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Takács Judit

A harccsoport-koncepció és jövõje
A harccsoportok az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája
számára rendelkezésre álló katonai képességek speciális, gyorsreagálású fajtáját képviselik. Bár gyökereik már az ESDP elsõ képességfejlesztési körének, a helsinki fõ célkitûzésnek a megfogalmazásakor
megjelentek, a gyorsreagálási képességek, illetve ezek emblematikus alfajának, a harccsoportoknak a kérdése csak 2004-ben került az
ESDP fejlõdésével kapcsolatos diskurzus homlokterébe, és azóta is
jelentõs érdeklõdés kíséri. Cikkünk e politikai siker hátterét vizsgálja,
majd összefoglalja a harccsoportokkal kapcsolatban felmerülõ fõbb
kérdéseket.

A harccsoportok helye az európai
katonai képességek fejlõdésében
Amikor a maastrichti szerzõdés (1992) létrehozta az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikáját, abban még csak ígéretként szerepelt egy közös védelempolitika
kialakításának lehetõsége. Csak az amszterdami szerzõdésben sikerült megfogalmazni, hogy mire is lenne hivatott ez a közös védelempolitika, miután a tagállamok
között egyetértés született a Nyugat-európai Unió által 1992-ben megfogalmazott
petersbergi feladatok átvételérõl. Így az
Európai Tanács 1999. decemberi helsinki
ülésén elfogadott fõ célkitûzés  amely a
boszniai és a koszovói válságkezelõ mûveleteket szem elõtt tartva egy hadtest szintû,
50-60 ezer fõs, 60 napon belül bevethetõ
erõ megteremtését írta elõ  a válságkezelésnek a humanitárius mûveletektõl és a
béketeremtésig jelentkezõ katonai feladatok végrehajtására irányult. A helsinki fõ
célkitûzés már rendelkezett ennél rövidebb
idõn belül bevethetõ, kisebb gyorsreagálású elemek biztosításáról is. Ezek a helsinki

fõ célkitûzés által generált képességfejlesztési ciklusban még nem kaptak olyan
kitüntetett figyelmet, mint a 2010-es fõ célkitûzésben megcélzott harccsoportok. Az
EU katonai törzse a helsinki fõ célkitûzés
keretében kidolgozta az ezek alapjául szolgáló dokumentumokat. Ilyen például a
2002 júliusában elfogadott úgynevezett keretnemzet-koncepció, amely abból a megfontolásból született, hogy a gyors reagálást igénylõ mûveletek esetén célszerû különleges felelõsségi köröket  ha tetszik:
vezetõ szerepet  biztosítani egy tagállamnak vagy tagállamok egy csoportjának.
Ilyen a 2003-as katonai gyorsreagálási
koncepció is. Az utóbbi értelmében ez a
képesség azt jelenti, hogy a Tanácsnak a
mûvelet megkezdésére vonatkozó döntésétõl számítva az EU erõi  az adott válságtól függõen  5-30 napon belül bevethetõk
a helyszínen. A koncepció a gyorsreagálási képességek alfajaként megkülönböztette az azonnali reagálást, amelynek értelmében az EU a Tanács határozatát követõ
öt napon belül képes lenne erõket bevetni
a válság helyszínén.
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A harccsoport-koncepcióhoz vezetõ
úton a 2003. év kulcsfontosságúnak tekinthetõ. 2003-ban  végrehajtásának határidejére  az EU Tanácsa teljesítettnek
minõsítette a helsinki fõ célkitûzést. A katonai képességekrõl 2003 júniusában kiadott nyilatkozat megfogalmazása szerint
az Európai Unió rendelkezik a petersbergi
feladatok teljes spektrumának végrehajtásához szükséges katonai képességekkel,
bár bizonyos hiányosságok még mutatkoznak. A Tanács megállapításai szerint
ezek a bevetés gyorsaságára vonatkoznak, illetve kockázatot jelentenek a
petersbergi feladatspektrumnak a katonai
erõ intenzívebb alkalmazását igénylõ végén, különösen akkor, ha az EU-nak több
mûveletet kell párhuzamosan végrehajtania. Az Európai Unió ezért egy új fõ célkitûzést készített elõ, amely a mennyiségi
dimenzió helyett a minõségi kérdésekre
összpontosított.
Az év másik meghatározó eseménye az
Artemis mûvelet lebonyolítása volt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ez volt
az EU által végrehajtott elsõ önálló katonai
mûvelet. (A szintén 2003-ban Macedóniában végrehajtott Concordia mûvelethez az
Unió NATO-képességeket is igénybe
vett.) Az Ituri tartományban 2003 tavaszán
annyira megromlott a helyzet, hogy a helyszínen szolgálatot teljesítõ uruguayi
ENSZ-békefenntartók nem tudták biztosítani a tartomány lakosságának biztonságát. Az ENSZ a kontingensének megerõsítéséig egy átmeneti erõ kiküldését kérte a
helyzet stabilizálása érdekében. A felhívásnak az EU a 2003 júniusától szeptemberig tartó Artemis mûvelet megindításával tett eleget, amelynek keretében francia
vezetéssel (és túlnyomórészt francia részvétellel) körülbelül 1900 katona vett részt.
A mûvelet az ez évben felvetett harccsoport-koncepció elõképének tekinthetõ

