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I. RÉSZ

Az 1990-es évek közepére a magyar külpolitikában erőteljessé vált
az euroatlanti irányzat, ezen belül a NATO szervezetéhez való csatlako-
zási igétry. A külpolitika mellett a Magyar Honvédség is jelentős erófe-
szítéseket tesz a csatlakozási megfelelőség elérése érdekében - ez első-
sorban a katonai képzés és felkészítés kérdésköre vonatkozásában érten-
dő. Mindezt bizonyítják a különböző közös rendezvényeken való részvé-
telek, a magyar hallgatók mind szélesebb köre vesz részt a NATO álla-
mok különböző katonai tanintézeteinél kurzusokon, az ENSZ égisze
alatt a magyar katonák bekapcsolódnak a ülág különbözó tájain ellenőr-
ző, béketeremtő, békefenntartó és egyéb tevékenységek, feladatok meg-
oldásába.

A naryobb megmozdulások kózül az elmúlt időszakban kiemelke-
dett (csupán a példa kedvéért) a sárazföldi csapatok által végrehajtott
COOPERATryE LIGHT-95 és a közös amerikai-magyar kutató-mentő
gyakorlat.

Az elmúlt évben a NATO PíP gyakorlatok teljes körű fogalmazványa
( 1995.05.02.) és a Közép Európai Szövetséges Erók Európai Szöv€t§éges

Parancsnoksága PfP gyakorlatok programja alapján kidolgozrásra került
a NATOIPíP légieű gnkorlat programja, amely ez évben Magaror-
szágon került megszervezésre és levezetésre.

l Drya§vári Tibor alezíede§, MH 2, RePüö é§ Lé8védelíni hadte§t, ATF-Sé8 Tervezési o§ztáyve_
zető
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I.

1.) A COOPERATIVE CIIANCE-96 ryakorlat cé|ia, körülményei,
jellemzói, méretei

A COOPERATTVE C}IANCE-96 (COOCH-96) az elsó NATO/PfP
légierő gyakorlat, amelyet nem NATO ország területén rendeztek, több
békepartnerségi állam képviselői első ízben vettek részt ilyen jellegú gya-
korlaton. A gyakorlat ténylegesen július 18-27. között került végrehaj-
íásta, az elő-készületek azonban a múlt év végén megkezdódtek A ve-
zetó állomány résáről csoporto§ foglalkoaáso\ szemrevételezések, egyez_
tetések, a végreh ajíást vezető állomány részéről - külónös tekintettel a
biztosítiásra - szemrevételezések, egyeztetések, pontosítások, szakmai és
pénzigyt tewezések, intézkedések kidolgozása történt meg.

A grakorlat célja: A NATO és partner országok légiereje együttmű-
ködésének, interoperabilitásának fejlesztáe a légieró hadműveleti veze-
tési szintjén, bemutatva a repülőerók alkalmazásának lehetőségeit béke-
fenntartó tevékeny§ég keretén belül, természeti katasztrófa következ_
ményeinek felszámolása időszakában.

A valós biztosítás részérőI:

- Földrengés következtében létrejótt katasztrófa helyzetben a reá-
lishoz maximálisan közelített közös tevékenység gyakorlása;

- A katasztrófa sújtotta terület feldeútése 1árőrőző vadászrepülőgé-
pek beveté§ével, a területról légifelvételek készítése mind vadászrepü-
lógépek, mind speciális repülógépek - erre a célra kialakított - alkalma-
zásával;

- Sebesültek, sérültek túlélők felkutatása, ráziikre segélynyujtás
végzése;

- Segélyanyag utánpótlás (élelmiszer, elhelyezési anyagok, gyógy-
szer, üzemanyag) eljuttatá§a a katasztrófa sújtotta területre légideszant
után;
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- Felkutatott, összegyűjtött, ellátott, elsósegélyben (EoS) részesített
sérültek átszállítá§a helikopterekkel, eg5l valós - úg1mevezett manőver -

repülőtérre, onnan szállító-repülőgépekkel való továbbszállításuk;

- Az egyes résztvevő országok repülőeszközei kereszt-kiszolgálási
lehetóségeinek, valamint a rendszeresített kiszolgáló szaktechnikai esz-

közök helyettesíthetóségének üxgálata.

A ryakorlat elgondolása az alábbi volt

a.)AL{'HELYZET

Humanitárius segélymisszió egy természeti katasztrófát követően.
Az ENSZ kérte a NATo résnléte|ét. A Közép-európai szövetséges lé-
gierő parancsnok felelős a NATO és a nem NATO tulajdonú légi eszkö-

'ök 
felhasználásának koordinálásáért. Két szomszédos ország közötti fe-

§zültség éleződése veszélyeztetheti a segélymissziót és erődemonstrációt
tesz szükségessé.

A fogadó ország egy olyan szimulált, lokalizált természeti csapás

színhelye, amely megrongálta a legtöbb telefon vonalat és súlyos nehéz-
ségeket okoz a lakosságnak. A légierők nagyfokú mozgékonlnága, gyors

reagáló képessége és ktinnyű irányíthatósága diktálja, hog5l azokat alkal-
mazzák kutató-mentó és száIlítási feladatokra. Egészségügyi kiürítő re-

pülőgépek és bevethető egészségűgyi egységek szintén felhasználhatók.
Á politikai hangulat együttmúködő, sok közép- és kelet-európai ország
felajánlotta eróforrásait. Az Egyesült Nemzetek segítséget kért a NA-
TO-tól. Es,idejűleg két szomszedos ország közdtt, a katasztrófa térsé-
gének közelében egy folyamatban lévó konfliktus közeli kiújulással fe-
nyeget és a helyzet könnyítésére irányuló erőfesátések vesályeztetését
hordozza magában. A katasztrófának a Központi Térséghez való közel-
sége miatt az Európai Szövetséges Főparancsnokság (SACEUR) vala-

mennf érintett országgal konzultálva megállapodott abban, hogy a Kö-
zép-európai Szövetséges Iégierő Parancsnoka (COMAIRCENT) - a
szomszédos országokban folyó események firyelemmel kisérése mellett
- fogja koordinálni és végrehajtani a helyzet könnyítésére irányuló eró-
feszítéseket.
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b.) A GYAKoRLAT MoZZANATAI

A gyakorlat a helyzet könnyítésére irányuló erófeszítéseknek eg5l

három napos részletét öleli fel, azonban a következí n€/ mozzsnatot
kell megemlíteni a tervezési folyanatban:

I.MoZZANAT

II.MOZZANAT

Összekötteté§ek, a könnftő erőfeszíté-
sek tervezése és eg.ezletae.

