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Jóvor Endre ]

l.) Bevezetés

A daytoni békemegáIlapodtÍs kijvetkeztében egt, a koróbbi elkép'

z"ni*taí, temektől és iáraioztÍsoktlíl teljesen eltérő' új helyzet'tillt elő a

katonai ievékenységben. Az egyérlelmíí volt, hog) eg!' a szó hagyomtÍ-

nyos értelmébei űtt "békepn,ta'tó" hadmííveletriÍl van szó' Ez azt

iitnrti, nrg| a konfliktusbán érinteÍt íetek kölcsönösen elfogadják az
"ENSZ 

BTíözvetítését, illetve eg))etéÍtenek a mííveletben résztvevő orszti'

zok felkérésével, cz akcióban vdló részvételével és saját fennhaíóstígi
"iroínlo|ro" brténií jetenlétével. Ami azonban eltéró volt' az mindenek-

"roo "' ",e"y, 
r'"gy á daytoni béke_megállapodás nem a szembenálló felek

tolcsonos 
"iy"taier" 

éi akarata következében, hanem alapvetően erótel-

1", ttitro uJtotyas, az USA nyomására jött létre' Mint ilyen' különösen a

'r."'J"ii p*ioa"'tan' de a késóbbiek folyamán is - mind a mai napig -

rn"gau"í t'"ra""a a fegyveres konfliktus újra feléledésének lehetóségét' A

tonTiitturuun részwevB feleket a békefenntartó hadművelet részekértt

"it"rÁ"^n "show power" el1áLrás, az erő alkalmazásával való fenyegetés

taltotta vissza u, újubb f"gy'o"'"s akcióktól' F'z azza| járt' hogy összeha_

.""ii*" ,'a. egyel bekeiénntartó akciókkal, a hadművelet sikere és a

;r;";á 
".ot 

ii'ton.aganuk fenntartása érdekében' különösen a kezdeÍi

ijá''"-tu"", jelentősen-nagyobb létszámú és hatékonyabb fegyverzetri

iatonai eroÁott szükség' Azt a fegyverzetet és személyi állomríLrr;'t' mely

;i"gy';;". konfl iktus ujrakezdéseiól való elrettentéshez szükséges volt'

".ut'á' 
use tudta rendelkezésre bocsátani' Az akció különlegességeihez

,*o'.o' hogy bár a békefenntartó feladat végrehajtásával az ENSZ

ei'i-rági űá""u u NATo_t bízta meg, a NAIo eá a felkérést kiter-

jesztette a Pff orságokra is'

l. Jávor Endre, ZMNE Logisztikai tanszék' "logisztikai alprogram" doktorandusz hallgató
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Az újdonság a katonai tevékenységben Íehát az volt, hogl azEgyesiilt Nenzetek Íethatalmazasaua tJ a nn1tiitűirrí|*ze, 1et"*egJ,etéfiésével tevékenJ,kedő katonai'szöuetség 
";; ;;k-;i, ellenségeserő kglőzése érdekében tevé*enykedett, nrr"^ w ,tíríi,})'gyr"ra trn-ÍIiktus kÍtijrését volt hivatva.katonai eszközökíet'-"[iiiáatyrrri ek:ri|!iakjó! eltérően nagy volt a résztvevá "-t "irl"rv""'["j*ének Ítild-rajzi kiterjedtség-e és különIeges feladatot.;"lentett a ia.i"g"iJi""et"'y.eg

megszervezése. Ugyanakkor természetesen megma.adtaia hagyomiírryos
békefenntartó feladatok is, mint a s'emuenaIto?eiet 

'x*lr"Jia.", r"gy-vermentes övezetek létrehozása, a közélet demokratikus működési feltéte_leinek megteremtése, humanitárius segítségnyújLís, il.'*"-

.. .Magyarország kezdettőI fogva érdekelt volt a balkáni válság megol-dásában. Habár az alapvetően polgárháboru jell"g,i i.oininu. ,ot'u n.rn

:e^?.",9:-:"_n- ?1'"'' 
h oc},' áÍerj ea-het t'*in'á.u t 

"]*"' ;;;; ; fe g;.veres
KonTlll(fus ténye, az abból eredő bizonyalanság és kisálmíthatatlanság
hátnínJosan befolyásolta biaonságpolitií<ai r'.ry'"ttl"t"[^te..eg u;aon-
:19fo'i:ik:'. 

mecítllését, és jeIentői gazdasági'*".'Jg"iJ"'"n 
"^a_gunknak. Ugyanakkor azt sem lehetert figyelmen kívul hagyni. hogy azegész konfliktus _ n€mzetiségi jellegébtrl eáően - u.r'Jiy.o?n. u ,nugy".

nemzeti kisebbség létét, helyzetét és jövőjét is.