#!
mind a bevetés gyorsasága, mind a csapatok létszáma tekintetében: a koncepció
kidolgozásakor referenciaként kezelték az
Artemist.
A Európai Tanács által elfogadott 2003.
decemberi európai biztonsági stratégia 
amely elõször tett hitet az Európai Unió
globális politikai szerepe mellett  kiegészítette az ESDP-nek az EU-szerzõdésben
foglalt feladatait, és rámutatott arra, hogy
az EU egészét érintõ fenyegetések kezelése érdekében az uniónak aktívabbnak kell
lennie, jobb képességekkel kell rendelkeznie, és összehangoltabban kell fellépnie.
A válságok kezelésére eszközök széles
skáláját kell bevetnie, ami elõrevetíti azt is,
hogy a katonai és civil eszközök alkalmazására egyszerre, összehangolt módon
lesz szükség. Szintén az európai biztonsági stratégia fogalmazta meg azt az elvet,
hogy az uniónak lehetõleg már a válságok
azon szakaszában fel kell lépnie, amikor a
helyzet romlása, súlyosbodása még viszonylag kisebb beavatkozás árán elkerülhetõ. Ez azt is jelenti, hogy ennek gyorsasága döntõ fontosságú lehet, így a katonai képességek tekintetében a gyorsreagálású elemek felértékelõdnek.
Az ESDP számára kijelölt  így a harccsoportokra is érvényes  feladatok köre
A petersbergi feladatok (EU-szerzõdés,
1997):
 humanitárius és mentési feladatok;
 békefenntartás;
 a válságkezelés során végrehajtandó harci
feladatok, beleértve a béketeremtést.
Az európai biztonsági stratégiában (2003)
felsorolt további feladatok:
 közös leszerelési mûveletek;
 harmadik országoknak nyújtott támogatás
a terrorizmus elleni küzdelemben;
 a szélesebb intézményépítés részeként a
biztonsági szektor reformjára irányuló mûveletek.
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A harccsoport-koncepció
megszületése
A harccsoport-koncepció hátterében az
Egyesült Királyság és Franciaország kezdeményezése állt  mint ahogy az uniós
védelempolitika kifejlesztésére tett elsõ lépést is a két ország vezetõinek 1998. decemberi St. Malo-i nyilatkozata jelentette.
A brit és francia fél között már 2003 februárjában, a Le Touquet-i találkozón felmerült
a gyorsreagálási képességek fejlesztésének szükségessége. Sokan ezt a megbeszélést tartják a harccsoport-koncepció
kezdetének, ám a konkrét elképzelés csak
a két ország védelmi minisztereinek 2003.
november 24-i egyeztetései során született meg. Az elképzelés a szeptember 1jén befejezett Artemis mûveletben bevetett erõket vette mintául, és olyan képességet vizionált, amelyet az ENSZ kérésére,
az ENSZ Alapokmány VII. fejezete értelmében vethet be az Európai Unió. A koncepció késõbbi fejlõdésében is kulcsfontosságú (bár nem kizárólagos) marad az
ENSZ mint lehetséges munkáltató szerepe. Az ENSZ jelentõségét a koncepcióban
csak részben magyarázza az Artemis sikere. A másik oka valószínûleg az európai
biztonsági stratégiában hangsúlyozott
hatékony multilateralizmus elve, illetve
ezen belül az ENSZ központi szerepe,
mint az EU külkapcsolatait vezérlõ egyik
elem. Az ENSZ és a multilateralizmus szerepe a stratégiában az iraki beavatkozás
nyomán a transzatlanti kapcsolatokban kirobbant konfliktus miatt kapott ekkora