Valós előrevonás a fogadó repiiüőterére.

III. MozzANAT áő é§ helyhez kötött bemutatók, cso-
portos foglalkoziások és szemináriumok.

IV. MOZZANAT A felszerelések kivonása a gyakorlat
körzetéből.

c.) VEznrÉs És IRÁrvíTÁs

A vezetés és irányítással, valamint az összekötőkkel kapcsolatos kö_

vetelmények és a Gyakorlatot Irányító Szervezet a s/akorlatvezetó által
vezetett és a gyakorlatot elrendeló tiszt (OSE), a Közep-európai Szövet-
séges Erők Parancsnoksága (HQ AFCENT), a Gyakorlatvezetőség
(DISTAFF) és a MH képviselőiből álló Központi Terveó Csoport által
kerültek kidolgozásra. A vezetés és irányítás szabályainak a lehető leg-
nagyobb mértékben meg kellett felelniük a NATO és a résztvevó orszá-
gok követelményeinek.

A gnkorlat az alábbi körzetekben keriiüt végrehajtásral

a.l Szolnok repülőtér

- Résztvevó erők és eszközök elhelyezése, biztosítása,

- Többnemzetiségű légi parancsnokság törzse,

- Többnemzetiségű légi parancsnokság harcálláspont,

- Gyakorlawezetóség,
- I;ítogatók és Megfigyelők kodája (LMI),
- Sajtó és Tájékoztató Központ (STK),
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- Költségvetési és Pénzüryi Ellenőrző Csoport,
- valós Bizto§ítá§i Központ,
- Tevékenység komplex biztosítása,

- Legi és földi bemutató (nltott lap),

- VIP biztosítás.

b. l Kecskemét repülőtér

- Résztvevó erők és eszközok elhelyezése, biztosítása,

- Kihelyezett harciránltó pont,

- a tevékenység kornplex biztosítása,

- sérültek átrakása repülőgépből és kórházba szállítása.

c. l Szentkirólyszabadj a repűlőtér

- sérültek átrakása,

- repülőszerkezetek feltöltése (előretolt feg5ruerzetfüggesztó és
üzemanyagtöltő pont - "melegtöltő hely" - telepítése, angol),

- megfigyelók ellátása.

d.l Úiaati,ga l.sz. kiképzó bózb

- katasztrófa terület létrehozrása,

- mentés végrehajtá§a,

- megfigelők ellátása,

- erók-eszköák komplex biztosítása (stac. é§ tábori, valamint VIP),
- bemutató biztosítá§a.

e./ Pipis heg repülőtér

- műszeres mérések végrehaj tása.

A végrehajtás helyszínei - kíilönös tekintettel a logisztikai biztosí-
tásra - közvetlenül kapcsolódtak a feladatvégrehajtáshoz.
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Az egles helyszínek egmástól való távolságadatai közúton:

Szolnok
Szolnok
Szolnok
ÚiOor<;ga
kecskemét
kecskemét

Kecskemét 62km
S_zentkirályszabadja 2D7kn
Ujdörögd 294kín
Szentkirálpzabadja 84 km
Ujdörögd 292km
Szentkirályszabadja 168km

A gyakorlaton 16 résztvevó és 20 megfigyeló országból 580 fő kül-
fóldi és mintegy 900 fő hazai állományvett ré§zt közvetlenül. A fentieken
kívül az állandó repülóterek stacionáris berendezés üzemeltető erő, va-
lamint a szervezetszerű kiszolgáló és biztosító erők a feladat igényei sze-
rint vettek részt.

A stacionáris kiszolgáló technikai eszközökön kívül részt vetíl

Yad,ászrepülők: 10 db MIG_29
Magyarország 5
Németország 2
I-engyelország 3

Felderítő repülők: - 2 db F-16 C (USA)
- 2 db MIRAGE (Spanyolország)
_ 2 db F_16 R (Belgium)
- 2 db AN-30 (Románia-1, Csehország-1)

K]ltató-nxentő repüló e szkjzölc

- 1 db Pc-6 (PILATUS) (Ausztria)
- 2db MI_8
_ 1db MI-17
- 2 db UH-IB
- 1dbANCoNDA
- 1db PUMA
_ 2 db MII53_J
- 1db Hc_130
- 1db C-130
- 1 db F-óo

(Maryarország)
(Csehország)
(Németország)
(Irngyelország)
(Románia)
(UsA)
(UsA)
(Kanada)
(Hollandia)
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SzóIlítórepülők é s helikopterek:

Lé4ivezetési ponti

- 1db PC_16(PII-ATUS)
- 3 db c-130

- 4 db AN-26

- 10 db MI-8/17
- 1 db c-160
- 1db FoKKER-27
- 1 db BELL412EP

- 1 db E-3AAWACS
- 1db MI_9

(Ausztria)
(Belgium-1,
UsA-2)

(Bulgária-1,
Magyarország-2,
Csehország-1)
(Magyaronzág)
(Franciaország)
(Hollandia)
(Szlovénia)

(UsA)
(Magyarország)

A ryakorlat időszakára a fenti eszközökból avadászrepülők (14 db),
valamint 2 db belga felderítő repüló Kecskemét repülőtéren, a többi re-
püló szerkezet Szolnok íepülótéren telepúlt.

A feladat végrehajtásához a stacionáris kiszolgáló és biztosító esz-
köókön Kvül mintegy 280 db szállító és eryéni gépjármő (23 szgk,32
autóbusz, 45 tgk., 63 klgs.gk,, 40 db üza.töltő és 74 egyéb gk,, 3 traktor)
került bevonásra, A feladatokban mintery 40 db kiilfötdi gépjármú is részt
vett.

Amobi| kórház részleg szállítása és telepítése konténerizáltan került
megoldásra.

A feladat terve szerint 68 db deszant ernyő, 48 t élelmiszer, 4 köb-
méter víz, 12O db hordáry, valamint ruházati és egészségügyi anyag került
alkalmazásra deszantként.

