
A DÉI§zLÁv vrirsÁc eÉKÉs npxopzÉsÉnrr vÉc-
nrrrerrÁsÁr nzrosíró Bnóxgron) LoGIszTIKAI

nrzrosírÁsÁNer IIELyzETE

Komondi Mórlonl

Több szerző közreadta már tapasztalatait, észrevételeit az IFoR te-
vékenységében résztvevó Ma5rar Műszaki Konting€n§ felké§zítóséről,
tevékenységéről, melyekkel messzemenóen egyetértek.

Ismereteim szerint azonban nem készült a Délszlávválság békés ren-
dezésének végrehaj tását biztosíó (IFOR) erők magar vonatkozású lo-
gisztikai biztosításái elemző dolgoza! mely több, mint a magyar műszaki
kontingens biztosítása.

Ezért és az IFOR tevékenység félidejéhez éwe alkalom Knálkozik
a végrehajtott feladat áttekintésére, a más nemzetiségű ás a magyar kon-
tingens logisztikai bizto§ítása tapa§ztalatainak megvonására, melyet az
alóbbiakban me4teszek

1.) Időrendi áttekintés:

Az Országg5rúlés 112l 1995. (XII.2.) határozatával hozz,áiárulá.l,ár ad-
ta, hogy a délszláv válság békés rendezését szolgáló megállapodás végre-
hajtását biztosító IFOR erók egységei Ma§larország területén átvonul-
bassanak, átmenetileg állomásozhassanak és ennek keretében repülógé-
pei az ország|égterét, valamint kijelölt repúlőtereit igénybe vehessék.

Az Országgyűlés 71411995- (XII.12.) határozatában pedig engedé-
lyezte, hogy az IFOR erők kötelékébe a Kormány korlátomtt|étszámű
- nem több, mint 500 fős - magtar nűszaki konting€nsí alakít§on meg,
készítsen fel és küldjön ki alkalmazási területre.

l KoínondiMáítooezredes,MHHadtápcsopoítfóntjk-helyenes
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Az Országg5nilés döntése alapján a Ko rmány 235017995-határozatá-
ban felvállalta a Magyar Köztársasá grésmételét azIFOR erők feladatai
végrehajtásának biZtosításában.

Ennekérdekében felhatalmazta a honvédelmi és a külügyminisztert,
hogy az érintett miniszterek bevonásával megállapodjon az IFOR-ban
résztvevő államok kormányaival az átvonulás, az átmeneti állomásozás
és a pénzügyi kérdések tárgyában - továbbá tárcaközi munkabizottságot
hozott létre a Békebiztosító Erőkkel kapcsolatos feladatok koordinálá-
sára, melynek vezetője a HM katonai ügyeket felúgyelő helyettes állám-
titkára lett.

Ezzel egyidőben a HM Elektronikai lgazgatóság keretében, a
SOFA Egyezmény Dí2. pontjával összhangban Logisztikai Igazgatóság
kerűlt létrehozásra, amelynek feladata - az egycsatornás ellátási rend ke_
retében - valamennyi gazdasági kihatással, térítési igénnyel járó polgári
és katonai jellegű IFOR szükéglet szerződéses rendezése.

A honvédelmi miniszter az57lí995. számú utasításában intézkedett,
hogy az IFOR erőkkel kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében az
MHPK-a hozzon létre MH Operatív Csoporto! (MHOCS) amely a fel_
adatok végrehajtásával megbízott amerikai szakórtőkkel, valamint a
Határőrség, aVám_ és Pénzügyőrség Orságos Parancsnoksága, az 0r-
ságos Rendőrfőkapitány§ág, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási
Hivatal és a I-ogisztikai lgazgatóság kijelölt szakembereivel szorosan
együttműködve _ térítési igény esetén a Logisztikai Igazgatóság útján
megkötött szerzódés alapján - tervezze, szewezze, koordinálj a az IFOR
erők átvonulásával, átmeneti állomásozásával - ideértve az állomásozás
ideje alatt az IFORszervezetek felkészítésétés az IFOR tevékenynéghez
szükséges vezetési, logisztikai feladatok ellátását is - továbbá az ország
légterének és kijelölt repülőtereinek igénybevételével összefüggő, Ma-
glar Honvédséget érintó feladatokat.