Tekintettel hazínk katonaftildrajzi adottságaila és a konfl iktusmegol-
diíshan való órdekeltségére, a NATo meghívrlsa az'lrot m,iu"úil." uuro .e.'-vételre a magyar politikai ós katonai veietés teljes egyeiJnerJ".ii"rart*"n'

Magyar Yonatkozásban a feladat különlegességei közül elsőkéntazt kell említeni, hogy a töÉénelem során eküor rJrauli elo elősztir,
Pg':ry NATO ország egy volt VSZ orszag teriiletén L,"""' .t""-letet hajt végre. Magyarország alapvetó rlr"a"t" uoit 

"gv, " r,"a-..i:."'..,i területen tevékenykedő USi erők .o""e"" ,"rik"?"e". uüín_pótlási' logisztikai bázis működésén€k biztosítása. a *e.'ji. nira"_Iegesseg a feladat megkezdésének sürgősség", iJoi"ta-iio" totottkorlátozottsága, a minimálisnál is tevÁetb-telke."ilo.ii 
"loL.'iil",iidő volt. Á harmadik említésre móltó tényező 

"" 
u"lt, ioó -"g L"ll"tttalálni a két együttműkiid,ő fél egymásiót j"l".tőJ;-;i:;;Lton"i,

Iogisztikai és jogi rendszerei összehangolásának, együttes m-űködteté-
sének módját.
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Magyarország részére az IFoR feladat és az abban való részvétel ket_

tős kihívást jelentett. Egyrésá szinte minden előzetes felkészülés nélkül

részesévé uáltunk 
"gy 

nemzetközi feladatrendszemek, ahol a hel}táuás

nemcsak hozzájarulás a konfliktus helyzet rendezéséhez, hanem a ryakor-
lati bizonyítéka annak, hogy hazánk képes és alkalmas a nemzetközi

feladatokban egyenrangú partnerként résztvenni. Egy további, igen fontos

aspektus, hogy a nemzetközi együttműködés eredményeképpen nagy_

mennyiségű hasznosítható tapasáalatot szeleáünk, melyek magyar viszo-

nyokhoz iorténó adaptálása, és felhasználása a MH korszerűsítésének,

fejlesztésének egyik alapvetó feltétele.

2.) Az IFOR feladat beindulásának politikai körülményei

A hóborúk jellege az elmítlt neglven évben alapvető vtÍItoaÍsokon

ment keresztüL A hideghóború idején a nukledris csapdsmérő etőkre

alapozott kötcsöl'ös ebettentés hatékony voIL Lz, amitől mindenki a

legiobban félt, az egymással szembenálló nagyhatalmak közötti- nuklearis

háIoru nem tört ki. A legnagyobb és legjelentosebb feg1veres konfliktu-

sok egy zrírt területen belÍil maradtak, nem államok között törtek ki, hanem

o..-!on vagy térségen belüli erók köza'tt, és megmaradtak ebben a dimen-

ziobai meg alkor is, ha abba ktilso nagyhatalom közvetve vas/ közvetlenül

beavatkozo=tt. Ez egyarant érvényes Vietnamra vag] Afganisztánr4 hogy csak

a legismertebb péüríkat említsuk. Ezeknek a polgárháboru jellegű konflik_

tuso'knak egyik kozos .}ellem zője, hogy a szembenálló felek nem elsősor-

ban egymái katonai erói, hanem polgári lakossága ellen indítanak fegyve_

res akciókat.

Nem különbözött ettől a balkáni konlliktus sern' Jugoszlávia

szétesésének folyamata Tito halálával kezdődött, majd az 1989_1990_

es keleteurópai rendszerváltások eredményeképpen és azokkal

párhuzamosan teljesedett ki. Végleg eltűnt az az ideológiai összetartó

erő, melyet Tito személyesített meg' Ami visszaniaradt és megkísérelte

ezt az ös;zehÍtó erőt fenntartani, az nem volt más, mint a hatalmat birtok_

ló szerb nacionalizmus. Az egyre é|eződő belpolitikai feszültség és az

egyre kiterjedtebb fegyveres konfliktus a szerb nacionalizmus és a volt

jígoszláv ágkoxársaságokban feléledő nacionalizmus összecsapása volt'
'eÁ 

a "nau*" nem elsősorban az jellemzi, hog1 ki kezdte, ki az esetleBes
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agresszor' vagy áldozat. Ebben a háborúban nem az egymás elleni fegyve-
res küzdelem és a megtervezett hadműveletek domináltak, hanem a szem-
benálló fél polgári lakossága ellen terrorhadjáratot folytató bandák garÍu-
dálkodása. Erre a háborura és a benne résztvevő felekre az volt jellemzó,
hogy egyik fél sem akarta igazán a békés rendezést. egyik félnek sem
voltak tárgyalások és kompromisszumok útján elérhető céljai, csak és
kizárólag a másik fél megsemmisítése.