hangsúlyt  nem utolsósorban az uniónak
a válságok kezeléséhez való, az Egyesült
Államokétól különbözõ, az egyoldalú akciókat elvetõ hozzáállását aláhúzandó.
Az év végén Németországot is bevonták
az egyeztetésekbe, így a koncepció 2004
februárjában britfrancianémet közös
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kezdeményezésként került az EU elé.
A február 10-én benyújtott dokumentum
azt javasolta, hogy az EU alakítson ki néhány harccsoport méretû egységet, amelyek képesek rövid idõn belül önálló mûveletek végrehajtására, különösen az ENSZ
felkérésére, és amelyeket az adott mûvelet
szükségleteinek megfelelõen lehet alakítani. A harccsoportok körülbelül 1500 fõs
egységek lennének, amelyeket 15 napon
belül be lehet vetni. A harccsoportok 30
napon keresztül tarthatók bevetésben,
megfelelõ utánpótlással pedig ez az idõ
120 napra hosszabbítható. A javaslat különösen az Artemis mûvelethez hasonló áthidaló, az ENSZ-erõk megérkeztét vagy
megerõsítését megelõzõ, biztosító mûveletben látta az EU harccsoportjainak felhasználhatóságát.
Az EU katonai törzse 2004 márciusában
megkezdte a harccsoport-koncepció kidolgozását. Javier Solana, az EU közös kül- és
biztonságpolitikai fõképviselõje áprilisban
jelentést terjesztett az uniós védelmi miniszterek elé, amelyben menetrendet és módszertant javasolt a harccsoportok megvalósítására. Itt esett szó elõször arról, hogy
2005. január 1-jétõl egy kezdeti mûveleti
képességet kell kialakítani, majd a harccsoportoknak 2007-tõl kell elérniük a teljes mûveleti képességet. A jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorsreagálási képességek nem korlátozódnak a harccsoportokra, ám  kihasználva a terv támogatottságát
 most elsõsorban ezen a koncepción keresztül történik a gyorsreagálási képességek fejlesztése. Javier Solana arra is rámutatott, hogy a gyors reagálás nem kizárólag
a kijelölt erõk magas készültségi szintjét kívánja meg, hanem kiterjed a döntéshozatal
és a tervezés sebességére is. Az ENSZ
szerepe mellett a jelentésben szó esett arról is, hogy a harccsoport-képesség megteremtése a NATO számára is elõnyös, hi-
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szen, a gyorsreagálási képességek fejlesztésére irányuló  mindkét szervezet részérõl
tapasztalható  törekvések kölcsönösen
erõsíthetik egymást.
Az Európai Unió Tanácsa május 14-én
jóváhagyta a jelentésben foglaltakat, és a
javaslatokat integrálták az ekkor elfogadott 2010-es fõ célkitûzésbe. A célkitûzés
figyelembe veszi az ESDP számára az európai biztonsági stratégiában kijelölt újabb
feladatokat, a helsinki fõ célkitûzés meghatározása óta végrehajtott uniós katonai
mûveletek tapasztalatait, valamint a technológiákban bekövetkezett fejlõdést, és
elsõsorban minõségi megközelítést követ.
Ennek megfelelõen az uniónak képesnek
kell lennie több, a beavatkozás különbözõ
szintjét megkívánó mûvelet egyidejû végrehajtására. A Tanács a második képességfejlesztési ciklus fõ elemeiként az interoperabilitást, a bevethetõséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. A célkitûzés
egyik legfontosabb eleme a gyorsreagálá-

