósítani. Aki késõn jön, biztos vesztes.

Csaba Zágon

A logisztikai támogatást biztosító eszközök

és azok alkalmazása

A missziós feladatok ellátását támogató logisztika és kereskedelmi szállítási lánc meg-

felelõ biztonságát elérni a mûveleti területen a valódi kihívások közé tartozik. A bé-

kemûveletek sikere terén különös jelentõsséget kap a biztonság, pontosabban a

kikényszerített biztonság, hiszen azt mind a mûveleti zónában, mind pedig azon túl jel-

lemzõen csak ilyen módon lehet elérni.

A biztonsági kihívást itt éppen az okozza, hogy egy ellenõrzés alatt tartandó te-

rületet valójában is ellenõrzés alatt kell tudni tartani a mûveletben résztvevõ erõk-

nek, úgy hogy a biztonsági kihívásokra (különösen a mûvelet sikerére kockázatot je-

lentõ tényezõkre) érdemi befolyást lehessen gyakorolni. Ilyen terület pedig nem csak

a szûken értelmezett mûveleti zóna, vagyis ahol valójában a fegyveres mûveletek

zajlanak, hanem ennél sokkal tágabban értelmezett területrõl van szó.

Ez utóbbi értelmezés szerint ugyanis a logisztikai biztosítás szempontjából

kulcsfontosságú „mögöttes területen” is szavatolni kell azt a biztonságot, amely lehe-

tõvé teszi magának a logisztikai biztosításnak a megvalósítását, vagy a mûveletben

résztvevõ erõk, eszközök mozgása, átdiszlokálása során a kockázatot elfogadhatóan

alacsony szinten képes tartani. Különösen összetett kérdés az említett mögöttes terü-

letnek egy alacsony intenzitású aszimmetrikus konfliktus keretei közti értelmezése,

ahol nincsenek jól körülírható határok, vagy frontvonalak.

E cél érdekében alkalmazott egyik lehetséges módszer – amelyeket mind kato-

nai, mind pedig rendvédelmi mûveletek során gyakorta láthatunk –, hogy egyrészt a

tiltó-, korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó áruk (eszközök) szállítását igyekez-

nek akadályozni, vagy a már szállított árukat a forgalomból kiszûrni; másrészt pedig,

törekszenek az említett árukkal kapcsolatba hozható személyeket azonosítani, illetve

elfogni.

Az intézkedések is ennek megfelelõen három elkülöníthetõ irányban koncentrá-

lódnak az ellenõrzõ-áteresztõ pontokon:
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– személyek, ahol azok tipikusan az egyszerû azonosítástól a ruházat átvizsgálá-

sáig terjednek;

– jármûvek, ahol az intézkedés célja a tiltott, illetve elrejtett áruk felderítése,

megtalálása;

– áruk, ahol a tiltó-, korlátozó rendelkezések betar(tat)ása az elsõrendû feladat.

A témához kapcsolódó szakirodalom a tiltó-, korlátozó rendelkezések hatálya alá tarto-

zó, tulajdonképpen illegálisan szállított árukat egyszerûen csempészáruként hivatkozza,

amely nem feltétlenül, vagy csak részben esik egybe a vámrendészetben, vagy külön-

bözõ országok büntetõjogában használt fogalommal. A továbbiakban az elõadás kere-

tei közt csempészáru alatt kell érteni minden olyan árut (dolgot) melynek birtokban

tartása, szállítása a már említett tiltó-, korlátozó rendelkezések érintenek. Ezek az áruk

lehetnek különösen: fegyverek, lõszer, robbanóanyagok; engedélyhez kötött katonai

alkalmazhatóságú technikai eszközök, mint például a különféle éjjellátók, vagy akár

kábítószerek, radioaktív anyagok; különféle dokumentumok, mint például úti okmá-

nyok; de akár a nagy összegû készpénz is, amelyet a mûvelet akadályozására fordít-

hatnak stb. Mindezeknek a dolgoknak kritikus jellemzõje, hogy forrására és/vagy fel-

használási céljukra tekintettel válhatnak a korlátozások tárgyává.

Az ellenõrzõ-áteresztõ pontok hálózata a mûveleti területen a biztonság lehetsé-

ges és hatékony eszköze. Ilyen megfontolásokból alkalmazhatnak:

– állandó ellenõrzõ-áteresztõ pontokat,

– ideiglenes (taktikai) ellenõrzõ pontokat, amelyeket meghatározott helyen és

idõben rövid intervallumban telepítenek, majd a kívülálló számára kiszámít-

hatatlan minta szerint azokat felszámolják, illetve új helyszínen és idõinter-

vallumban újratelepítik,

– valamint az ezeket kiegészítõ járõrtevékenységet.