A NATO vezetése és irányítása alatt álló erők telepítése a volt Jugosz-
lávia területén annak az évek óta fol1.tatott nemzetközi akaratnak, szándék-
nak és tárgyalássorozatnak volt az eredménye, mely a szembenálló feleket
volt hivatva tárgyalóasztalhoz ültetni, és megkezdeni a térség újraélesz-
tésének' az élet normalizálásának folyamatát' A Dayton_i béketárgyalások
és a "Boszniai Békeszerződéstt l995. december l4.-én Párizsban történt
aláírása után az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1995. december l5.-i l03l sz.
haÍározatában megbíaa és feihatalmaza a N ATO-Í a ,,Boszniai Békeszer-
ződés" katonai vonatkozásainak végrehajtására. A NATO áItal Vezetett
nemzetközi erők - Implementation Forces; IFOR _ 1995. decem-ber 16.-án
kezdték meg a "Joint Endeavoy',, fedőnevíj, hadműveletet.

Az IFOR erók rendeltetése volt, hogy segítséget nyújtsanak a szem_
benálló feleknek az egyetértés minimumát tartalmazó békeszerződés
végrehajtásához. Az IFOR nem harcoló félként jelent meg Boszniában,
hanem, hogy megakadáIyozza a harcok folytatását, újraéIedését. Ezen cé|
elérése érdekében a katonai tevékenységen tulmenően, de azzal egyen-
értékű, fontos feladat volt a polgári lakosság békés, demokratikus élet_
feltételeinek biztosítása és a gazdasági tevékenység újraélesaése'

Az IFoR eredetileg 12 hónap időtartamra kapott mandátumot a
Biáonsági Tanácstól. Mivel azonban a boszniai helyzet nem a békeszer-
zodésben megfogalmazott elvárásoknak megfelelóen fejlódött, változott,
mely az [FoR erók végleges távozását lehetőVé tette volna, az Észak_atlanti
Tanács (NIAC)3 l996.ilecember l0.-én kiadott állásfoglalrásában kijelentette,
hogy a NATO kész továbbra is a térségben maradni, és feladatainak végrehaj-
tását folytatni. A Biztonsági Tanács 1996' december l2._én kelt 1088. sz.
határozatában további l8 hónapra szóló felhatalmazást adott a NATo_nak.
1996. december 20.-án az IFoR feladatait és szerepét a Joint Guarda
fedőnevű hadművelet keretében az SFoR - Stabilization Forces - vette át.

2' Joint Endeavour| Közös EÍőfeszités
3. NAC: North Atlantic Council
4. Joint GuaÍd: Kőzös védelem
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3') Az IFoR erők katonai feladatai' parancsnoki struktúrája,
létszánviszonyai (operation Joint Endeavor)

A ''Boszniai Békeszerződés', a|apján az IFOR erőknek az alábbi
katonai feladatokat kellett elsődlegesen végrehajtani:

. A tűzszüneti megállapodás folyamatos betartásának biaosítása;

. A szembenálló erők széwálasaása;

r A szembenálló erőknek a megállapodás szerinti tűzszüneti zóná-
ból a saját kÜelö|t területre történő visszavonásának biztosítása;

. Anehézfegyverzet katonai raktárakba és laktanyiá'kba történo össze-
gyűjtésének, és a fennmaradó erók leszerelésének biaosíkísa;

. Az IFoR alárendeltségébe nem kerüló ENSZ erők biaonságos,
rendezett és gyors kivonásához szükséges feltételek megtelemtése.

A 'lBékeszerződés '' érte|mében az IFoR erők a NATo politikai és
katonai Vezetése alapján működtek. A politikai irányítást és ellenőrzést az
Eszak_at|anti Tanács (NAC) végezte, a legfelscibb katonai parancsnok
pedig a NATo Európai Egyesített Erőinek Parancsnoka (SACEUR)5
volt. Az általa kinevezett IFOR hadszíntéri parancsnok (coilIIFoR)6
a NATO Déli Parancsnokságának Parancsnoka (CINCSOUTIT)7 volt.