2./ A COOCH-96 megszervezése és végrehajtása

A COOCH-96 gyakorlat megszervezésére a Magyar Honvédség pa-
rancsnoka j anuár 27-én 1211996. sz. parancsában intézkedett, amely tar-
talmazta:

- a gyakorlat élját,
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- a végrehajtó szervezeteket, azok települé§ét,
- a vegrehajtás ütemezését,
- az egyes vezetők felelósségét és feladatait,
- a kiadandó irányelvek és központi meghatározásokat (étkezés, öl-
tözet, személyi biztosítás, stb.),

- ideiglene§ átalárendeléseket,
- elszámolás módját és határidejét.

A MH PK parancsában foglaltaknak megfelelően kerűltek kiadásra
a szakmai int,-*edések, melyek a helyszíni eryeztetések és szemrevéte-
lezések alapján az illetékes elóljáró részéról pontosítá§ra kerültek, A
Re.Lé.FCSF meghatározta az elkészítendő tervek, okmányok körét és
felterjesztésének, valamint jóváhagyásának rrródját és határidejét.

A ryakorlat költségvetése is többszóri egyeztetá után viszonylag ké_
sőn, de végül is rendelkezésre állt.

A ryakorlatot végrehajtó, abban közreműködők ráére a re. és lé.hdt,
ATF 2 komplex, a szakilletékes főnökök önálló intézkedéseket adtak ki
a részletes szabályozásra vonatkozóan (felkészülés, felkészítés, erők esz_
közök rendelkezésre állítása, a megszervezésre vonatkoó szabályozás,
betartandó rendszabályok, átalárendelések, végrehajtás rendje és fele-
lősségi körök, stb.).

A terveknek megfelelően a fogadó á|lomány a július 16-i időpontra
a meghatározott készenlétet elérte, a gyakorlat kezdetéig erőfelfejlesz-
tést hajtott végre.

A gyakorlatot - NATO állománytábla alapján felállított - többnem-
zetiségű parancsnokág vezette, melynek vezetóje a NATO egy táborno-
ka az AIRCENT részérőI, helyettese maryar részról a Re. IÉ.FCSF.h.
volt.

A ryakorlat főbb eseményei összefoglalóan:

- földi lépcsők érkezése:
- légi lépcsők érkezése:
- földi gyakorlás:
- nyitó ünnepség:

július 18.
július 19-20.
iúlius 20-21.
július 20. 11.00
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- eligazítások, megbeszélések:
- a többnemzetiségű légierő
parancsnoLság tevékerynége:

- ismerkedés a gyakorlat színtereivel,
légtereivel:

- a gyakorlat fő repülései:

július 21.

július 21-26.

július 22,
jínw23-24.

- szakmai nap: július 24.
- a bemutatónap programjának gyakorlása: július 25.
- bemutatónap, záró ünnepség: július 26.
- hazautazások júlills27-29.

A gyakorlat forgatókönyve szerint a BIGLAND területén nagyki-
terjedésű természeti katasztrófa - földrengés - következett be. Az ENSZ
felhívására NATO tagállamok és nem tagállamok egyaíánt készséggel
adnak segítséget. A szövetséges európai főparancsnok a közép-európai
légierő parancsnokát bizza meg a mentő akció meg§zervezésével. A ter-
mészeti katasztrófa súlytotta területtel szom§zédos két ország - ROCK-
LAND és WATERLAND - konfliktusa veszélyeztetheti a katasztrófa
elhárítását, eúrt a gyakor|at vezetőinek figyelemmel kelt kísémiük a
szomszédos területen történteket és az eseményekre megfelelőképpen
kell reagálniuk. Ennek érdekében először légi feldedtést hajtott végre
két belga F-16-os a földrengá sújtotta terület felett, majd ugyanottjárő-
rözött két amerikai F_16_os. Ettól a köteléktől ezt a feladatot ó db MIG-
29-es (német, lengyel, magyar) vette át és hajtotta végre. A kis sebességű
légi feldedtést és az ilyenkor szükséges légi fényképezést az AN-3O-as
román repülógép végezte. A kidolgozás és értékelés a repűlótechnikai
biztosítiás keretén belül a helpzínen hazaiak által történt. A tábori sebész
csoPort kiszállítását a C_130-as belga, visszaszállítását F-16 (holland) re_
pülőgép végezte. Aüzuális kutatás MH-531 (USA), MI-8 (magyar), MI-
17 (CSeh), Anaconda (lenryel), UH-ID (német) típusú helikopterek
( 1 .sz. kötelék) hajtották végre ery kötelékben. A §ebesültszállítás veryes
kötelékét (2. §z. kötelék) MH_53J (USA), Mi_S (magyar), AIR_330 (PU_
MA) (román), UHI-D (német), BELL-421 (szlovén) helikopterek al_
kották. A teheí de§zantolásban C-130 (Kanada, belga, francia), AN-26
(magya1 cseh) PC-ó (Ausztria) típusú repülőgépek vettek részt.
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Teherdeszantként kerűlt Blkalmaásra (logisztikailag előkészítésre ós
berakásra, majd gnfijtésre):

A C-160 (francia) repülőgép deszantdobás után az angol előretolt
fegyverzetfúggesztő és üzemanyag utántöltő pont személyzetét szállítot-
ta ki, akik Szentkirálpzabadja repűlőtéren "melegentöltő helyer" telepí-
tettek és feltöltést hajtottak végre, Az 7. és 2. sz. helikopterkötelék 30,
illetve 30 fő sérült szállítást, kiűrítést hajtott vegre. Az anyagitechnikai
biztosítás szempontjából további kiemelt fontosságú feladat volt a gya-
korlathoz kapcsolódóan a látogatók és megfigyelők ellátása (szállítás, ét-
keztetés, stb.), a VIP személyek resáre ZO-án,24 és 26-án VIP ebéd,
27-én vendéglátí nemzet vacsorája, záró parti, valamht 26-án a nftott
napi repülőbemutató logisztikai biztosításának megoldása.

A glakorlathoz kapcsolódóan a valós logisztikai (anyagi-technikai)
biztosítás fennakadás nélküli megvalósítása szemsxigéból vegrehajtott
légi tevékenység a repűlési napokon az alábbiakban foglalható össze:
(ellemző nap)

- magyarok
- osztrákok
- franciák

- belgák

04.I5.
05.15,
05.30.
06.00.