Az ellenõrzõ-áteresztõ pontok, illetve a mobil járõrözés hálózatba szervezése, annak

kockázatelemzésen, vagy felderítési adatokon nyugvó és dinamikus minta szerinti

módosítása, folyamatos korrekciója, továbbá mindezek elemeinek integrált módon

való alkalmazása az egyes elemek által biztosított részeredmények összeadódásán is

túlmutató szinergikus hatással járhatnak.

A békemûveletekre visszatérve a cél valójában itt pontosan az, hogy a mûvelet

ellátási és utánpótlási rendszerére vonatkozó kockázatokat csökkentsük. A biztonság

szintjének emelkedése ugyanis nem csak a békemûveleti erõk ellátási vonalainak

biztonságára, vagy ennek fenntartására, illetve továbbfejlesztését garantálni hivatott

további intézkedésekre gyakorolhat pozitív hatást, hanem más területeken is hozhat

járulékos eredményeket. Így elvárható elõnyökkel jár a helyi, nem mûveleti szférá-

ban is, mint például a kereskedelmi szállítási lánc biztonságát is közvetve növelheti.

Könnyen belátható, hogy a lakosság ellátása szempontjából is kulcsfontosságú a ke-

reskedelmi szállítási lánc biztonságának közvetlen szavatolása, vagy erre pozitív ha-

tást gyakorló közvetett mûveleti eredmények. Az erre a célra használt – gyakran

csúcstechnológiát képviselõ – eszközök tudatos kiválasztása is fontos tényezõ, hiszen

azoknak számos tényezõnek kell megfelelniük. Számítani kell például a nehéz mû-

veleti körülményekre, az alkalmazás helyén az infrastruktúra hiányára is – különö-

sen érvényes ez Afganisztánra – és még sok-sok tényezõre, melyek együttes megfele-

lése biztosíthatnak költséghatékonyságot.
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Az ellenõrzõ-áteresztõ pontokon a képzett emberi erõforrások mellett az alkal-

mazott vizsgálati eljárások, és azok lebonyolításához szükséges technikai eszközök

megléte, illetve rendelkezésre állása egyaránt kritikus az eredmény tekintetében. Tri-

viálisnak tûnik, de mindezek egyidejû jelenléte szükséges akkor és ott a „terepen”,

ahol egy másutt (jobb infrastrukturális helyzetben) egyszerûen kiküszöbölhetõ hiba,

hiányosság megoldása is sokszor lehetetlen probléma.

A technikai eszközök szintén három kategóriába sorolhatók:

– Az elsõbe tartozik a személyi védelmi eszközök alkalmazása, amelyek a bizton-

ságos lebonyolítás és a munka közben bekövetkezhetõ sérülések kockázatát,

vagy ezek mértékét hivatottak csökkenteni. Megjegyzendõ: annak ellenére,

hogy széles körben nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen eszközök alkalmazásá-

ra, a gyakorlatban mégsem mindig evidens e szabályok következetes betartá-

sa. Még mindig túl sok példát láthatunk a gyakorlati alkalmazás során arra,

hogy az elõírt védelmi eszközök alkalmazásának hiányából, emberi kénye-

lembõl, vagy helytelen alkalmazásból fakadóan személyi sérülés, vagy a vizs-

gált tárgyakban szükségtelen roncsolás következett be.

– A másodikban azok az egyszerû, idehaza a kereskedelemben könnyen és olcsón

beszerezhetõ eszközök és kéziszerszámok tartoznak, amelyek egy ellenõrzõ-át-

eresztõ ponton végrehajtott jármû átvizsgálása, rejtekhelyek kutatása során

szükségesek. Egyszerû példák: csavarhúzó, nyeles tükör, zseblámpa, akkumu-

látoros fúrógép és így tovább, mind ide sorolhatók. A helyes alkalmazáshoz itt

is szükséges némi készséget szerezni, másrészt pedig, ami a mûveleti területen

ugyancsak kritikus, hogy az eszközök beszerzése és utánpótlása szintén gon-

dot okoz az alacsony infrastrukturális ellátottság között.