Az lFoR erők az ENSZ Alapokmány VII. fejezete8 alapján tevékeny_
kedtek' A harcérintkezés szabályai a feladatok végrehajlisa, és önvédelmi
célbóI szükség esetén lehetővé tették a fegyveres erő masszív alkalma-
zását. Azonban ilyen esetben is fegyveres ero használatának összhangban
kellett lenni a "Békeszerződés '' előírásaival, továbbá a nemzetközi jog
normáival, az arányos és méltányos, a cél eléréséhez szükséges legkisebb
erőfelhasználás elveivel' Fontos követelmény volt az esetlegesen bekövet-
kező károk lehető legalacsonyabb szinten taÍása. A kijelölt hadszíntér -
tehát Bosznia területe - három "Íöbbnemzetiségíi hadoszttÍly,, (MND)9 -

5. SACEUR: Supreme Allied Commander, Europe
6' coMIFoR: commandeÍ oflFoR
7 cINCsoUTH: commander in chieÍsouthem command
t' Áz ENsz Alapokmliny VIl' fejezete szabáIyozza abéke veszélyezíeiése esetében klvet€ndő
eljá'ásokat és a bék€fenntartó müveleteket'
9 MliD: Mulrinational Division

6',1



körletre lett felosztva. A legnagyobb, és USA vezetés alatt működő Észa-
ki o0 MND alárendeltségébe tartozolÍ az USA erókön kívtil egy török,
egy orosz valamint a vegyes összetételű, finn, svéd, norvég, lengyel és dán
zászlóaljakből álló NORDPOL dandár. A Délkeleti (sE) MND francia, a
Délnyugati (Sw) MND pedig brit vezetés alatt állt. A Joint Endeavour
hadműveletben résztvevo nemzetközi ertik összlétszáma 60 000 Íö volt.

Magyar vonatkozásban az MND-N játszott kiemelt szerepet, mert az
itt állomasozó USA erők - 18 000 íó - "Nemzeti Támogató filszleg''_e (NsE)l0
és a NoRDPOL dandrír - 3.657 fő - "Nemzeti Támogató Csoport"-ja (NS6;tt
országunk területén telepÜlt.

4.) Áz IFOR feladat Magyarországon

A NATO 1995 szeptemberben kezdte meg annak a hadmííveleti ten-
nek a kidolgoztÍstÍt, melynek rcndeltetése a balkóni válslÍg katonai eszkö-
zökkel történő rendezése volt. Ennek szemes része volt ax a koncepció,
hogy a f;)Idrajzilag közeli, nem NATO orsztigokkal - köztük Magtar-
orsaíggal - mint akÍív résztvevővel számolt. A tervezési periódus soriin
ugyanis figyelembe kellett venni aá a tény! hogy Bosznia a többéves rom-
bolás követkeaében nem rendelkezett a csapatok ellátÁsához és támo-
gatiísához szükséges infrastrukturális feltételekkel. Ugyancsak tervezési
tényező volt, hogy a hadműveleti helyzetre tekintettel a harcos erőkön
kívtil csak a legszükségesebb támogató erő legyen a helyszínen. Ugyanakkor
a harcos erók nagysága, technikai felszereltsége jelentős logisztikai támo_
gat|ást igényelt.

A logisaikai tómogatás megtervezése során éppen ezért a fiildrajzi
közelségen túI az elsődleges feltétel a biztonságos körnJ)ezet volt. Kiemelt
Íontossógú Íehael volt a megfelelő kapacítlisú repülőtér eS a nagy áte-
reszÍő kepességíi út- és vasúthálózat is. Szükség volt tovtibbá meghatóro-
zott nagyságlehdíí elhelyezési és raknÍrkapacitásla, közníihálózatra,
valamint fejlett kereskedelmi és smlgáItatási rendszerre.

10. NSE: National Supprt Element
I L NSG: National Support Croup



Az előzetes felmérések és vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy
a környező országok közül Magyarorság felel meg leginkább ezeknek a

feltételeknek. A kiválaszt'ísi folyamat során fontos szempont volt az
orság kiegyensúlyozott, demokatikus belső rendje, a piacgazdaság fejlesz-
tése terén elért eredmények, és az atény, hogy kinyilvánította csatlakozási
szándékát a nyugat-európai integrációs szery ezetkehez-

A fentiek figyelembe vételével Magyarország, mint nem NATo tag, az

elsők közÓtt volt, akik felkérést kaptak az IFoR íeladatban való részvételre.

A' helyzeÍ és az adottságok pontos felmérése, a feladatok, feltételek és

igények egyeaetése céljából 1995. novemberében az USA Európai

Szárazftldi Erők (USAREUR)I2 kiildöttsége tárgyalásokat kezdett a

Honvédelmi Minisáérium és a Magyar Honvédség képviselóivel.

A tárgyalások során a NATO az alábbi fő feladatok végrehaj_
tásához kért támogatást és közreműködést:

' Mintegy 25 000 fős állomány átszál|ítása, áthaladása a Magyar

Köáársaság területén;

' Logisztikai kcizpont telepítése Kaposvár-Taszár_Dombóvár

térségében, mely alkalmas egyidejűleg 2500_4000 fő elhelye_

zésére, napi 10 katonai vasúti szállítmány fogadására 60 napon

keresáül, harcoló alakulatok felkészítésére és útbaindítására,

valamint a szükséges anyagi-technikai biáosítas feltételeinek
megteremtésére.