Egyben meghatározta, hogy az MHOCS vezetője a Kormány
235011995. (XI.22.) határozata 4. pontjában létrehozott MH parancs-
nok-helyettesi beosztást betöltő személy, aki részére biztosítani kell
mindazokat ajogokat és feltételeket, melyek lehetóvé teszik a feladatok
folyamatos és zökkenómentes végrehajtását.
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A honvédelmi miniszter 58/1995. (HK 31.) HM számú utasításában
intézkedett az IFOR kötelékben résztvevő magyar műszaki kontingens
megalakítására, felkészítésére, felszerelésére és mindenoldalú biztosí-
tására.

A Magyar Honvédség Parancsnoka a 6917995. számú intézkedésé-
ben 1995. december 07-én intézkedett az MHOCS létrehozására, tevé-
kenységének mindenoldalú biztosítására. Törzsének állandó állománya
a Honvéd Vezérkar Szemlé|ők elhelyezési körletének bázisán került el-
helyezésre.

Az MHOCS vezetője: (Kormdnyhatározat alapjón) Bíró Béla altábor-
nagl, MH PK helyettes, fügetlenített beosztással látja el feladatát. Az
MHOCS vezetó áItalános helyettese: Mráz Isnán dandártábomoN Had-
műveleti Főcsoponfőnök első helyexes (megbízással). Az MHOCS vezetó
anya§-technikai helyettese : Komondi Máton ezredes, MH hadtápcsoport-

főnök helyettes (megbízással). Az MHOCS vezető műszaki helyettese: Dr.
Tompa János dandártábomok, MH műszaki főnök (megbízással). A töns
főnóke: Forgó József ezredes (függetlenítex beosztússal). Áz MHOCS tör-
zsének állományát a HW Szemlélők teljes szervezete képezte, kiegészítve
az MH SZFCSF-sé7 a ZMKA műszaki tanszé$ az MH RELEFCSF,ség
és az MH REK állományábóI 1-1 fóvel (eredeti beosztásuk alól ideiglmesen

felmen*e).

Napjainkra ezen állandó állomány - a feladatok csökkentésével ará-
nyosan - csökkentésre került.

Az MHPK-a 70i 1995, számú intézkedésében meghat ározta amaglar
múszaki kontingens létrehozásának, felkészítésének, felszerelésének és
mindenoldalú biztosításának Magyar Honvédséget érintó feladatait, egy-
ben felső szintű irányííását az MHOCS-ra ruházta.

A felsorolt fontosabb határozatok, utasítások és intézkedések mel-
lett termé§zete§en több alsóbbrendű FCSF-| CSF-i és fónöki intézkedé-
sek jelentek meg az IFOR tevékenységgel kapcsolatban, melyek részle-
tezése itt és most nem szúkéges.

Az 6l1alam kiemelt jogszabályok keletkezési időpontjait és a valós
tevékenység beindítását figyelembe véve megállapítható, hogy rendkívűl
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szoros időrendet követelt meg eZ a feladatsorozat úgy ajogalkotók, mint
a végrehajtók részéről.

2.) Az IFOR erök magyarországi áwonulrása és áímeneti állomá-
sozása logisztikai biáosításának helyzete

Az MHOCS vezető állományával még a szükéges döntések megho-
zaía|a előtt (7995. november 13-án) megkezdtük az amerikai munkacso-
porttal a Magyar Honvédség laktanyái, repülóterei és gyakorlóterei
szemrevételezését.