– A harmadik kategóriába azokat a csúcstechnológiát tartalmazó eszközöket sorol-

hatjuk, amelyek állandó, vagy ideiglenes ellenõrzõ-áteresztõ pontokon, illetve

járõrözés során hatékonyan alkalmaznak világszerte. Az ilyen eszközöknek a

katonai körülményeknek, professzionális alkalmazhatóság követelményeinek

kell megfelelniük azzal, hogy:

= terepen is használhatók;

= nem igényelnek különösebb infrastruktúrát az alkalmazás helyén;

= ellenállnak az idõjárás viszontagságainak mind az alkalmazás során, mind

pedig szállításkor;

= könnyen szállíthatók és nem akadályozzák az eszközt alkalmazó egység

mobilitását;

= felépítésük robosztus, strapabíró, ellenálló legyen;

= nincs gyakori/jelentõs alkatrészigénye, vagy ez a szállításhoz rendszeresí-

tett készletbõl kielégíthetõ.

Ez a lista természetesen nem kizárólagos elemeket tartalmaz. Az említett elvárásoknak,

illetve szempontrendszernek való megfelelés az alábbiakban érzékeltethetõk:

Az elsõ vizsgált eszköz a mobil kamion, illetve konténer átvilágító berendezések csa-

ládja volt, amelyeket a szakirodalom az angol rövidítés után gyakran csak VACIS-nak
9

30 HADTUDOMÁNY 2008/3–4

MHTT-KONFERENCIA

9 VACIS: Vehicle and Cargo Inspection System, azaz jármû és áruvizsgáló rendszer.



HADTUDOMÁNY 2008/3–4 31

neveznek. Ezek többnyire tehergépkocsi vázra épített röntgen, vagy gamma sugaras

átvilágító berendezések, amelyek nagy felbontású és részletességû képet képesek adni

az általuk átvilágított jármûvekrõl, konténerekrõl stb.

Az említett eszközök alkalmazhatóságának gyenge pontjai:

– az alkalmazás helyén a tapasztalatok szerint szükséges alapvetõ infrastruk-

túra biztosítása, mint például hálózati feszültségre kapcsolás lehetõsége,

mert generátorról a berendezés huzamosabb ideig nem mûködtethetõ meg-

bízhatóan;

– mûveleti területen csak nagyon nehézkesen mozgatható (lásd afganisztáni

közúti hálózat hiányosságai), bár az eszköz képes közúton a helyváltoztatásra,

a gyakori telepítés és szétszerelés gyors meghibásodáshoz és javítási igényhez

vezet;

– idõjárás viszontagságainak kevéssé ellenálló (extrém hõingadozás, csapa-

dék, por);

– igen magas beszerzési költség;

– rendkívül sebezhetõ, mert könnyû szándékos kárt tenni a berendezésben.

Mindezek alapján nem várható, hogy VACIS rendszerek alkalmazására fordított

pénzügyi források költséghatékony eredménnyel járjanak olyan mûveleti területen,

mint például Afganisztán. Ez az elõbbi feltételezés bizonyítékul szolgál, amely a ka-

tonai körülményeknek, professzionális alkalmazhatóság követelményeinek való

megfelelést a költséghatékony alkalmazás feltételéül állítja.

A második, szintén csúcstechnikát tartalmazó példa egy csempészáru felderítõ kész-

let. A bemutatott eszköz egy csempészáruk kutatásához célirányosan és körültekin-

tõen összeállított készlet, amely egyszerre igyekszik az elõbbiekben ismertetett felté-

teleknek megfelelni és egyben mobil ellenõrzésekhez, illetve ellenõrzõ-áteresztõ

pontokon végrehajtott jármû, szállítóeszköz, konténerek átvizsgálásához hatékony

segítséget nyújtani úgy, hogy közben ésszerû kompromisszumot kínál a szállítható-

ság, az alkalmazhatóság és a költséghatékonyság terén.