si képességek fejlesztése volt a harccsoportok formájában.

A harccsoportok
általános jellemzõi
A harccsoportokkal kapcsolatos alapkövetelményeket meghatározó fõ dokumentumok a 2010-es fõ célkitûzés, a katonaiképesség-felajánlási konferencián született
nyilatkozat az európai katonai képességekrõl (2004. november 22.) és a harccsoportkoncepció (újabb változat: 2006. október
5.). Ezek alapján a harccsoport a gyorsreagálási képességek speciális formája, az
egyik lehetséges módja annak, hogy biztosítható legyen a gyorsreagálást kívánó, az
Európai Unió által vezetett válságkezelõ
mûveletekhez szükséges képesség.
A harccsoport a legkisebb olyan, katonailag hatékony, hiteles, gyorsan bevethetõ, összefüggõ erõcsomag, amely képes
önálló mûveletek vagy nagyobb mûvele-

A harccsoportok felépítése

Harccsoport-csomag

Mûveleti
parancsnokság

 nincs a helyszínen telepítve
 nem része a harccsoport-csomagnak

Erõparancsnokság

 törzs + CIS + kiegészítõ elemek
 dandárszintû parancsnokságra épülhet
 a helyszínen települ

Harccsoport
Harctámogatás

Lövészzászlóalj

Harcbiztosítás

Mûveleti és stratégiai támogató képességek
Légi

Tengeri

Logisztika

Különleges
erõk

(CIS = kommunikációs és informatikai szolgálat)
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Az EU-szerzõdésbõl és az európai biztonsági stratégiából eredõ feladatok végrehajtása
érdekében, valamint a képességtervezés
céljából kialakított öt illusztratív forgatókönyv:
 harcoló felek erõvel történõ szétválasztása;
 konfliktusmegelõzés;
 stabilizáció, újjáépítés, valamint katonai tanácsadás harmadik országoknak;
 mentési mûveletek kedvezõtlen körülmények között;
 humanitárius mûveletek támogatása.

tek bevezetõ szakaszának végrehajtására.
Alapját egy zászlóalj méretû összfegyvernemi erõ adja, amelyet harctámogató (például mûszaki egységek, légvédelem) és
harcbiztosító elemek (például logisztikai
támogatás) egészítenek ki. Telepíthetõ
erõparancsnokság, valamint olyan, elõre
kijelölt mûveleti és stratégiai támogató elemek kapcsolódnak hozzá, mint a stratégiai szállítási képesség vagy a logisztika. Ez
a leírás eléggé általános ahhoz, hogy az
adott mûveletet vezetõ mûveleti parancsnok a szükségleteknek megfelelõen alakíthassa a bevetésre kijelölt harccsoportot. A
kiegészítõ képességekkel együtt a harccsoport létszáma végül meghaladhatja az
1500 fõt, de a végsõ létszám harccsoportonként eltérõ.
A harccsoportok bevethetõk a petersbergi feladatok teljes spektrumában, valamint az európai biztonsági stratégiából
eredõ feladatok mindegyikében, különösen a válságkezelés során felmerülõ harci
feladatokban  figyelembe véve a méretüket. A 2010-es fõ célkiûzés megvalósítását
célzó képességfejlesztési folyamat tervezésének megkönnyítése érdekében ezeket a feladatokat az EU katonai törzse öt illusztratív forgatókönyv formájában értelmezte. Ezek a forgatókönyvek olyan lehetséges, általános mûvelettípusokat jelentenek, amelyek végrehajtására az Európai
Unió a képességfejlesztési ciklus végén
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képes lesz. Bár az öt feladattípus mindegyikén belül elképzelhetõk gyorsreagáló
képességet kívánó mûveletek, különösen
az utolsó kettõ esetében lehet indokolt a
harccsoportok bevetése. A harccsoportok
alkalmazásának nincsenek földrajzi határai. A másodlagos források ugyan emlegetnek egy Brüsszeltõl számított 6000 kmes távolságot, de ez a határ nem szerepel
a fõbb uniós dokumentumokban, és állítólag csak tervezési célokat szolgál.
A 2010-es fõ célkitûzés értelmében a
harccsoportot alkalmazó mûvelet esetén a
Tanácsnak a válságkezelési koncepció elfogadását követõ öt napon belül határoznia kell a mûvelet megindításáról, a Tanács döntésétõl számított tíz napon belül
pedig az EU erõinek meg kell kezdeniük a
mûvelet végrehajtását a helyszínen. Mivel
a rendelkezésre álló tíz nap a harccsoporthoz erõket felajánló ország saját, nemzeti
döntéshozatali folyamatait is magában
foglalja, a határidõ azt jelenti, hogy a harccsoportot alkotó erõket öt-tíz napos készültségben kell tartani. A harccsoportnak
 megfelelõ utánpótlás esetén  fenntarthatónak kell lennie a mûvelet befejezéséig
vagy a harccsoportot felváltó nagyobb
erõk megérkeztéig. A tervezésnél ezért 30
napos legrövidebb mûveleti idõt vesznek
alapul, amelynek meghosszabbíthatónak
kell lennie 120 napra.
A harccsoportok a többnemzetiség elvén alapulnak, és vagy egy keretnemzet,
vagy tagállamok koalíciója hozza õket
létre. Mivel a többnemzetiség elve mögött az az elgondolás áll, hogy a harccsoportok kialakítására irányuló közös
erõfeszítések hozzájárulnak a tagállamok
haderõi közötti interoperabilitás fejlesztéséhez, megfigyelhetõ az a törekvés,
hogy elkerüljék a nemzeti harccsoportok kialakítását. Több harccsoport esetében már meglévõ, az EU keretein kívül
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létrehozott katonai együttmûködésre támaszkodtak a tagállamok, így az
olaszmagyarszlovén harccsoport alapját a három nemzet által az ENSZ keretében zajló békefenntartó mûveletekhez kialakított dandár (Többnemzeti Szárazföldi Kötelék) adja. A spanyololasz kétéltû
erõk szintén alapját képezik egy harc-

csoportnak, és a svéd, finn, észt és norvég részvétellel létrehozott északi harccsoport hátterében is az északi békefenntartó dandár áll. Ezeket a harccsoportokat  az ad hoc jelleggel kialakított
társaikkal szemben  többször is felajánlják a harccsoportlistán. Mivel a tagállamok felelõsek azért, hogy teljes harccso-

