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Eltiszó

A Magyar Honvédség ésjogelődje tórténetében első alkalommal ke-
rül sor - Országgyűlési és Kormány felhatalmazás alapján, - hory magyar
katonai alegység NATO kötelékben (jelenleg IFOR alárendeltségben)
fe|adatot hajt végre,

A Magnr Műszaki Kontingens megalakítása, felszerelése, techni-
kai eszközeinek meghatározása úry a Honvédelmi Minisztérium, mint a

Magyar Honvédség Parancsnoksága, azon belül is az Anyagi-Technikai
Főcsoportfőnökség kiemelt feladatát képezte és képezi napjainkban is.

A katonai felső vezetés elgondolásának és intézkedéseinek gyakor-
lati megvalósítása, az erőfeszítések eredményei, olykor nehézségei olvas-
hatók a következő két szerző (Adorjáni István ezredes és Bognár Géza
alezredes) dolgozatában, melyeket nagy tisztelettel ajánlom a Kedves Ol-
vasók firyelmébe.

komondi Mórton ezredes
MH HCSF h.

A LOGISZTIKAI TÁMOGATÓ SZAZAD MEGALAKÍTÁ-
SÁNAK ÉS UÚrÖOÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Bognór GézaÍ

A dé|szláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító eíők
(IFOR) kötelékében résztvevő Maryar Műszaki Kontingens honi terü-
letról történó megbíáató ellátása érdekében a Boconádi Szabó József
|ogisztikai ezred alárendeltségében, Kaposvár helyórségben ideiglenes
alegység, Logisztikai Támogató Sázad került létrehozásra.

l Bo8nár Géza atezrede§,aMH 64, Boconádi szabóJóz§ef Lo8isaikai Ezíed paranc§noka
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A század szervezeli kereteit "Allományjegzék" tarta|mazza. LéLszá-
ma I04 íő, rendszeresített technikai eszközeinek száma 5l db, állomá-
nyába utánpótlást elókésátő, biztosító alegységeket és vegles szállító sza-
kaszt szerveztek. Az alepség sajátossóga, hogl:

- tevékenpégét a kontingens küldetésének befejezéséig végzí, azl
követóen megszűnik;

- a vegyes szá|lító szakasz IFOR állományba került;

- a légiszállító raj a repülő- és légvédelmi hadtest állományából lett
kijelölve és vezényelve nappali készenléti szolgálatba;

- az állomány egy része vezénylés alapján (rendelkezési állományból,
más katonai szervezettól), másik része eredeti beosztása ellátása mellett
végzi feladatát.

A Ingisztikai Támogató Század alaprendeltetése: a kontingens mű-
ködéséhez szükséges eszközök és anyagok megbízható utánpótlása.
Aleglségeinek feladatai:

a./ A honi teüIeten tevékenykedők alapvető feladata:

- a műszaki kontingens igényeinek feldolgozása;

- a szükséges eszközök és anyagok beszerzése;

- a központi ellátó szervektól - az anyagkeret ellátás körébe tartozó -

anyagok és eszközök igénylése;

- a kiutalt készletek átvétele, raktározása, kész|etezése, szállításhoz
történő előkészítése;

- az eszközök - kontingens lehetőségeit meghaladó -javítása, javítás-
ba adása;

- a szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések megkötése;

- a számlák kiegyenlítése;
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- a felhasználások MH számlarendjének megfelelő okmányolása, tel-
jeskörű számüteli nyilvántartás vezetése.

b.l A szúllítást végrehajtók alapvető íeladata:

- a kontingens részére után- és hátraszállítások heti két alkalommal
(kedd, péntek) történő végzése;

- naryvolumenű szállítási igények e§etén rendkívűli szállítások kon-
tingenshez történő végrehajtása;

- feleslegessé vált, illetve selejtítésre javaslatba hozott anyagok és

eszközök hazaszállítása.

A Boconádi Szabó József logisztikai ezred pénzügJri és számviteli
szolgálatának bázisán, a szolgálat szervezeti megerósítésével, illetóleg
külön valutapénztár működtetésével került megszervezésre a műszaki
kontingens, valamint a század személyi állományának folyamatos pénz-
beni (USD és Ft) ellátása, a beszerzések finanszírozása, valamint a kon-
tingens részére kiadott anyagi-technikai eszközcik teljeskörú számviteli
nyilvántartása és elszámolása. Aszemélyi állomány pénzbeni ellátása ke-
retében a logisztikai ezred p énzügli számviteli szolgilatánál történik:

- az illetmények, valamint egyéb rendszeres és esetenkénti pénzbeni
járandóságok folyamatos számfejtése és folyósítása;

- külföldi szolgálatot teljesítők hazai illetményének címzetthez való
eljuttatása, illetőleg bankszámlára való átutalá§a;

- devizaellátmányból keletkezett megtakarítások devizaszám|ár a v a,
ló átutalása;

- a Lámogatő század részére a rendszeres illetményen felűli pénzbeni
juttatások (pótlékok és napidíj) folyamatos számfejtése és fo\ósítása.
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A Logisztikai Támogató Század által végrehajtandó, illetve vég-
rehajtott anyagi-technikai biztosítási feladatok

a.i ÁItalános feladatok

A század megalakításától kezdődően végzi a műszaki kontingens ál_

tal felhasznált anyagitechnikai eszközök és anyagok pótlását a haíáron
túlra tőrénő szállítását, valamint a megbibásodott, a műszaki kontingens
eróivel nem javítható technikai eszközök hazaszállítását-

A műszaki kontingens által megküldött igényeket a logisztikai ezred
parancsnoka bírá§a el és biztosítja az érvényben lévő normák, normatí-
vák alapján. Az ezred lehetőségeit meghaladó igényeket szolgálaii úton
felterjeszti, ígényli az elölj áró szervezetektől, ellátó központoktól.