. Hatarátkelőhelyek, vámkezelés és egyéb civil szolgáltatasok

igénybevételének biztosítísa;

Tekintettel a NATo által megfogalmazott igényekre' valamint attól a

szándéktól vezérelve, hogy országunk aktívan is kivegye részét a balkáni
konfliktus rendezéséből, a Parlament feladata volt az ehhez szükséges

12. USAREUR: United states Ármy Europe

69



poiitikai feltételek megteremtése. A magyar Alkotmány értelmében a
Parlamentnek három kérdésben kellett döntést hozni:

. Lehetővé tenni aZ ország területének és légterének igénybevételét
áthaladás vagy ideiglenes állomásozatás céljáből az IFoR fela-
dattran résztvevő országok részére;

. M€gteremteni a befogadó nemzeti támogatás (HNS)l3 feltételeit
az ideiglenesen Magyarországon állomásozó erók részére;

. Engedélyezni egy műszaki kontingens részvéteiét a közvetlen
hadszíntéri feladatok megoldásában'

5') Idegen csapaÍok áthaladása és ideiglenes állomásoztatása

' A magyar onaÍgglíÍIés 1995. november 28.-ún megtartott iilésén
hat.iÍozatol Íogadott et az IF)R feladatban résztvevő mlis orsuigok
fegyveres efőinek MaqyafofszlÍg területén tijrténő zithaladásóróI, ittene
ideiglenes áIlomósoxtatásáróI, és ennek keretében az orsztig légterének
és repüIőtereinek igénybevételérőI. Az 1995' december 2. h;fuíIlJ,al éIet-
belépetÍ híitározat az ENSZ Alapokmtíny szellemében szüleíett.

A fenti országgyűlési határozat alapján összesen tizenhárom ország
fegyveres erői haladtak át az ország területén, beleértve a légteret és
igénybe véve a közúti és vasúti szállítási lehetőségeket is.

A magyar közlekedési infrastÍuktúra megnövekedett igénybevétele
mellett a hadműveIeti szükségleteknek megfelelóen ktittinúciző 1ar-mÍivezetési gyakorlatokra, légitevékenységre, nagymennyiségű nem
katonai anyag szállítására' országon beltili csapatmozgásolra' továbbá
csapat- és lőgyakorlatokra került sor. Jelentósen megnöVekedett a ktilön
engedélyezési eljráráshoz nem kötött átrepülések száma is.

Tekintettel ana, hogy akÖz(lti- és vasúti forgalom legnagyobb része a
Hegyeshalom _ Budapest - Kaposvár _ Taszár - Barcs úwonal és annak

13. HNS. Host Nation Support
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közvetlen közelében haladt keresztül, különcis figyelmet ketlett szentelni a
közlekedési koordinációrrak. Az ezen igények kie|égítésére hivatott
Koz]ekedési Koordinációs Központl4 Budapesten a MÁV épületében került
elhelyezésre' Személyi állománya alapvetően USA katonai, illetve magyar
katonai és civil szállítási szakértőkből ievodött össze. Kirendeltségei voltak
Taszáron és a határátlépő állomásokon, együttműködésüket pedig kiter_
jesztették a szállítások lebonyolításában érdekelt szomszédos orságokra,
Ausztriára' Szlovákiára és Horvátországra.

A-forgalom, külcinösen a közúti forgalom megntivekedése nemcsak a
járművek _ konvojok _ számának, hanem a nehéz szállító járműnek súlyá-
nak a helyi viszonyokhoz képest jelentós megnövekedését is jelentett.
Ennek köZvetlen következménye volt az útvonalak és műtárgyak túlter_
helése. illewe helyenkénti meghibásodása. A forgalom fenntartása és biz-
tosítása il1-en körülmények között már több vott, mint forgalomirányítás.
Szükségessé vált egy átfogó közlekedési koncepció kidolgozása, mely a
kÖn'etlen közlekedési koordináción túlmenően kiterjedt az úthálózat kar-
bantartására. a nehézjárművek közlekedése által okozott károk elhá-
ritására- az esetlegesen szükséges terelőútvonalak kiépítésére' speciális
járműi ek közlekedésének biztosítáSára' a konvojkíséret rendjére, az USA
erők sámára szükséges forgalomirányító jelzések elhelyezésére, stb.
Ennek a koncepciónak egyik fontos eleme volt a polgári lakosság folyama_
tos tájékoztatása az esetlegesen bekövetkező forgalomkorlátoásokról,
terelőúwonalakról, korlátozásokról.

ó.) Befogadó nemzeti támogatás (HNS)

A befogadó nemzeti t.ÍmogűtlÍs fendeltetése NATO értelmezés szerinl
a szervezetszeríÍ logisztikai túmogűtlis heb)ettesítése, Jeltételeinek
megteremÍése hadmííveleti feladat végrehajtrÍsa során, ítteiglenes elhe-
lyezési köriilmények közöít, helyi erőforrások igénybevételével. A befogaúi
nemzeÍi támogatás lehetővé teszi d szervezettszeríí támogani erők Iét-
számának a lehető legszükségesebb szinÍen tflrtrisát.