A harccsoportok beosztása
Készenlét
Elõzetes
mûveleti
képesség

2005/I
2005/II
2006/I
2006/II

Teljes
mûveleti
képesség

2007/I
2007/II
2008/I
2008/II
2009/I
2009/II
2010/I
2010/II

Harccsoport

Keretnemzet

UK

UK

FR

FR

IT

IT

DE, FR

DE

IT, ES, PT, EL

ES

FR, DE, BE

FR

FR, BE

FR

DE, NL, FI

DE

IT, HU, SI

IT

EL, BG, CY, RO

EL

SE, FI, EE, NO, IE

SE

ES, FR, DE, PT

ES

DE, FR, ES, BE, LU

DE

UK

UK

IT, ES, PT, EL

IT

EL, BG, CY, RO

EL

FR, BE

Nincs eldöntve

CZ, SK

CZ

PL, DE, LV, LT, SK

PL

UK, NL

UK

IT, RO, TR

IT

Még nincs felajánlás

Magyarázat: BE = Belgium; BG = Bulgária; CY = Ciprus; DE = Németország; EE = Észtország; EL = Görögország; ES = Spanyolország; FI = Finnország; FR = Franciaország;
HU = Magyarország; IE = Írország; IT = Olaszország; LU = Luxemburg; NL = Hollandia;
NO = Norvégia; PT = Portugália; RO = Románia; SE = Svédország; SI = Szlovénia; SK =
Szlovákia; TR = Törökország; UK = Egyesült Királyság.
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port-csomagot ajánljanak fel (azaz biztosítsák például a megfelelõ irányítási és
vezetési struktúrákat, vagy a stratégiai
szállítási képességeket), a harccsoportok túlnyomó többségét egy-egy nagy
tagállam vezeti. A tagállamoknak arra is
lehetõségük van, hogy a harccsoportcsomagokon kívül kiegészítõ képességeket ajánljanak fel, amelyek  ha az
adott mûvelethez szükség van rájuk 
szabadon csatolhatók hozzájuk.
Tekintettel a harccsoportok korlátozott
méretére és többnemzeti jellegére, a kisebb tagállamok is képesek részt venni
kialakításukban. Már a legelsõ harccsoport-felajánlási konferencián 20 tagállam
jelezte részvételi szándékát egy vagy
több harccsoportban. A kimaradó öt tagállam közül Ciprus kiegészítõ képességet
ajánlott fel, Írország és Észtország pedig
jelezte, tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy csatlakozhasson valamelyik
alakulathoz. A jelenlegi állás szerint 27
tagállamból csak az ESDP-bõl kimaradó
Dánia, valamint a számottevõ haderõvel
nem rendelkezõ Málta nem részese a
harccsoportokkal kapcsolatos munkának. Némi fejtörést okozott a harmadik államok (a nem EU-tag NATO-tagállamok)
bevonásának kérdése. Norvégia már korán jelezte érdeklõdését az északi harccsoportban való részvétel iránt, amire az
EU és a NATO közötti megállapodások
értelmében lehetõsége nyílhatott. Mivel
ebbõl a szempontból Izland és Törökország is hasonló státusban van, a norvég
hozzájárulás engedélyezése Törökországra is kiterjedt volna. Ez nyilvánvaló
politikai problémákat vetett fel az esetleges görög ellenérzések miatt. Végül a
nem EU-tag NATO-tagállamok, valamint
az EU-tagjelöltek is megkapták azt a jogot, hogy felajánlást tegyenek a harccsoport-koncepció keretében.
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A felajánlás a félévente (október-november, illetve május körül) megrendezett
harccsoport-koordinációs konferenciákon
történik. A legelsõ ilyenre 2004. november
22-én került sor, amikor a tagállamok elõzetesen 13 harccsoportot ajánlottak fel.
Ez azért számított sikernek, mert az eredeti koncepció hét-kilenc egységgel számolt. A felajánlott harccsoportok fél évig
vannak készenlétben. A harccsoportok
elõzetes mûveleti képességének idején,
20052006-ban ez félévente egy-egy
harccsoport készenlétben tartásával járt a
tervek szerint. A teljes mûveleti képesség
elérése azt jelentette, hogy 2007. január
1-jétõl egyszerre két-két harccsoport áll
készenlétben, és az unió rendelkezik azzal a képességgel, hogy párhuzamosan
két, harccsoport bevetését igénylõ, mûveletet folytasson úgy, hogy ezeket csaknem
egyszerre kezdi meg.
A harccsoportokat öt évre elõre jelölik ki;
a harccsoport-koordinációs konferencia
után kezdõdõ félévtõl számított egy évre
kijelölt harccsoportok részletesen meghatározott, végleges felajánlások; az azt követõ két év harccsoportjai felajánlásnak,