Az ellátás biztonsága érdekében tartalék technikai (gépjármű, hír-
adó, elektronikai) eszközöket, hadiruházati és felszerelési készleteket
tárol, igény alapján az ellátó központoktól vételez, illeWe kóltségvetés
terhére szerez be.

Aszállítást megelóző napon állományával végrehajtj a a kiszállítandó
eszközök és anyagok készletezését, málházását, a mozgásbizonylatok ki-
áIlítását, valamint a száIlítmány vámkezelési eljárásának előkészítését.

A műszaki kontingenshez történő ki - és hátraszállítást aszázadkőz-
úton, elsősorban az ellátó alegység vegtes anyagszállító szakasz eszköze-
ivel h ajtja végre, szükséges esetben azonban lehetőségevan a szállításhoz
polgári eszköz igénybevételére is. A szállítási feladatok előkészítését és
végrehajtását a logisztikai ezred az IFOR erők szállítást szervező-koordi-
náló szerueivel, illetve a vámkezelések vonatkozásában a Beszerzési Hi-
vatal kihelyezett részlegével történő együttműködésben végzi.

A logisztikai ezred fontos feladatát képezi a hátraszállított és visz-
szaszállításra tervezett esz,közök javítósa, javítáSba adása, va|amint az
érvényben lévő szabályzók szeíinti selejtítése, illewe a központi tárinté-
zetekhez selejtítésre történő beszállítása is. Yégzi a műszaki kontingens
á|ta| készített ekzámolúsok vizsgálatát, a íe|használások számviteli rend
szerinti elszámolásád illetve a kontingens eszközeinek, arryagainak számvi-
teli nyilvántartásáí, a kontingens állománya részéról elkészített kireljá-
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rdsok intézését, a megküldött kártérítési okmányok rendezését, az elve-
§zett, megsemmisült eszközök pótlásához, leírásához szükséges okmá-
nyok elkészítését.

A Támogató Század jelentő§ebb anyagi-technikai biztosítási szak_
feladatai:

Az el|átás rendszerét mindkét ellátási rend jellemzi:

- Egtagozatos az ellátási rend az élelmezési romlandó anyagok, bü-
féáruk, elhelyezési anyagok, ruházati anyagok (irodaszer, mosatás-vegy-
tisztítás), részben a haditechnikai anyagok vonatkoziásában,

- Kéttagozatú az el|átás azon haditechnikai eszközök és jaűtóanya-
gok vonatkozrásában, amelyeket a különböző Ellátó Központoktól igé-
nyelünk, valamint a felmerüló szükségleteknek megfelelően a hajtó- és
kenőanyagok biztosítása során.

Az ezred által bes zerzett,beszerz,endő anyagi készletek fedezetét kü-
lön IFOR költségvetési terv sz€rint kiadandó költségvetési előírányzat
biztosítja, míg az Ellátó Központok készletéből kiutalt eszközök és fenn-
tartási anyagok értéke a csapatkölt§égyeté§t nem terheli.

A technikai eszközökjavítása tekintetében a kontingens eróivel nem
javítható eszköxikhazaszállítása, csereeszköz biztosítása elve érvényesül,
amelyhez a fóbb technikai eszközökból tartalék áll rendelkezésre.

Kiemelt jelentős@el bír - megítélésem szerint - hogy a műszakí kon-
tingens élelmiszer biztosítása telje§ egészeben a hazai bázisról történík
A logikai ezredtől két hetente a nem romlandó, heti két alkalommal a
romlandó élelmiszer, a kenyér és palackozott ivóvíz utánszállítása törté_
nik a jóváhagyott étlapnak megfelelően.

A zöldégfélék konyhakész állapotban kerülnek kiszállításra, amely-
nek előkészítését külön munkacsoport végzi.

A ruházati utánpótlás és csere a megalakított tartalék készletek ter-
hére, míg a mo§atási szúkéglet kielégítése a Centrál Mosotlák Rt. szo|-
gáltatásának igényebvételével valósul meg.



Egyéb, elsősorban a fenntarL,ísi és elhelyezési anyagok biztosítása a
kontingens igényeinek megfelelően, kombinált ellátási rendben történik.

A Logisztikai Tám ogató Századíevékenpégét az elmúlt időszakban
a negbizhatóság jellemezte, állománya és a kialakított működési rend
biztosította a kontingens részéről jelentkező igények kieléEítését. Heíi
rendszerességel, két-két szállítássa! közel 400 tonna anyag beszenését, elő-
kcszítését, vámoltatását és átadás-átvételét, valamint elszámolását végez-

ték el. Az alaprendeltetésüknek megfelelve megteremtették a Magyar
Műszaki Kontingens küldetésének anyagi-technikai biztositísát, a fel-
használt készletek utánpótlásának hátországát.
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