07.30-13.30,
08.25-12.30.

09.30_12.00.

11.0o_12.00.

- 5 db 500 kg ládázott anyag
- 2 db 2 köbméteres víztartály ivóvízzel
- 8 db 5ffi kg ládázott anyag
- 1 db tj. autó
- 5 db 500 kg ládázott anyag
- 1 db tj. autó
- 3x16 tonna búza

időj árás jelentés, felderítés
sérültek markírozása
repülés előtti eligazítás, jelentések
az egyesített logisztikai központ (CLC)
által meghatározott előzetesen elkészített
"csomagok" deszantoláshoz való berakása
folyamatos légitevékenpég, tervtábla alapján
helikopterek á repülógépek feltclltése üzem-
anyaggal
sebesültek ellátása, átrakása, továbbszállításra
való előkészítése
územanyag-feltöltés (1. és 2.sz. hel.kötelék)
elóretolt üza. utántöltó pontról (angol)
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12,00-12.40. "ttilélőll' mentőcsoportok kivonása
07.45-07.50. deszantolás
10.40.-10.45.
12.25-12.30.
15.00 repülés utáni eligazítás

(a fentiek NATO időpontokat tartalmaznak)

A fentiektől bizonyos mértékig eltérő volt - a repülés kiszolgálás és

bizto§ítás szempontjából - a bemutató napi program, amikor a repüló
tevékenység koncentrálódott idóben és a felszállrások mennyiségében,
továbbá a 12.fi)-13.30-i idópontra- Mindeá olyan számvetéssel kellet meg-

szeruezni, hogy 17.00-ra - az első lehetséges üsszaindulási idópontra - a

logisztikai biztosítás elérje a teljes terjedelmet.

A gyakorlat során repülési naponként végrehajtásra és bizto§ításra
került 47 repülőgép, 33 kötelék, 2 időjárás és L4ltáttér felsÁlláslnap. Az
összes biztosított felszállásból (304) a hazai felszállások száma 237lryak,
a rep.idő 177,55 óravolrt. Az objektív kontroll a repülőterek repülőbiz-
tosítási rendszerében valósult meg.

il,

Az anyagi-technikai biÍosítás megs zr,ívezése

1./ Az anyagi-technikai biztosítás megszervezésének körülményei,
sajátosságai és jellemz.ői:

A ryakorlat előkészítésének időszakában íisztázísra került a valós
bizto§ítá§, illetve logisztikai biztosítás tartalrna és az eltérésekből adódó
végrehajtási felfedések módozatai. A ryakorlat Tervezési Konferencián
a NATO, a valós biztosítás feladatai körébe az alóbbi területeket sorolta
be:

a.) a repülőtechnikai eszközók biztosítása,
b.) szállításokbizto§ítá§a,
c.) anyagokkal történő ellátrás és üzembentartiás biztosítása,
d.) szolgáltatásokbiztosítása,
e.) elhelyezéskatonaielszállásolásbiztosítása,
f.) étkezés és büfé biztosítása,
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g.) egészségügyibizto§ítás,
h.) üzemanyagbiztosítás,
i.) gépjármú parkolás és közlekedés ellenórzés,
j.) őrzés-védelem,kommendánsszolgáltatás,
k.) tűzvédelem,
l.) vám és határétlépési előírások,
m.) adminisztrációs ügyek,
n.) költségvetés.

Minden olyan ATB-t érintő szakfeladat, amely a gyakorlat forgató-
könyvének megfelelő repülő kiszolgálási, egesaégüryi szakterüethez kap-
csolódik, a logisztikai biztosítás témákörébe lett besorolva.

A fentiek bizonyos mértékig eltértek a hazai ATB rendszorétől, eúrt
a megvalósítás folyamán erőteljesebb eryüttműködés alakult ki az egyes
biztosítási területek kózött. A gyakorlatvezetóség a fentiek alapján dol-
gozott, míg a valós Bizto§ítiási Központ és a közvetlen végrehajtók rend-
szere a hagyományos hazai ATB elvek alapján kiegészítve néhány ope-
ratív feladat végíehajtási csoporttal (pl. WDCS, hatámltó csoport, re-
gisztráció, stb.).

A fentiek alapján a gyakorlat anyagi-technikai feladatai megvalósí-
trása érdekében a gyakorlat végrehajtó szervezetei településének és fel-
adat-végrehajtásának megfelelően ellátá§i körzetek kerültek létrehozás-
ra és működtetésre, Az ellátási kdrzetek anyagi_technikai szakfeladatai
végrehajtására a béke működési rendhez igazított ideiglenes anyagi+ech-
nikai szervezetek kerültek kijelölésre, parancsnokának az állományille-
tékes csapatparancsnokok kerültek meghat&ozásr a, kányí]tá§ukat - a Valós
Bizto§ítási Központon keresztül - a 2.re.lé.hdt. ATF személyesen végez_
te.

AVBK Szolnok repúlőtéren alapvetóen és döntó részben a 2.re.lé.hdt.
ATF-ség állományából kerúlt létrehozásra.

1.sz.ellátási körzet

A Többnemzetiségű Repülő Parancsnokság (TNRP), a Látogatók
és Megfigyelők Irodája (LMI), a Sajtó és Tájékoztató Központ (STK),
Valós Biztosítási Központ (VBK), valamint a Szolnokla tervezett végre-
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hajtó és közremúködő, látogató, megfigyelő állomány ellátása érdekében
Szolnok repülőtéren.

2.sz.ellátási ]óna

A TNRP Kegskeméten lévó részlege, valamint az itt feladatot vég-
rehajtó erők és eszközök, közremúkodők és egyéb állomány ellátása ér-
dekében Kecskemét repülőtéren.

3.sz.ellótási könet

A Szentkirályszabadja repülótéren tevékenykedő és feladatot veg-
rehajtó erők és eszköxik, kózremúködők (alájátszók), megfigyelők ellá-
tása érdekében, Szentkirályszabadja repülőtéren.