az ezen idõhatáron kívül esõk pedig elõzetes felajánlásnak számítanak. Mivel a
harccsoportokat készen, összehangolt
és egységes csomagként kell felajánlani,
a harccsoportok kiképzéséért, felkészítéséért és minõsítéséért a hozzájáruló tagállamok, különösen a keretnemzet felelõs. A
NATO gyorsreagáló erejével való összhang biztosítása érdekében ezen folyamatok alapját a szövetség szabványai és eljárásai képezik.
Az általa vezetett katonai válságkezelõ
mûveletek  így a harccsoportok bevetésével indított mûveletek  vezetésére az
uniónak három opció áll rendelkezésére.
A Berlin Plusz megállapodás értelmében az EU a NATO európai fõparancsnok-
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sága mellett telepített sejtjét felhasználva
támaszkodhat a szövetség vezetési képességeire. Legutóbb a NATO vezette
SFOR-t felváltó boszniai Althea-mûveletet
indították ilyen módon, azonban az utóbbi
években megfigyelhetõ az EU törekvése a
NATO-eszközök kerülésére.
A második lehetõség a tagállamok által
felajánlott öt nemzeti mûveleti parancsnokság valamelyikének felhasználása (például
a 2006-os EUFOR RD Congo esetén a Németország által felajánlott potsdami, az idei
év elején induló EUFOR Chad/RCA esetén
a Mont Valérien-i francia mûveleti parancsnokság lesz felelõs a mûvelet irányításáért). Ebben az esetben a kijelölt nemzeti
(brit, francia, görög, német, olasz) parancsnokságot a többi tagállam által elõre
felajánlott tisztek bevonásával többnemzetivé alakítják. Magyarország  a mûveletek helyszínén való katonai jelenlét nélkül 
ilyen törzstiszteknek a mûveleti parancsnokságra való delegálása révén vett részt
például az Artemis, vagy az EUFOR RD
Congo végrehajtásában.
Egy harmadik vezetési opció a 2007. január 1-jétõl mûveleti képességgel rendelkezõ uniós mûveleti központ aktiválása. A
mûveleti központ az EU  formálisan a Tanács egyik fõigazgatóságaként mûködõ 
katonai törzsén belül alakult meg, és egy
mindössze nyolcfõs magból áll, amelyet
elõre kijelölt, az uniós szervektõl és a tagállamoktól érkezõ erõsítésekkel viszonylag
gyorsan teljes értékû mûveleti parancsnoksággá lehet fejleszteni. A mûveleti központ kialakítását az iraki kérdés során tapasztalt egyoldalú amerikai fellépés nyomán megromlott hangulatban Belgium,
Franciaország, Luxemburg és Németország javasolta 2004. áprilisi találkozóján
azzal a céllal, hogy a stratégiai és mûveleti tervezés szintjén is függetlenítse az EU-t
a NATO-tól és az Egyesült Államoktól.
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(A leendõ mûveleti parancsnokság javasolt helyszínérõl a terv tervureni kezdeményezésként lett ismert). Amerikai és
NATO-körökben a találkozót  a résztvevõk mindegyikét jellemzõ édesipari hagyományokra célozva  lekicsinylõen
csokoládé-csúcs néven emlegették.
A mûveleti központ értékét integrált jellege adja, azaz nemcsak katonai, de civil állománya is van, így fõként olyan mûveletek
tervezése és vezetése során lehet hasznos, amelyek az adott válsághelyzet kezelésére civil és katonai eszközöket is felhasználnak. Emiatt a harccsoportokat alkalmazó mûveletek esetén leginkább a
második opció jöhet szóba, így a készenlétben lévõ harccsoportok mellé kijelölik
az öt felajánlott nemzeti mûveleti parancsnokság valamelyikét.
A soros elnökségi trojka (Németország,
Portugália és Szlovénia) 2007 elsõ felében
beterjesztett javaslata alapján megkezdõdött a 2003-as katonai gyorsreagálási koncepció felülvizsgálata, amelynek lezárása
2008 közepére várható. A harccsoportok
szempontjából is fontos lehet, hogy novemberben elkészült a tengeri gyorsreagálási koncepció tervezete, illetve folyik a
légi gyorsreagálási koncepció elõkészítése is annak érdekében, hogy a harccsoportok mellé rendelhetõk legyenek a mûködésükhöz fontos tengerészeti és légi képességek.