.4 befogadó nemzeti támogatás keretében Magyarország különbözo
katonai objektumokat _ laktanyákat, repülőteret, raktárkapacitást, lő- és
g; akor|ótereket. stb. _ bocsátott részlegesen Vagy teljesen az IFoR ertjk

l4 TCC -lratlic 
Coordinatron ('enrer
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Íendelkezésére, anyagi - elhelyezési, ruhazati, raktározási - és egyéb - légtér
és rádiófrekvenciák rendelkezésre bocsátása, egészségügyi ellálás _ szolgál-
tatások nyújtására vállalt kÖtelezettséget, hozzájárulva ezzel a had,-

műveletekben résztvevő erők feladatvégrehajtásríhoz.

A logisáikai és egyéb támogató feladatok ktjzvetlen elősegítese érde-
kében az USAREUR Taszárra telepítette a 21. Hadszíntéri Támogató

Parancsnokságls előretolt _ (FWD)I6 _ elemeit és más katonai szervezeteket.
A Kaposvár és Taszár körzetében települt erők 3 laktanyában mintegy fél
millió légköbméter épületet, valamint 40.000 hektár kiterjedésű teÍületet
vettek igénybe.

Az igy létrehozott logisztikai központ 
^z 

alábbiakból tevődött
össze:

. USAREUR,/FWD;

. Az IFoR feladatban résztvevó USA erók logisztikai trímogató

bánisai'

. A hadszíntérre telepítendő' illetve onnan kivonásra kerülő alaku-

latok befogadó és felkészítő, illewe rehabilitációs bázisa;

. A NORDPOL dandá,r (BDE)I7 logisaikai támogató bázisa

PécseÍt;

' Helikopter-bazis Kaposúj lakon;

'US tábori kórhaz Taszáron (1997. márciusig).

A magyar katonai objektumok teljes, illetve részleges átadása az US
erők részére különböző átszewezési intézkedéseket tett szükségessé a
Magyar Honvédségen belül. Ennek keretében teljes kiürítésre kerüIt egy
laktanya, két másik pedig köZös hasmálatba. Ideiglenesen közös hasz-
nálatba került a taszári repülőtér is, ugyanakkor a Magyar Honvédségen
beliili átszervezésekkel összhangban feloszlatásra került az ott állomásozó
repülóezred.

l5. 2l. Theatrc supPoÍt command
16. FWD: Forward
17. BDE: BÍigadc
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A befogadó nemzeti támogatás egyik legfontosabb' szo|gáltatás
jellegű megnyilvánulása volt a Táborfalva-Tatárszentgyörgyi Kiképző
Bázis ideiglenes rendelkezésre bocsátása az US erők részére. Ezt az

objektumot az US erők a Boszniában állomásozó csapatok időszakos
lőgyakorlatainak végrehajtására vette igénybe. Összehasonl ító gazdasá-
gossági sámítások alapján ugyanis bebizonyosodott, hogy a csapatok
Boszniából németországi gyakorlóterekre történő szállításának költségei
az itteni kiadásokat jelentősen megh_aladtak volna.

Az Északi Dandár (NORDPoL Brigade) Pécsett rendezte be logisz-
tikai ellátó bázisát Az objektumot nem a Magyar Honvédség, hanem a
városi önkormányzat bocsátotta rendelkezésre. Ugyanakkor a bázis részét
képező lőszenaktár a helyi tüzérdandár objektumában volt. Az itt álIomáSoZó

ötnemzetiségű alakulat - Nemzeti Támogató Csopoit (NSG) - létszáma

nem ha]adta meg a 200-250 fót.

7') Az e&vüttműködés feltételeinek megt€remtésére irányuló
kezdeti lépések és intézkedések

Az orsaÍggyíÍIés t995. november 28.-i 112/199518 saimú hatáÍozata
megtefeníette a politÍkai és jogi alapfeltételeket Maqyarurczágnak az
IFqR feladatba történő bekapcsolódtistÍhoz Ezen haláfozat alapjdn a

Korruiny (2350/1995. Korm- határozat)Ig 1ethatalmazla a honvédelmi mi-
nisztert és a külüg)minisztert, hog! az érintet! mÍnísztériumokkal egyi)tt

hozzanak létre eg) tlbcaközi bkottsógot (TKB) a Íeladaíok végrehaj-
tds dnak koordinóIására

A honvédelmi miniszter az 57l|995. (HK 3 1.)20 HM utasít-risban

intézkedést hozott az IFOR erok átvonulásáról és ideiglenes tartóz_

kodására vonatkozó országgyűlési és kormányhatározatok végrehajtásáról.