Többszöri pontosítás és eryeztetó tárgyalás (ismételt szemrevétele-
zés) után az amerikai fél azt kérte, hogy Taszár repülóteret és Kaposvár
Füred-II. laktany át azigény szerínti létesítményekkel ideiglenes haszná-
latra bocsátsuk rendelkezésükre az ameríkai IFoR erők átvonulásának
biztosítása, illetve az óket ellátó logisztikai bázis kialakítása céljából,

Mint tudjuk, a későbbiekben az "IÍ-i dandár" részére a pécsi elhe-
Iyezés, illetve az amerikai katonák kiképzésére a tatársz€nts/örg/i s/a-
korlótér igénye is felmerült, mely szintén kielégítést nyert.

Ez a kérdés - melyet a magyar Kormány elfogadott és utasította
MHPK+ az igény kielégítésére - egy sor azonnali intézkedés és rendsza-
bály bevezetését tette szükségessé.

Iníézkedni kellett a Taszáron állomásozó 31. hc.repülőezred béke-
múködésének ideiglenes módosítására, harckészültségi feladatának át-
szervezésére, készültségi szolgálatának megszűntetésére, állományának
(köztük az alapkiképzést végző újoncállomány), harci-technikai eszkö-
zeinek átcsoportosítására az akkori MH Légvédelmi Parancsnokág más
alárendelt katonai szerveihez - nem utolsó sorban az igényelt objektu-
mok kiürítésére, anyagok átcsoportosítására és a létesítmények átadásá-
ra az amerikai fél részére.

Kaposvárott hadműveletileg kisebb volumenú, szerkezeti összetéte-
lében azonban bonyolultabb feladatot kellett megoldani. Négy katonai
szervezet (KKP+ág, vb.z., elló. és javító z-ak) felszámolását és egl új
katonai szervezet (Logisztikai Ezrcd) felállítását, két laktanya állomá-
nyának, haditechnikai eszközeinek és anyagi készleteinek egy laktanyába
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való átcsoportosítását, két béke gazdálkodást folytató katonai szervezet
egy gazdálkodási rendszerbe történő összevonását kellett végrehajtani
nem több, mint egy hét alatt.

A feladatokaí bonyo|ítotía egy felől, ho5l felső szintú döntések, uta-
sítások, intézkedések megjelenése előtt - szóbeli parancsra - kellett meg-
kezdeni az átcsoportosítást, másfelől a rendkívül rölid idó rtriatt csak az
érintett állomány áldozatvállalása volt a biztosítéka a határidő betartásá-
nak.

Utólag értékelve a tevékenységet megállapítható, hogy mindkét
helyórségben rendkívűl fegyelmezett, felelősségteljes hozzáállással ha-
táridőre megteremtették az átadás feltételeit. A sietségben termé-
szetesen becsúsztak hibák is, azok azonban nem voltak szándékosak és
kijavíthatatlanok.

A létesítmények átadás-átvétele §orán az amerikai fél egyfeló| nagy-
fokú megértést és korrektséget tanúsított, másfe|ől roppant óvatos, ha-
logató taktikát alkalmazott. pl.: az eredetileg kijelölt objektumokat és
berendezési tárgyakat g]akorlatilag "csont néIkijl" átvette, de okmányilag
jóval késóbb rendeződött. Vagy fokozatosan növelte objektum igényeit
mindkét helyőrségben, de főleg Taszáron. Vagy nagyon sürgősen (éjjeli
riasztással, hétvégén) kértek ágybetéteket, olajkályhákat, va§ágyakat,
légkondícionáló berendezést, stb. - amikor leszállítottuk (Bp., Karcag,
Miskolc) nem volt átvevő, több napig az alakulótéren tárolták azokat.

Végül is mire a főerók felvonultak, a helyzet normalizálódott mind-
két helyórségben. A bérlemények, szolgáltatások, kölcsönzési díjak ki-
alakult rendszere működik, a szerződéses kötelezettségeke t és a pénz-
ügyi elszámolásokat a Logisztikai Igazgatóság egyre " olajozottabban"
yéEú.