4.sz.ellótósi könet

Uid<irogd 4.sz. kiképzó kózpontban, a romvárosban tevékenykedő,
alájátszó, feladatot végrehajtó e§ a megfigyelő állomány ellátása érdeké-
ben Úldcircigdon , a l21. vez.bizí.z. erői és eszközei megerősítésével és
Veszprém átcsoportosításával.

s.sz.ellátósi könet

Tököl repülótéren tartalékként került létrehozásra a 93. VHL
ve.szre.o. állományából a NATO E-3A típusú AWACS repülőgép leszál-
lásának esetére-

A létrehozott, felkázített és ilyen formán múködtetett szervezetek
feladatukat az eMarások szintjén hajtottákvégre- A ryakorlat során összes-
ségében kilenc he,l1színen (Szolnok, Kecskemét, Szentkirrályszabadja,
Veszprém HÁP. Ujdörögd, Romváros, Szanda, Pipis hery, Repülőkór-
ház) az anyagi-t*,hnikai (logisztikai) biztosítrás kiterledt az alábbi erők-
eszközök ellátósára (a számadatok a staciondrisan meglévő erők-eszkö-
zölaől való gondoskod.áson Hvül értendők):

- személyi állomány 24O0-2500 fő (ebből 570-590 fő külfóldD,
_ gépjármú: 240-2ű db (ebből 40 fó külföldi),
- repülőtechnika: 54 db ebből repülőgép 33 db,

helikopter 21 db,
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A uemélyi óllomóny és technikai eszközök 16 országot kepviseltek

Az élelmezesi ellátás I., II., ilI., W. és kiemelt norma szerint valósult
meg, mindez eglridejűleg azonos színtereken. A haditechnikai és egyéb
irányu ellátás-biztosítás mintery 66-70 típusú gépjárműre, 24-26 típusú
légi eszközre terjedt ki.

Az anyagi{echnikai biaosítás a repülőtér-technikai, a repiilótér-mű-
szaki (REKA) és a repülő tevékenységgel szoros összefüggésben lévó
kutató-mentő biztosítással együtt valósult meg.

2./ A felkészítés sajáto§ságai:

A ryakorlat eredményes vegrehajtása érdekében hdt. szinten - a szük-
séges eryeztetések, koordinációk stb. végrehajtása utál - az alábbi anya-
gi-technikai biztosítá x al kapc s olatos olonúnyok keszültek el :

- Elgondolás a COOPERATIVE CHANCE-96 NATO/PfP légierő
gyakorlat ATB feladatai végrehajtására,

- Felkészítési terv,

- Ütemterv a valós ATB végrehajtására,

- Terv a COOCH-96 NATO/PF légierő 5rakorlat valós ATB-ra (gra-
fikus, térképen és sóveges),

Intézkedés a COOCH-96 gyakorlat anyagitechnikai biztosítására,
mellékletekkel egüft:

- jelentési á elszámolási okmán;nninták,

- központi étlap,

- közlekedési eszközök menetrendjei,

- az e!!átási körz.etek ellátandó és biztosító állománya.

- Ideiglenes állománltábla VBK és Ellátási Körzetekre,

- Munkaköri leírások (csak a legfontosabbnak ítélt beosztá§okra)

- Szakmai ellátási-biztosítási tervek, számvetések,

- Elhelyezési terv,

- A gyakorlat körzeteibe történő át- és visszacsoporto§ítás terve,
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A tewek jóváhagyása az illetékes MH szinteken történt (\/KF I.h.,
Re. lr. FCSF h.).

: .--
A feladatok sikeres végrehajtása érdekében a re.lé.hdt. ATF veze-

tésével az l.sz. Ellátási Körzetben (a fó színtéren) a valós biztosítás irá-
nyító és végrehajtó vezetó állomány részére 2 napos felkészítő foglalko-
zás került levezetésre. A foglalkozások levezetése párhuzamosan történt
a fegyvernemi csoportokkal. A foglalkozásokon az alóbbi kérdéskörök
ke rült e k fe ld o l goz á s ra :

- A gyakorlat lefolytatásának idórendi és mozzanat szerinti tartalmi
ismertetése;

- Az ellátás,bizíosítrás, kiszolgálás elvárásai, követelményei;

- Az anyagi-technikai, egészségügyi, közlekedési, elhelyezési bizto-
sítás valós és gyakorlat szerinti végrehajtásának szakmai követelményei,
a megvalósítás módszerei és a lebonyolítás rendjé;

- Az ellátási körzetek vezetóinek jelentése, az eryes színtereken
meghatározott feladatok végrehajtásáról, a biztosítás rendjének terve-
zett megvalósításáról;

- Szakmai módszertani foglalkozások levezetése az ellátás, kiszolgá-
lás rendjéről, mó djáró|, az ö|tőzeti rendről, a rakodási, szállítási, tárolási,
pihentetési és egyes szolgáltatási feladatok megoldásáról;

- Okmányolási feladatok mintaokmányokon történő gyakorlása és
egyértelmúsítése

- A felmerült kérdések tisztázása, egyértelműsítése.

A gyakorlatot közvetlen megelőző napokon a Központi Tervező
C§opoíttal együttműködve a készentét helyszíni ellenőrzésére került sor,
ami kiterjedt:

- a vezényelt erók és eszközök beérkezésére,
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- a gyakorlatra kijelölt erők, eszközök és anyagok cél - rendeltetés
szerinti hadihasználhatóságára, karbantartottságára, a személyi állomány
kiképzettségére,

- az épületek, berendezések, felszerelések, eszközök elókészítettsé-
gére,

- a vállalkozói és egyéb kapcsolatos szerzódéskötések teljesítettsé-
gére,

- a szúkséges okmányok elókésátettségére, meglétére,

- az intézkedésekben elrendeltek végrehajtottságának minőségére,

- a résztvevő állomány felkészültségére,

- a beérkező kiilföldi - központi és légi - erők, eszközök és anyagok
fogadás feltételeinek biáosítottságára, a munkavégás és pihentetés fel-
tételrendszerének megteremtésére,

- a NATO igények és követelmények teljesítettségére.

A gyakorlat során bebizonyosodott a mélyreható és módszeres fel-
készítés szükségessége és eredményessége. A nemzetközi törzs megér-
kezése után az egészségüryi szolgálat gyakorlaton és bemutatón résztve-
vői részére külön szakmai összevonás végrehajtására kerúlt sor, melyen
az alájátszók is íésztvettek.