A harccsoportokkal kapcsolatban
felmerülõ problémák
A harccsoport-koncepcióval kapcsolatos
egyik fõ kérdés a döntéshozatal és a tervezés számára szabott szoros határidõkre
vonatkozik. A folyamat az unió részérõl is
hosszadalmas, és több szereplõre terjed
ki. Amikor felmerül annak lehetõsége,
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hogy az EU beavatkozik egy válságba, a
Tanács szervei elõkészítenek egy válságkezelési koncepciót, amely rögzíti az esetleges mûvelet politikai és katonai céljait.
Amennyiben a Tanács ezt elfogadja, a katonai törzs  az EU Katonai Bizottságától
érkezõ utasításnak megfelelõen  kidolgozza a katonai stratégiai opciókat, azaz
azonosítja az adott válság katonai eszközökkel való megoldásának lehetséges
módjait. A Tanács a katonai szervek javaslatának megfelelõen kiválaszt egy opciót.
Ennek alapján elkészül a mûveleti parancsnoknak útmutatást biztosító katonai
irányelv  ekkor kezdõdik a mûveleti tervezés. A mûveleti parancsnok vezetésével
elõbb a mûveleti koncepció készül el,
amely lehetõvé teszi a mûvelethez szükséges katonai képességek és erõk aktiválását, majd a konkrétabb mûveleti terv. Ezek
után indulhat meg a mûvelet.
A válságkezelési koncepció elfogadásától öt nap áll rendelkezésre a fenti folyamat lebonyolítására. Gyorsreagálású mûveletek esetén ezért a döntéshozatali és
tervezési folyamat bizonyos részei kimaradnak, vagy egymással párhuzamosan
zajlanak. Amennyiben harccsoport bevetésére kerül sor, kimaradhat a képességek és erõk kijelölésére és aktiválására
irányuló lépés; a harccsoport mellé kijelölt
mûveleti parancsnokság pedig már a mûvelet megindítása felé mutató elsõ formális döntések elõtt megkezdheti a mûveleti
tervezést.
Problémát jelenthet azonban a fõvárosokban zajló döntéshozatal is, ami elhúzódhat, mivel a katonai mûveletek engedélyezése egyes tagállamokban bonyolultabb, és parlamenti jóváhagyást kíván. Tekintettel az egyes tagállamokra jellemzõ
különbözõ válságkezelési kultúrákra, az
is elõfordulhat, hogy a harccsoportban
részt vevõ valamelyik tagállam fenntartá-
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sai megakadályozzák az adott harccsoport bevetését. Igaz, ennek viszonylag kicsi a valószínûsége, hiszen a harccsoportkoncepció értelmében különösen az ENSZ
támogatására vetnék be ezt a képességet.
Ebben az esetben pedig számolhatunk
egy ENSZ-mandátum meglétével, azaz a
mûvelet megfelelõ nemzetközi jogi legitimációval rendelkezik.
Egy másik jelentõs probléma a stratégiai
légi szállítási képességek szûkössége.
Egy harccsoport állományának és felszerelésének eljuttatása távoli helyszínekre a
megfelelõ kapacitású és hatósugarú szállítógépek meglétét feltételezi. A tagállamok jelenleg csak igen korlátozottan férnek hozzá olyan nagy kapacitású gépekhez, mint a C17-esek vagy az An124esek. Az Egyesült Királyság birtokában
van négy lízingelt C17-es, illetve NATOtagállamok egy csoportja tervezi három
vagy négy ilyen típusú gép közös beszerzését. (A gépek állomásoztatására a pápai repülõteret szemelték ki.) Ez a képesség azonban még egy ideig nem áll rendelkezésre, az elsõ gép csak 2008 végére
várható. Több uniós tagállamnak közös és
korlátozott hozzáférése van néhány bérelt
ukrán An124-eshez. Megoldást jelenthet
majd az Airbus A400M gépeinek hadrendbe állítása több európai haderõben, ám ez
megintcsak néhány évbe telik.
A harccsoport-koncepció ötletének felmerülése óta boncolgatott kérdés az EUharccsoportok és a NATO reagáló erõk
(NATO Response Force  NRF) viszonya.
Kétségtelenül hasonló, a gyorsreagálási
képesség kialakítását célzó törekvésekrõl
van szó, bizonyos eltérésekkel (az NRF
rendelkezésére álló erõk elérik a 25 ezer
fõt, a készültségi idõ 5-30 nap között van
stb.). Az NRF elvileg az V. cikkely hatálya
alá esõ mûveletekben is felhasználható,
és mérete miatt nagyobb valószínûséggel