A Magyar Honvédség központi és a csapatok készleteiből biztosí-
tottuk: a pihentetési anyagokat, az irodai berendezéseket, a konyhai be-
rendezáeket, mosdó es WC konténereket. Mindezekért a havi bérlai költ-
sé.g Taszáron 904-78ó Ft, Kaposváron 167,ó80 Ft, Táborfatván 171.201 Ft.
Agmemű anyagok összésen: 12.202.800 Ft. A Magar Honvédségkészleté-
ből a kölcsönanyagok havi bérleti díja mindösszesen: 13.446.467 Ft.
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Az elhelyezési objektumok és létesítmények bérletén és a fent em-
lített anyagok, berendezések kölcsönzési díján kívül a Maryar Honvéd-

, ségnek más alapvető költségvetési bevétele nem származik az amerikai
IFOR eróktól.

; Azamerikai fól szolgáttatísait többségében magyar áltampolgárok
és cégek végzik Pl,:

Szállítás : polgári vállalatoktól igényelnei< teherautókat, trélereket,
iizemany ag szállító gépj ármúveket.

Épftkzés: útépítést, taszári lőszerbázis építését, taszári repülótér,
laktanya, kaposújlaki repülőtér kerítés építését magyar cégek és vállal-
kozókvégezték

Rakodás: vasiti,közúti rakodáshoz maryar darukat és gépkezelőket
vesznek igénybe.

Üza.el]átás: aMOL végzi (fóleg Dombóvár telephelyról) Maryaror-
szágon és Boszniában is a hajtóanyag ellátást.

L1lm.eltátás: Magyarországról csak zsemlét, tojást, ásványvizet sze-
reznek be. A konyh ai személyzet8D Vo-a magyar állampolgár. (Táborfal-
ván sajátos).

Ruh.ellátás: mosatást magyar vállalattal végeztetik (sajnos nep a
Centrál Mosodák RT-vel).

Gjmű.bizt.: A Maryarországon használt autóbuszokat és személy-
gépkcsokat 90 %-ban maryar cégektől bérlik. A gépjárművezetók - ame-
rikai gépjárművön is - többségében maryar állampolgárok.

Összességében az 1995. decetnber 08 - 1996. június végéig az ameikai
fél megközelítóleg 35 MiUió USD fizetett ki Maglarorczágon munkadíj, bér-
leti díj, anyagköItség és szállítós címén az óllamnalc, vóllalatoknak és váI-
lalkozólolak
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Az IFOR erők forgalma Magyarországon összesítv€ az 1996, június
30-i helyzet alapján:

a.) Légiforyatom: belépett: 2195 repülőeszköz
kilépett: 2119repülőeszköz
átrepült: 144 USA 158 orosz repülőeszköz

Mo-n tartózkodik: 76 (5O rc.,'26 hel.) repülőeszköz.

b.) Gépj órműforyalom: áthaladt 1121 gépjármúoszlop, mintegy
22,250 db gép-és harcjárművel.

c.) Vasúti forgalore; USA 384 vasúti szerelvény

É.aO. 32 vasúti szerelvény

Maryar 6 vasúti szerelvény

Eryéb 29 vasúti szerelvény

Ósszesen: 451 vasúti szerelvény

d.) Személyi forgalom: belépett 62.914 fő
kilépett 58,954fó

Mo-n tartózkodik: 3.9ó0 fő

A fenti jelentós forgalom lebonyolítása rendkívűl fegyelmezett és
összehangolt munkát igényelt úg5l a tárcaközi bizottságban, mint az
MHOCS állományába beosztott szervektól és a konkrét forgalmat irá-
nyító-, ellenőrzó-, végrehajtó állománytól. Természetesen e területen is
voltak"bakik" , tirelmetlenségek és meg nem értések, de a felmerülő gon-
dok, problémák operatív lerendezésére minden fél és szervezet partner
volt.

Nagy pozitívumként értékelhető , hogy az eddigi magyarországi
IFOR forgalom jelentősebb baleset (tömegszerencsétlenség) nélkül ke-
rült tebonyolítá§ra, a maryar közlekedésben alapvetó és tartós fennaka-
dást nem idézett elő, a kisebb kártárítési és javítrási-helyreállítási igenyek-
től eltekintve megvalósult a"bekes egmás mellett éIés".