Ezen felkészító foglalkozások - igaz, hogy nem teljesen estek e5lbe
a jelenleg lévó programokkal - jól szolgálták a személyi állomány katonai
és szakrnai kiképzését, növelte az ismeret§zintet, legfóképpen gyakorlat-
ban alkalmazandí "kompatibilis" készség fejlesztést adott.

3./ Eg/üttmúködés megszervezése

A COOCH-96 légierő 5lakorlat végrehajtás oldaláról megközelíwe
, véleményünk szerint - egyik legösszetettebb feladata volt az együttmú-
ködés megszervezése, az ATB szervezetek fennakadás nélküli tevékeny-
sége végrehajtásának összehangolása, munkájuk koordinált megvalósu-
lása-
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Az ellátrÉsi, biztosítási és kiszolgáIási úevékenységet ö§§ze ke|Iett
hangolni:

a.) feladatok szeint:

- repülési - felderító
- szállítő
- deszantolás
- személpzáltítás, anyagszállítás
- eü. jellegú
- eryéb (pl. időjárás)
- repülő vary helikopter

- teljes előkészítési
- rep.előtti, utáni
- hiba elhárítás
- kiszolgáló technika

- légi, földi, ill. kombinált
- önálló vagy megrendelt
- kiemelt, e5szerűsített
- feladatfüggő
- nyilvános-, zárt
- egyéb

- földi előkészítési:

- protokolláris:

- általános ellátási: - feladatfüggő
- időjárásfüggő
- periférikus
- állománykategóriás
- teljes vagy részbeni

b.) a végrehajtás helye szeint:

- színterek szerint: - Szolnok
- szandaszőlós
- Kecskemét
- Szentkirálpzabadja
- Ula<irciga
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- Romváros
- útközbeni

- jellege szerint: - stacionáris
- tábori
- kombinált (hangár parti)
- egyéb (fedélzeti stb.)

- módozat szerint: - anyagi
- technikai
- egészségüryi
- szállítási (szolgálati és önálló)
- elhelyezési (pl. pihentetés)
- eryéb (szolgá|tatások, stb.)

c.) a végehajtás ideje szeint: - nappal, éjszaka, átmeneti

d.) részwevők szerint:

- előkészülési, vegrehajtási, ill. záró
időszak

- önáltó időponti
- behatárolt időszaki
- feladathoz vary személyhez kap-
csolt

- munkaidős - szabadidős

- nemzeti hovatartozás (résztvevók)
- repülőhajózók, műszakiak, általános
- haderőnemi illetékesség

_ 2.re.lé.hdt. (\{BK)
- 4.g.h.hdt.
- KRszP
- Közí.őrened
- MH közvetlenek (op.csop-ok)
- LMI
- sTK
-TNRP
-TNRH
-KBH
-NATO
_HM,PM
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- polgári állomány
_vIP
- vendégek, meghívottak
- látogatók és ré§ztvevők
- vállalkoák

- végrehajtó
- megfiryelő, látogató
- alájá.szó
.ellenőrző

e,) területek szerin" 
- }i#íl*o",".
,kommendáns
,ATB belső

.ll13íí",,n",

_ rrj4,biztonsaci
rendórség
vámőrség
határőrség

' Afenti felosztás, illeweosztályozás a teljesség igénye és továbbibon-
tás nélkül is a feladatok rettenete§en sokirányúságát próbálta érzékeltet-
ni. Mindezt a Szolnokon települt VBK tartotta kezében, illetve koord!
nálta. A munka soran hallatlanjelentóségevolt az operativitásnak, a dön-
tés képessége helyszíni biztosításának, a szakirányú és közélú informá-
ció áramlásnak. Bonyolította a helyzetet, hogy ery sor tevékenység ATB
az e§/es színtereken egyidőben, illetve közel azonos időben jelentkezett,
így ető-e.szkóz átcsoportosításokra - már a távolságok miatt sem - nem
volt lehetőség.

Na§lon pozitívan értékelendő azon tény, hogy a megvalósítás során
nem volt helye semminemű szakmai elkülönúltségnek, a fő hajtóerő a
biztonságos és eryúttes végrehajtrás volt. Az együttműködést elősegítet-
te, ho§l a vBk vezető állománya, a szakágvezetők közvetlen kapcsolat-
ban voltak a TNRP szakállományával, valamint az Ellátási körzetek pa-
rancsnokaival. A feladatok - az ATB is - a TNRH által a végrehajtási '
területekle lejuttatásra került íry a végrebajtó tagozat a lényegi dolgok-
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ról (ez alatt a gyakorlat értendő) a repüló tevékenységről, az esetleges
ten tábla változásokról megfelelő információ alappal rendelkezett. A
belső eryüttműködés megvalósulásában a biztonsági tényezők előtérbe
kerülésével szoros kapcsolat alakult ki a KBH-val, humán szolgálattal. A
repülésbiztonság elsődlegessége a halőzó repülő-műszaki és egyéb biz-
tosító állomány szoros és közvetlen kapcsolatát eredményezte.

4,/ A vezeté§ rendje

A COOCH-9ó légierő gyakorlat ATB vezetését a Szolnokon tele-
pült VBK - élén a Z.re.lé.hdt ATF - valósította meg (állománya, össze-
tétele a tanulmány II. RESZ-ének a végén).

A megszervezés vonatkozásában a már előzőekben említett ATF-i
intézkedéseken kívül a szülcéges pontosításokat a re.lé.hdt. illetékes fő-
nökei saját hatáskörükben hajtották végre. A gyakorlatra vonatkozóan
a hadtest tervező osztálya elkészítette a "Terv a COOPEMTIVE
CIUNCE-96 NATO|PfP lé§eró gakorlat anya§-technikai bbtosítására"
okmánl,t térképen, ami tartalmazt a grafihls formában:

- a fiktíven kialakított országhatárokat (ROCKLAND, WATER-
I-AND,BIGLAND),

- a gyakorlat végrehajtási körzeteit,

- az ígénybevett és tartalék repúlőtereket,

- közlekedési útvonalakat,

- ATB objektumokat (kórházak, bázisok, ellátó objektumok, stb.),

- résztvevő katonai szervezetek települési helyeit,

- valós vegrehajtás tényadatait.