A készlet legfontosabb elemei: a biztonságos készlet szállítását és tárolását lehe-

tõvé tevõ speciális bõrönd; általánosan elterjedt kutatási eszközök, mint például

mintavevõ tûk, kutatónyársak különbözõ méretben vizsgálathoz; kézi gamma suga-

ras csempészáru detektor, amely a mért anyagsûrûség elvén érzékelhetõvé tesz az

emberi érzékszervek számára észlelhetetlen rejtekhelyeket; megfelelõ hosszúságú és

rendkívül vékony üvegszálas flexoszkóp, amely ellenáll jármûvek átvizsgálása során

várható környezeti hatásoknak (hõmérséklet, üzemanyagok, korrozív folyadékok

stb.) és lehetõvé teszi konstrukciós üregek gyors, károsodás okozása nélküli átvizsgá-

lását, az ott elrejtett csempészáruk azonosítását, a megtalálás, illetve az elrejtés körül-

ményeinek képi dokumentálását; megvilágítható ultrakönnyû teleszkópos tükrök;

laser távolság-, terület- és ûrméretmérõ; zsebben hordozható sugárzás detektor és

doziméter; kábítószer és robbanóanyag gyorstesztek; cserealkatrészek, akkumuláto-

rok és töltõk, használati útmutatók stb.

A mobilitást segíti elõ, hogy a készlet olyan kisméretû és kistömegû, hogy akár

egy bõrönd, könnyen szállítható jármû csomagtartójában, vagy fogantyúja és kere-

kei révén egyszerûen az alkalmazási helyhez vihetõ. A robosztus felépítés mellett a

megbízhatóság és hatékony felhasználhatóság jellemzi. A készletbe válogatott eszkö-
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zök egyenként és összességükben is felhasználóbarát alkalmazhatóságot mutatnak;

tiszta és könnyen tanulható kutatási metodikákat támogatnak. Az eszközök strapabí-

róak, egyáltalán nem, vagy csak minimális karbantartást igényelnek. Olyan alkatré-

szek, amelyek cseréje a használat során számítani kell a terepen, tartalékként megta-

lálhatók a készletben. Alacsony kockázatú eszközök pedig azt jelentik, hogy a fel-

használóra és a környezetében lévõkre nézve is a lehetõ legkisebb kockázatot jelentik

– néhány egyszerû szabályt betartó – üzemszerû alkalmazás során. Az eszközök tel-

jes körûen támogatják a szelektív és célirányosságon alapuló kiválasztási és vizsgálati

technikákat, a modern határ és ellenõrzõ-áteresztõ ponton alkalmazott vizsgálati

módszereket. Az eszközök egyaránt alkalmasak részletesebb vizsgálatra való kivá-

lasztást támogató egyszerû detektorként, mérõeszközként, roncsolásmentes vizsgá-

latokhoz, mind pedig teljes, tételes átvizsgálásokhoz.

A csempészáru felderítõ készlet jól illeszthetõ nem csak békemûveletekhez,

hanem konfliktus utáni missziókban is, ahol az érintett államok, azok intézményei-

nek kapacitásépítése, fejlesztése a cél. Erre irányuló tanfolyamok során a helyi ható-

ságok számára történõ adományozás tárgyát is képezhetik képesség/kapacitásfej-

lesztési programok részeként. Ugyanígy pedig tárgyai lehetnek adományozásnak

ilyen missziók, vagy programok során, vagy éppúgy hátrahagyhatók rendvédelmi

(esetleg katonai) felhasználás céljára – ahogy az az EU misszióknál igen gyakori – a

támogatott szervezetek részére.

Elvira Kuhn – Benedikt Irsch – Christopher Terfer

A „tudásmenedzsment” – információs technológia

A tudásmenedzsmentel kapcsolatban sok félreértés él. A szerzõk felfogása szerint a

tudás menedzsment rendszer, és nem az egyedi dolgok találkozása egy adott helyen

és idõben. A követelmények állandóan változnak, és ezért új utakat kell keresni. Ez

végtelen folyamat, amely állandóan továbbfejleszti önmagát.

A tudásmenedzsment komplex, átfogó feladat, mely a rendelkezésre álló erõfor-

rások sokoldalú és koncentrált felhasználását teszi szükségessé. A siker érdekében

rendszerezett, de elkülönítetten is kezelhetõ adatbázisok szükségesek, amelyeket

célorientáltan kell elhelyezni és tárolni. A tudásmenedzsmenthez kapcsolódó felada-

tok komplexitása igényli a nemzetközi együttmûködést és a központi források szé-

leskörû felhasználását. Támogatni kell a kutatók nemzetközi együttmûködését. A tu-

dásmenedzsment fejlesztése hatékonyan szolgálhatja mind a honvédelmet, mind a

védelmi szféra egészét, például a katasztrófavédelmet is.

Az embernek, mint a tudás hordozójának ismeretei átvihetõk az információs

rendszerbe. Az információval szemben alapvetõ követelmény az egyértelmûség és a

pontosság.
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