Az IFOR főerók felvonulásával az eryúttműködés csúcsidőszaka be-
fejeződött, napjainkban a napi ellátási, kiképzési feladatok bizto§í-
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tásában való igény szerinti segítség valósul meg, s megkezdtük az év végi
kivonással kapcsolatos tervező, szervezó munkát, mely szintén csúcsidÓ-

szaklesz, de mai ismereteinkés reményeink szerint tervezhetőbb, idóben
jobban összehangolhatóbb feladat lesz.

Összességében úgy ítélhetó meg, hogy az IFOR erők áWonulásához
és átmeneti állomásoztatásához az ígény szerilti logisztikai feltételeket
biztosítottuk. Jó együttmúködés alakult ki a felvonulás logisztikai bizto-
sítását irányító u-éiikai tö.zs és a Maryar Honvédség között. Önzetlen
segít§éget nyújtottak és nyújtanak napjainkban is a magyar műszaki kon-
tingens logisztikai felkészítése és biztosítá§a terét Az itt tartózkodás
anyagi vonzatát, a Magyar honvédség költségvetésére gyakorolt - remél-
hetőleg pozitív - hatását ma még nem lehet pontosan megmondani. Az
IFOR magyarországi jelenlétének erkölcsi eredményei katonai szem-

pontból már ma sem vitathatók, bízom benne, hogy ez sem politikailag,
sem pedig össztársadalmilag nem lesz vitatható,

3.) Az IFOR kötelékben résztvevő magyar műszaki kontingens
logisztikai biztosításának helyzete

A maglar rnűszaki kontingens (továbbiakban: kontingens) az 1. fe-
jezetben fe|sorolt határozat, utasítás és intézkedések figyelembe vételé-
vel a Magyar Honvédség hadrendjében ideiglenes katonai szervezetként
a 4.g.hadtest (korábban (SZCSP) parancsnok kózvetlen alárendeltségé-
ben 1995. december 14-én alakult meg.

Állományát önkéntes jelentkezőkból kiválasztott tisztek, tiszthe-
lyettesek és szerződéses tisztesek alkotják. Szewezetébe kontingens pa-

rancsnokság, műszaki zászlóalj, törzs- és logisztikai század tartozik.

Az alkalmazási területre elvonuló állomány felszerelésének kialaki
tásához, technikai eszközei összeállításához kikértük az IFoR szakem-
berek vélemónyet és ezt, valamint a magyar lehetőségeket figyelembe
véve tettünk javaslatoí az MH parancsnokának, aki a szükséges módo-
sítással jóváhagyásra felterjesztette a honvédelmi miniszteínek E;zt azért
fontos kihangsúlyozni, hogy minden egyes ellátmányi anyag é§ technikai
eszköz miniszteri döntésen alapul, azt nem egy€s szolgálati személyek
erőltették a kontingensre.
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Az 7995. december 15. - 1996. január 16. közötti felkészítés ideje
alatt Szárdevóban egJreztettii{( a kontingens logisztikai biztosításának
elgondolását a Szövetsees Gyorsreagálású Hadtestparancsnokságával,
melynek lényege volt, hogl:

- a logisztikai biztosítást saját erőinkkel és eszkőzeinkkel, a magyar
nemzeti erőforrásokra támaszkodva, heti kétszeri (kedd, péntek) után-
szállítással - alapvetően konténercserés módszerrel - tervezzük;

- a nemzeti ellátás érdekében Előretolt Logisztikai bázist létesítsünk
Kaposváron a 64. Boconádi Ellátő Ezred bázisán, ahonnan az után- és
hátraszállításokat vé gezzik;

- a logisztikai ellátásban az induláskor nem kívánunk igénybe venni
sem IFOR, sem hadtest, sem horvát szolgáltatásokat;

- a magyar műszaki kontingens Horvátországban, Okucani település
mellett konténertáborban kerül elhelyezésre.

Elgondolásunkat a hadtest vezetése elfogadta, azzal egyetéített, s
gőzeróvel beindult a polgári megrendelés, gyártás, konténertábor építés
és nem utolsó sorban a logisztikai t ámogató század szervezése Kaposvá-
rott.