Táblázatos formában:

- a bevont résztvevő erőket és eszközöket színterek szerint,

- ATB erők-eszközök harcértékét,

- főbb teljesítményadatot.
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Az írásos formóban készített teru tűrtalmazta:

- elgondolást az ATB feladatai megoldására,

_ kimutatás az ellátandó állománlról- ellátási körzetek létszámnyil-
vántartása,

- sürgősségi egészségügyi ellátás utalási rendje színterenként,

- egésxégügyi szolgálat erő- eszköz számvetése,

- kimutatrás a gyakorlaton résztvevő gépjármúvekről, ellátási körze-
tenként,

- híradó eszközök elosztásának rendje,

A VBK helyi képviseletét Kecskeméten a hdt. HTPF valósította
meg. A végrehajtás folyamán a vezeté§ tevékenysége az operatív beavat-
kozásoka, az információk biztosítrására és az együttmúködés megszerve-
zésére koncentrálódott olyan számvetásel, hogy a végrehajtók számára
minél kevesebb ütközőpont, illetve nem tisztázott tényezőjelenjen meg.
A végrehaj tás folyamán alapvetően a szóbeliségvolt a jellemző. Az ATF-
ség a hdt. HIRIF-eI kózcisen jól múködő információs támogatást bizto-
sított, a VBK-nál lévő számítógépek a szülséges adatbázist biztosították.
Az egyes területek kapcsolatrendszeíét " lemezposta" biztosította.

Az informatikai feladatok vegrehajtásának biztosítására07. 15 -16- átt
telepíté§re kerűltek mindazok a PC kategóriájú számítógépek, amelyek-
re a tervezés során igény jelentkezett.

A gépek egyedi munkahelyekként működtek a gyakorlat ideje alatt.

A kecskeméti es szolnoki regisztrációs munkahelyek közötti adat-
es.eztetés és csere a 2.re.lé.hdt. p-ság elektronikus postahálózatának fel-
használásval kerűlt végrehajtrásra. A regisztrációs munkahelyeken alkal-
mazott szünetmente§ tápegységek bizto§ították az elektronikus hálózat
kimaradások esetén az adatok elmentésének lehetőségét. A központi
ellátrású informatikai eszköók (pl: STK) az igények megfogalmazása el-
lenére, csak részben voltak képesek a lehetőségek kihasználására, Az
" INTERNET' szolgáltatás teljeskörű lehetóségei felhasználását nem tet-
te lehetővé a rendelkezésre bocsátott szoftver.
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Az egyes színtereken és a VBK-nál"Had,műveleti napló"-tvezettek,
a repülőtereken az UKRV-92-ben előírt okmányrendet alkalmazták. A
szolgálati ágaknál a repülési váltásoknál előírtak szerint jrártak el az előírt
megszigorítások alkalmazásával. A logisztikai biztosítás irányításában és
végrehajtásában, a repülési feladatok vonatkozásában az érintett szemé-
lyi állomány ás technikai eszközök részére - teljeskörű felkészítés mellett
- a lekövetés e$/éítelmú biztosítására az alábbi változat rendszer került
kiadásra:

- teljes repülési változat,

- korlátozott repülési változat,

- halasztás időjárás miatt,

- repülések idójárás miatti törlése.

Egyes szakterületeken (élm.) ryakorlati nyilvántartást vezettek. A
VBK-nál a feladat szabásra a tevékenység értókelésével egyidejűleg az
ellátási körzetek vezetői a 17.00 órás hel}zetnek megfelelően naponta
17.30-ig a VBKPK-nak szóban vagy írásban (fax-on) jelentettek. AVBK
szakágvezetőit és az 7.sz. BKv ezrtőjét személyesen hallgatta meg A napi
jelentésben kitértek:

- a nap folyamán teljesített feladatok végrehajtásának helyzetére,

- a követkeó nap feladataira,

- a személyi állomány biztosítottságára,

- a technikai eszkcjzök állapotára, hadrafoghatóságára,

- az azonnali intézkedést igénylő problémákra.

Az űzemanyag íelhasználrásról (fax-on) naponta írásban jelentettek.
A valós biztosítás operatív üsleinek intézáét és koordinálását a terv és

koordinációs csoport vezetóje, a VBKPK HDM h. végezte. A megszer-
vezés időszakában a VBK vezetó állománya a közvetlen megelőző jdő-

pontokban (07.1G15) az e5les színtereken az előkészítés biztosítottságáról
való személyes meggyóződés érdekében ellenőrzést és szemlét vezetett
le, Avégrehajtás időszakában a szakmai célellenőrzések valósultak meg.

A vezetést és szakirányítást nagyban segítette, ho§/ a VBK alárendeltsé-
gében tevékenykedett a hagyományos AT szervezeti elemeken Kvül üry-
viteli szerv, hirif.rlg., órzés-véd. rlg., pénzügyi, külső együttműködő (pl:

ORFI! határőr, vámőr, komendáns) csoport is.
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5./ A pénzügyi-sámvite|i támogatás néhány kórdése

A gyakorlat elókészítése időszakáb an - a"Partnerség a békeért" alap-
okmányban meghatározottak, valamint a NATO illetókes szervei és a
Koordinációs Bizottság döntése al apján - íiszíázásra kerültek a költség-
tényezők, költségviselő, költséghatás és elszámolástechnikai, valamint
bonyolítástechnikai kérdéskörei.

A köItségviselők

1.) A magyar fél a Gyakorlai és a Tervezési Konferenciák ideje alatt
az alábbi anyagokat és szolgáItatásokat téátésmentesen biztosítoxa a gta-
korlat megv a ló sít á s ához :

a.) a ryakorlótéri létesítményeket, amelyeket a gyakoí|atvezg!ő töízs
és a gyakorló áltomány, valamint a sajtó (STK) megfiryelőJátogató állo-
mány igénybe vett;

b.) repülótereket, az üzemeltetéshez szükséges technikai eszközök-
kel, berendezésekkel;

c.) a 4.sz- kiképzó bázist a szükéges kiképzés{echnikai eszközökkel;

d.) a gyakorlat szükségletének megfelelő belsó katonai híradást (ve-
zetékes és vezeték nélküli eszközökkel);

e.) a gyakorlatvezető íörzs és a gyakorló állomány a HM kezelésű
objektumokban történő elhelyezését, az ehhez kapcsolódó szo|gáltatá-
sokat (pl. takarítást), közüzemi ellátást (elektromos energia, víz-csator-
na), fűtés,t, melegvízellátást, bútor-berendezési és felszerelési tárgy hasz-
nálatát, Ujdörögdön a tábori törzsbútorokkal történő ellátást;

f.) alap-egészségügyi ellátást (beleértve a sürgós fogászati kezelést
i');

g.) élelmezéstechnikai eszközök (mozgokonyha, hútőkocsi, stb.) hasz-
nálatát;

h.) gépi rakodóeszközök használatát;
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i.) a szállítrási feladatra igénybe vett helikoptereket (üzemanyag nél-
küD.