A honvédelmi miniszter a HM-en belül a TKB támogatására egy szak-

mai munkacsoport felállítasát rendelte el. Ez a munkacsoport volt felelós

l8' M€yaÍ Közlöny l995/l05' szám 6l l8. o|d
19 Harajoatok Tára 1995/5]' száÍn 476' old'
20' Honvédelmi Közlöny 1995/31. saíÍn 1098. o|d'
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a TKB hatáskörébe tartozó anyagok előzetes feldolgoásáért és tárcaközi
koordinálrásáért. A TKB vezetóje a HM katonai ügyekkel foglalkozó helyet-
tes államtitkára vo|t.

Az IFOR feladat sordn felmerülő gazdasógi kihatással, illetve
térítési igénnyel járó, polgári és katonai sulgáltatás szerződesek alapjdn
történő rendezése céIjtÍblil, az egycsatornás ellóttÍsi rend bktosítása érde-
kében, a HM Elektroníkaí IgazgatóslÍg Rt keretében létrehoaÍsra került
a LogisztíkaÍ lga7gatóság. Ez a szervezet volt Íelhatalmazva, hogl a HM
nevében tárgyalásokat folytasson az IFoR erőket képvisekí amerikaiJéI-
Iel, fogadja az igényeket, meghatározza az igények kielegítésének
Ieghatékonyabb módjrÍt' ajánlarot Íeg1len az ameríkaiféI részére, szerző-
déseket kössön a megrendelővel és a kivitelezővel, ellenőriue a végrehaj-
tás Íolyamat.it, és elvégeae a saÍmlázúst es a pénzügri elslímolást.

A katonai vonatkoású feladatok Végrehajtásának elősegítése érdeké-
ben a honvédelmi miniszter utasítása alapján a Magyar Honvédség
Parancsnoka elrendelte egy operatíV csoport (MHoCS) feláIlítasát. Az
MHocS rendeltetése volt az IFoR erők áwonulásával, ideiglenes állomá_
soáatásával, az oÍszág légterenek és repülótereinek igénybevételével kap_
csolatos, a Magyar Honvédséget érintő feladatok tervezése, szervezése,
koordinálása. Az MHOCS szorosan egyiittműködött az illetékes amerikai
szakértőkkel, a Határórség, a Vám_ és Pénziigyórség országos Parancsnokság,
az országos Rendórfőkapirány ság, a Konnányzzti Frekvenciagazdálkodási
Hivatal, a Logisaikai Igazgatóság iltetékes szakembereivel. Az operativi_
tíás biáosíüísa és a közvetlen helyi kapcsolattarLís érdekében az MHOCS
összekötő csoportokat hozott létre az IFOR bázisokon és az egyes IFOR
szervek mellett.

Amerikai részről az együttműködés feltételeinek megteremtése
céljából a budapesti USA Nagykövetség Védelmi Attasé Hivatalrárrak alá-
rendeltségében létrehoáak egy Összekötő Irodát (LNo)2l. Az LNo állo_
mányába a katonai szakértőkön tul az egyes, várhatóan igénybevételre
kerülő szolgáltaüísok szakemberei, tovétbbá az US Hadsereg Európai
Szerzódéskötő Parancsnokságának (USACCE)22 képviselői tartoztak.

2|. LNo| Liasonoffic€
22' UsAccE: Us Army contlactiÍlg commarrd, EuroP
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8.) A feladatok végrehajtásának köriilményei és feltételei

Amikor az IFDR/ képviselő amerikai katonák és szakértők és a

magyar féI képviselői tdrgya!óasztalhoz ijlrek, egy dolog volt nindkét ÍéI
részére közös. Az a szilárd elhatárouÍs és tudat, hogJ) mínden erejükkel

hoaójtÍrulnak a balkáni konJliktus békés rendezéséheL Hog! e7 hogyan

megy végbe, arróI a magyar fél képviselőinek nag1on kevés ismerete yolt'

A tórgygllisok teh(it nemcsak az IFOR felatlat végrehajtástihoz kötődő

ígén\ek kielégítésére irányultak, hanem ez egyúftal egy megismerési, ta-

nultísi folyamat is voIL A nÍrgyalások első Íeladata a hosszútlivú eg,ütt-

mííködés megalapozó szerződésrendszer kialakítása volt.

Miurán a magyar Országgyűlés határozata megteremtette a magyaÍ

jogi feltételeket az idegen fegyveres erók áthaladására, illetve ideiglenes

álÉmásoaatásara, meg kellet teremteni ennek nemzetközi jogi alapjait is'

Ennek szellemébe n az országgyúlés az 1995. évi CII. törvényben23 rati-

fikálta a NATO-PfP szerződést az éÍinÍett országok fegyveres erőinek

jogállásríról CNATO-PfP SOFA)24.