Természetesen elgondolásunkat nem tudtuk olyan gyorsan és zök-
kenőmentesen megvalósítani, mint ahogyan azt kialaKtottuk és elfogad-
tattuk Nag0n sok polgái és katonai szervezet és még több, a feladat ér-
dekében elkötelezett ember összehangolt és felelősségteljes munkájára volt
ahhoz szül<ség hogt:

- elsó ütemben 1996. j anuár 76-17 -én az előkészítő részleg;

- második ütemben 1996. január 30-31-én a főerók négy katonavo-
nattal - az alkalmazás körzetében lévó táborhelyre felvonuljon.

I-egfőbb gondot a különliiző katonai szervezettől vezényelt techni-
kai eszközök átvéte|e, illetve különbiiző hiányosságok miatti át nem vé-
tele okozta. E téren nem volt tapasztalható megfelelő felelósségérzet az
útbaindítók részéról.
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Nagy nehézségek árán, szinte az utolsó pillanatban azért csak ösz-
szeállt a kontingens anyagi és technikai szüIséglete, mellyel elvonultak.

Az előkészító részleg rendkívül rossz időjárási üszonyok között, szí-
vós, embert próbáló munkával teremtette meg saját tábori elhelyezési
feltételeit, s n}^íjtott nagy segítséget a végleges táborhely kialaKtásában.
Nagy tapasztalat a jövőre nézve, hogy határozottabbán meg kell követel-
ni a konténerek szd mozását és a konténerjeglzéket, s annak egy példányát
az e|őkészítő résileg parancsnokának át kéll adni. Ha ez így történt volna
jelen esetben is, akkor nem kerestek volna olyan anyagokat, melyekből
nagyobb mennyiség a helyszínen velükvolt. Bizton állítom, hogy anegatív
hangulati problémák több§ége is blkerülhető lett volna.

A kezdeti nehéxégek után - a főerők megérkezésére,- azonban fel-
épült a konténer tábor a kiegészítő objektumokkal, melyben az állomány
elhelyezáe kissé ugyan szűkös, dejobb a sátortábornál, a komfortérzetet
pedig javítja a fűtés, az állandó hideg-meleg víz és az elektromos áram
hiztosítása.

A üszonylag nagy távolság miatti ellátás biztonsága érdekében a
kontingensnél magas a tartalék készletek szintje, ami még romlandó éle-
lemből és ivóűzből is az 5-6 napos önálló - beavatkozás nélküli - tevé-
kenységet biztosítja.

A kontingens felvonulását követóen a logisztikai alapelgondolást -

a miniszter úr előzetes engedéIyével - ellátási és hangulatjavító intézke-
désekkel módosítottuk.

íp,

- 2 db új IVECO mentőautót biztosítottunk a helyszínre;
- a hajtóanyag ellátást hetyi (horvátországi) beszerzésre tettük át;

- elláttuk a teljes állományt a meghatározott fel§zefeléseken felül:
- négy színnyomású gyakorló ruhával,
- személyenként 5 db pólóval és 5 pár nyári zoknival;

- minden gyakorló ruházatra felvarrtuk a magyar nemzeti pajzsot;

- IFoR jelvényeket biztosítottunk a katonai veryesboltba;
- a visszaérkező állománynak személyenként tulajdonába adunk 28
Eft értékű ruházati anyagot.
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Afelmenilő többletköltségeket alapvetően az ellátó köZpontok biz_
tosították-

A kontingens logisztikai e|látása:

a) Élm.eltátás:

- romlandó élelem és ivóűz heti kétszeri, nem romlandó élelem két-
hetenkénti utánszállítással (elenleg vizsgáljuk a kenyérgyártás horvát
alapokra helyezésének lehetőségét, gazdaságosságát);

- ételkészítés a helyszínen a kontingens szakács állományával, a kon-
tingens parancsnok által jóváhagyott étlap §zerint, mely alapján az után-
szállítást végezzük;