2.) A NATO, mint a ryakorlat vezetője az alábbi anyagok és szolgal-
t at á s ok költs é*eit viselte :

a.) A ryakorlaton résztvevők gyakorlattal összeftiggő célú szállítási
költségeit (beleértve a VIP-eket és a megfigyelőket), a gyakorlat során
a belépési ponttól kezdve (autóbusz, terepjáró, személy- és tehergépko-
csi, egyéb szállító járművek),

b.) mindenfajta üemanyagot beszerzési áron (MH ár),

c.) közvetlen vagy közvetett távbeszélő, fax, adatátviteli vonal ösz-
szeköttetés bérleti díját és múködtetési költségeit a gyakorlat körzetén
belül,

d.) nyilvános nemzetközi tevbeszé|ó, fax, adatátüteli vonal ősszekót-
tetés bérleti diját és működtetési költségeit,

e.) a bérelt irodai berendezések (fénymásoló, solszoitók, számítő-
gépek) és a vásárolt irodaszerek költ§égeit (külön ö§szeghatárig),

f.) információs anyagok költségeit,

g.) mindazon a gyakorlat telepítéséhez, berendezeséhez felhasznált
eszközök, anyagok és szolgáltatások bérleti díját és múködtetési költsé-
geit, amelyeket a ryakorlaton a NATO kért,

h.) a NATO vendégek teljes költségeit (tolmácsolás, utaztatás, szál-
lás, étkezteté§, reprezentációs é§ ajándékozási költségek),

i.) a felhasznált térképek költségeit,

j.) a gyakorlatról készített hang- és képanyag sokszodtásának költ-
ségeit,

k.) tolmácsolás költségeit (angol-francia nyelveken),
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l.) a helyi lakosság, a nagyközönség tájékoztatásának kóltségeit (pl:
sajtó, információs szóróanyagok),

m.) a tájékoztatások érdekében bérelt helyiségek, helpzínek költsé-
geit,

n.) ágynemű mosatás költségeit.

3.) A ráztvevők eglénileg, a maryar télbizt}sít6)s6Nal, az alóbbi anya-
gok és uolgáhatósok költsé4eit viselték:

a.) mindazon elhelyezés költségeit, amely nem honvédségi objek-
tumban történik (szálloda, stb.),

b.) élelmezés költségeit, kantinszolgáltatást eryedi tédtéssel,

c.) a járműveik szükségszerű karbantartási költségeit,

d,) utazási költségeket a belépési pontig, valamint onnan a saját or-
szágba,

e.) a nemzeti paranesnolrsággal á a védelmi minisztériummal való
közvetlen vagy közvetett távbeszélő, fax, adatátviteli vonal összeköttetés
bérleti díját és működtetési költségeit,

f.) egyedi kéráre biztosított tolmác§olási költségeket az angol és a
francia nyelv kivételével,

g.) saját célú vendéglátás költségeit,

h.) a saját vendégek teljes költségeit (tolmácsolás, utazt^tás, szá]'lá§,
étkeztetés, reprezentációs és ajándékozási költséget).

A költségek megállapítása, szánrlázása

A térítésköteles anyagok és szolgáltatások költségeinek megállapí-
tása érdekében a magyar fél - a ryakorlathoz kapcsolódó COOCH jel-
zéssel ellátott - bizonylatokat alkalmazott. Elkülönített bizonylati rend
kialakításával a költségeket tartalmazó okmányok összeg5nijtésre kerül- '
tek és következó nap végére megtörtént az elszámolás.
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Az összesnijtött bizonylato\ okmányok alapjan Kecskeméten és Szol-
nokon a kikülönített SZR ósszesített és költségviselónkénti "Elszámo-
/lsl" készített a kért részletességgel.

A közvetlen felhasználások naprakészségét és számlázási bizonyla-
tolrási rendjét Szolnokon és Kecskeméten létrehozott és kikülönítve mű-
ködó számviteli részlegek biztosították. A résztvevők pénzváltását á fo-
rint szültségletét az OTP Bank Rt. helyszínre telepített kirendeltsége tet-
te lehetővé. A NATO, illewe harmadik országok felé történó elszámolási
alapok megteremtését, a kétnyelvű bizonylatok (menetlevelek, feltöltési
kimutatások, stb.), valamint a helyszíni képviselők szignalizációja bizto-
sította.

A VBK szintjén a folyamatos felügyeletet és az operatív rendezést a
létrehozott pénzűgyi-gazdasági részleg - hdt. pénzügyi és számüteli fő-
nökég, valamint a helyi alakulat képviselője végezte - viszonylagos ha-
tásfokkal. Egyes szolgáltatások kiegyen|ítését a szolgáltatók önállóan in-
tézték (Central Rt, - mo§atás). Munkaidő utáni szabadidő büfé - sörki-
mérő - üzemeltetése önállóan kűlső vállalkozói rendszerben történt. A
VBK szoros kapcsolatot tartott a vám és Pénzügyőrség helyi képviseló-
jével, vámeljárásía az álla7ános rend szerint került sor. Az elöljáró ún.
kifizető hellye Szolnok, Kecskemét repülőteret határozta meg, azonban
pénzügytechnikai szempontból szükégessé vált a MH 727. Y ezetésbíz-
tosító Zászlóalj bevonása is.

A ryakorlaton a szakígi biztosítás megvalósítása meghaladja jelen
cikk terjedelmi lehetőségeit, valamint súlyánál fogva is önálló feldolgo-
zást igényel.

(A II. RÉSZ megiebnik a folyóiat 1997/1. számában.)
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