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vethetik be a válságkezelés feladatspektrumának intenzívebb felén, nagyobb arányú mûveletekben. A koncepció kezdeményezõi leszögezték, hogy a harccsoportok felkészítése kiegészíti az NRF-et,
és a cél a két kezdeményezés egymást
erõsítõ fejlõdése. Mivel a kisebb forrásokkal rendelkezõ tagállamok ugyanazokat az
erõket ajánlják majd fel mindkét keretben,
megfelelõen koordinálni kell a felajánlásokat. Elõnyt jelent, hogy a harccsoportok
féléves készenléti beosztását éppen az
NRF-fel való könnyebb összehangolás érdekében alakították ki, és a harccsoportokra a NATO szabványait és eljárásait alkalmazzák. Elemzõk arra hívják fel a figyelmet, hogy az uniós gyorsreagálású egységek kisebb mérete miatt a kis tagállamok
is részt vehetnek a harccsoportokkal kapcsolatos munkában, azaz könnyebben bevonhatók a gyorsreagálási képességek kialakításához vezetõ képességfejlesztési
folyamatba.
A harccsoportokat az EU még nem vetette be válságok kezelésére. A gyakorlatban való bizonyítás hiánya az egyik legfõbb politikai probléma velük kapcsolatban. A harccsoportok 2005 elejétõl egyegy egység erejéig korlátozott, 2007 januárjától pedig teljes mûveleti képességgel
rendelkeznek. A 2005 óta eltelt idõszakban több olyan katonai mûvelet indult,
amelyben elképzelhetõ lett volna a bevetésük: 2006. július végétõl 2006 novemberéig tartott a választási folyamat biztosítására hivatott EUFOR RD Congo mûvelet a
Kongói Demokratikus Köztársaságban;
2006. augusztusszeptemberben a tagállamok ígéretet tettek a Libanonban szolgálatot teljesítõ ENSZ-békefenntartó erõ,
az UNIFIL megerõsítésére; 2007 második
felétõl pedig EUFOR Chad/RCA néven kívánnak csapatokat küldeni Csádba, illetve a Közép-afrikai Köztársaságba, a dár-
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fúri menekülteknek menedéket nyújtó táborok védelmére. Az EUFOR RD Congo
mûvelet arányait tekintve megfelelt egy,
harccsoport alkalmazásával indítható mûveletnek, és hírek szerint valóban felmerült a készenlétben lévõ harccsoport bevetésének lehetõsége. Az UNIFIL megerõsítésekor az európai felajánlások viszonylag lassan érkeztek a helyszínre, így
itt áthidaló szerepben kerülhetett volna
sor egy harccsoport alkalmazására. A
2008 februárjában indítandó EUFOR
Chad/RCA mûvelet  amely a szükséges
képességek hiánya folytán hónapokig húzódott  nagyjából 3500 katona bevetésével jár majd.
A harccsoportok bevetésének elmaradása különbözõ okokra vezethetõ vissza.
Bizonyos esetekben politikai okok húzódnak meg a háttérben; esetleg a tagállamok tartanak a harccsoportoknak a válságkezelési feladatrendszer intenzívebb
felén elhelyezkedõ mûveletekben való alkalmazásától. Elõfordulhat, hogy a mûvelet nem esik egybe a harccsoportok féléves készenléti periódusával, és megoldatlan a mûvelet folytatásának kérdése,
amennyiben az túllépi a 120 napos határidõt. (Ha a másik harccsoportot használják fel a mûvelet folytatására, az EU nem
teljesítheti a két párhuzamos gyorsreagálású mûvelet indításának és fenntartásának képességét). Lehetséges, hogy a
harccsoport mérete nem felel meg az
adott mûvelet követelményeinek. Az a benyomásunk támadhat, hogy az unió a neki
megfelelõ mûveletre várna, miközben nõhet a harccsoportok alkalmazására irányuló politikai nyomás. Elemzõk a fenti
problémák alapján arra figyelmeztetnek,
hogy szükségessé válhat a harccsoportkoncepció revíziója.
Mindezek ellenére a harccsoport-koncepció politikai sikernek tekinthetõ. Korlá-
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tozott mérete miatt a kis tagállamok is
részt vehetnek megvalósításában (jelenleg 27 tagállamból 25 járul hozzá), azaz
vállalják a gyorsreagálású elemek biztosításához szükséges együttmûködést, erõik
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interoperabilitásának erõsítését, esetleg a
specializáció lehetõségét. Még ha felül is
kell vizsgálni a koncepciót, az elmúlt évek
erõfeszítései kitûnõ képességfejlesztési
gyakorlatnak tekinthetõk.
n
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