- büféáru ellátás a Balaton Füszért készletéból, bizományban, kato-
nai vegyesboltként üzemeltetve, készpénz nélküli, személyi mágneskár-
tyás kiszolgálási, illeWe térítési rendszerben.

b) Üza. Etlátós:

Kezdeti időszakban a teljes hajtó- és kenőanyag szükséglet - igény
szerinti - utánszállítással történt, napjainkban a hajtóanyagot a Beszer-
zési Hivatal útján kötöttszerzódés alapján egy horvátországi olajfinomító
vállalat szállítja igény szerint a helyszínre, a kedvezóbb beszerzési ár mi-
att.

c.) Ruh.ellátás:

- ruházati szükséglet a kontinges csere készletéből, igény esetén a
logisztikai támogató század tartalék készletéből utánszállítással van biz-
tosítva;

- mosatás, vegytisztítás egyéni rendszerben (ami aztjelenti, hogy eg5l
katona egy "zacskóóaz" összekészíti a tisztítandó íuhá zati anyagokat, azt
konténerben bazahozzák, a Centrál Mosodák RT kitisztítja, következő
héten visszaviszik).

d-) Eü.ellátás:

- eű, anyagellátás igény szerinti utánszállítással;
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- járóbeteg- ellátást a kontingens segélyhelyén szakorvosok (1 fó se-
bész, 1 fő belgyó gyász és 1 fő fogszakorvos) végzik;

- szakorvosi (kórházi) ellátás Okucani polgári kórház (itt kezelték,
illetve műtötték az eddig egyetlen súlyos balesetet szenvedett Bera Imre
szerz.őrvezetőt), Tuzla amerikai tábori katonai kórház, Pécs Honvéd
Kórház, Bp. Központi Katonai Kórház;

-betegszállítás: helyben, közúton a 2 db. új IVECO és 2 db UAZ
típusú sebesültszállító gépjárművel, szükség esetén amerikai sebesült-
szállító helikopterrel, illetve a szentkirályszabdjai harci helikopter ezred
állományából kijelölt sebesültszállító helikopterrel.

e.) Haditechnikai e llátós :

Anyagszükséglet biztosítása a kontingens cserekázletéből, szúkség
esetén a logisztikai támogató század tartalék készletéből.

í.) Javítás:

- kisjavítás a kontingens javítószak asz szeíyezetsz,eíű eróivel a hgly-
színen;

- a közép- és nagyjavítást igénylő technikai eszközök javítása - esz-
közcserés módszerrel - az utánszállítás rendszerében idehaza történik.

g-) Híradás:

- h ivatalos ügyek i ntézÉsére avezeíő állomány rendelkezesére áll egy
műholdas, három postai és kettő honvédségi telefonvonal, az állomány
magánbeszélgetéseit a táborba telepített kártyás postai telefon biztosítja;

- az állomány levelezését, postai érték á csomagküldeményeit a lo-
gisztikai támogató század (Kaposvári postafiók bérleménnyel) bonyolítja
le.

h.) Elhelyezés:

- az elhelyezéshez (karbantartáshoz, takarításhoz) szükséges anya-
gok biztosítása a kontingens készletéból és igényszerinti utánszállítással;
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- a tábor területének bérletéért, az elektromos áram szolgáltatásért,
a használati víz biztosításáért, a szennyvíz- és kommunális szemét elszál-
lításáért téítést fizetünk az illetékes horvát szerveknek.

Az általam többször idézett logisztikai támogató századról itt és most
annyit kell tudni, hogy a 64. Boconádi Szabó József Logi§ztikai Ezred
bázisan, a Magyar Honvédség parancsnoka által jóváhagyott'ÁIlomány-
jegzéld' alapján szervezett ideiglenes alegység eddig jól megfelelt alap-
rendeltetésének.

Atámogatő század,7996. január 23. és június 18. között 44 tervezett
és 2 soronkívüli szállítást hajtott végre. A szállítások során 406 db tech-
nikni eszköz 178.400 km-t futott Magyarországon és Horvátonzágban
balesetmentesen.

A század beszerzett nyilvántartott, előkészített, vámolíatot! ki-
sállított és áíadott a kontingens részére:

_ 278,2 t élelmezési anyagot,

- 27,0 t ruházati anyagot,

- 792,4 t üzemanyagot,

- 138,1 t elhelyezési anyagot,

- Z3,3 t műszaki anyagot,

- 27,7 t géplátműanyagot,

- 0,2 t híradó anyagot,

- 7,07 t fegyverzeti anyagot,

- 7,2 t egésxégügyi anyagot,

- 2,55 t tábori po§ta anyagot,

- 34,24 t kantin anyagot,

- 60,0 t faanyagot,

- 29,'7 t egyéb anyagot,

Mindösszesen: 765 t anyagot.

(A kontingenstől hátíaszá||ított212 t anyagot és 43 db technikai esz-
közt.)

A kontingens rés zére a századbeszerzeít 49.939.893 Ft értékű anya-
got és e§zközt.
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Kifizetett: _ személyi juttatásra: 95.903.000 Ft-ot,
- TBjárulékra 40.496.000 Ft-ot,
dologikiadásra: 270.453-000Ft-ot.

Összességében megállapítható, hogy a maglar múszaki kontingens
logisztikai bbto§tá§a minden vezetó és végrehajtó katonai szervezet fel-
adatrendszerének a középpontj áb an ál|. A logisztikai biztosítás megnyug-
tatóan és beglakorlottan múködilg a tómogató század az alaprendelteté-
séből eredő feladatokat jó szinten látja el. Alogisztikai biztosítás színvo-
nala eredményesen hozzájárult a kontingens feladatai végrehajtásához
és pozitív megítéléséhez.

Gondként jelentkezik, hogy jóváhagyott IFOR ktiltségvetéssel sem
az ATFCSF-ség, sem a 4. g.hdt.p-ság, sem a Logisztikai Ezred nem ren-
delkezik, így a gazdasági-pénzügyi folyamatok teljesítésének oldala nem
elemezhetó.

4.) Következtetések

Ahhoz képest, hogy a Maryar Honvédség, ezen belül az Anyagi-
Technikai Fócsoportfőnökég csak minimális NATO 5/akorlati ismere-
tekkel rendelkezett és mindkét feladathoz csak rendkívül róüd idő állt
rendelkezésre - bec§ülettel és tisztességgel megszerveztük és biztosí-
tottuk az IFOR erők logisztikai szükégleteit.

Példaértékú együttműködés valósult meg az IFOR erők átvonulásá-
ban és átmeneti állomásoztatásában érintett társ fegyveres- és polgári
szervek, valamint az MHOCS között.

A Magyarországon tartózkodó IFOR erők teljes állománya korrekt,
baráti magatartást tanú§ított, lehetett és lehet velük jól eg5rütt dolgozni.

Ery jövőbeni hasonló feladat esetén - amennyiben a körülmények
lehetővé teszik - célszerűbb több idót biztosítani a felkészülésre, a kó-
zépirányító szerveket előbb be kellvonni a szervezésbe, a biztosított kólr
ségvetési fedezetet előbb, már a gyári megrendelések időszakában az i|-
letékes szakzolgálatok rendelkezésére kell bocsátani.



Minden vezetési szinten érvényt kell szerezni az egyszemélyi pa-

rancsnoki felelósségnek, s minden beosztású személynek be kell tartani
a szolgálati utat, mert enélkül értetlenség, felesleges idegesítés és ideges-
kedés válik uralko dővá, a szer:tezettség helyett a szervezetlenség látsza-
tát kelthetjük mások előtt.

Befejezésül szeretném hangsúIyozni, hog a helyzet értékelés nem egl
befejezeu folyamatot, hanem eg félidós tevékenységet ölel fel- Egl olyan
szeméIy szahnai felelósségel átérzea magánvéleménye, aki az első perctől
napjainkig résznesz az IFOR erők lo§sztikai biztosításának tervezésében,

szervezé s ébe n és irányítú s ában.
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