A NATO SoFA egy 1951_ben aláirt szerződés, melyben a NATo
tagállamok az egymás területén állomásozó erők jogállását határozzák

meg. A SOFA részletesen foglakozik a fogadó és a küldő állam viszonyá-

nak tisaazrísával, a hatrírátlépés, az egyenruha- és fegyverviselés, a jog_

hatóság. a kártéÍítés, a szolgáltatások telj€sítése, a mentességek és kivált-

úgok. r,alamint a viták és nézeteltérések rendezésének kérdéseivel' A
\-Áto a sopa érvényességét 1995-ben kiterjesÍette a PfP országokra is'

A NATO-PÍP SoFA ratifikálása volt az egyik alapfeltétele annak, hogy az

lFoR erők belépjenek az ország teriil€tére, és itt feladataik ellátrísa érde-

kében szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

A soFA alapján 1995. december ó._án Brüsszelben a Magyar

KÖáársaság kormrínya és a NATO megkötötte az IFOR erok átvonulá-

saról, il1ewe az átvonulással kapcsolatos ideiglenes tartózkodásról szóló -

un. tranzit - megállapodást'

1996. januar 14._én a Magyar Köztársaság kormánya és a NATO
Si{APE képviselót a|áírtÍú. az Magyarország területén állomásoző vagy

áthaladó erók logisaikai tamogaíását szabáyozó Eryetértési Memorandumot

(MoU)25. Az MoU meghatÍtozza a fogadó és a küldó ország feladatait, a

23. Mag}'aÍ KÓzlöny l995/105' szám 6105. old.

24' NATGPíP soFA: slatus ofFoÍces AgÍ€ement

25' MoU: MemoÍandum of Unders1anding

75



szerződéskötések és pénzügyi kérdések alapelveit, valamint a vitás kér-
dések rendezésének módját.

Bár ddtum szerint kordbban született, de minteg) az MoU-nak szer-
yesen aüÍrendeIt szerződésként a Magtar Köztársoság kormánya nevében a
honvédelmí minisfler, az USA kormánla neyében pedig IlSAREIJR
parancsnokhelyettese áltul 1995. december 4.-én aldírta a Beszerzési
MegáIlapodtÍst. A Beszerzési MegtillapodtÍs szabályozta elsiÍ fokon a szo!-
gáltatások, a szerződéskötések, az árképzés, a sztimláztÍs és elsztÍmoltís rend-
lzerét. Ezt a szerződést, csakúgl, mint a későbbiek folyamtin az ennek
aldrendelt szolgákatási, végrehajtói szintíÍ szerződéseket, az amerikai Íé!
képviselőivel közösen, az euel a Íeladattal kormányszinten megbízott
Logisztikai Igazgatóstíg dolgozta kL A Beszerzési Megtillapodás mellék-
Ieteként a két íéI közösen elkészített egl szabvány megrend'elésiformátumot.

A Beszerzési Megállapodás aláírása volt amerikai részről a szolgál-
tatások igénybevételének alapfeltétele' Ez képezte ugyanis alapját, keretét
a végrehajtási szerződések rendszerének. HatískÖre kiterjedt az ingatlanok
bérbevételére, a közműszolgáltatások, személy- és áruszállítás, repülőtéri
szolgáltatások igénylésére, épület- és építmény felújítási munkák megren-
delésére' ló- és gyakorlótér huzná),atra, műszaki-technikai eszközök laví-
tására' karbantartrísára, berendezések és esZközök kölcsönzésére, üzemanyag,
fiitőanyag beszerzésére, de nem teljedt ki az éie]miszerek szállítására.

A Beszerzési Megállapodás aláírása utiíni első hetek tapasztalatai
alapján amerikai kezdeményezésre, de a magyar fél teljes egyetértésével
kidolgozásra és 1996. marcius 13._án aláírásra került a Beszerzési Megál-
lapodás Módosítása.

A Módosítás felülvizsgálta és a reális, valós, a napi gyakorlat igényei-
nek és szükségleteinek megfelelóen megváltoztatta és kiegészített a
Beszerzési Megállapodás előírásait. Szabályozta a megrendelések rendjét,
meghatározta az aláíriásrajogosult személyek körét' részletesen leírja a pénz-
ügyi eljárásokat, a számlázási eljárásokat, fizetési módokat és határidóket.

A Módosílás külön foglalkozik a Lo gisztikai lgazgatőság működési és
adminisárációs költségeihez történó mél&ínyos amerikai hozzájárulás
kérdésével, illefue az adó-visszatérítés problematikájával.
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9.) Tapasztalatok és tanulságok

Az amerikaifél a7 első percétőI kezdve igen hatórozottan kiÍejezesre
juxatta, hogl az egtiittmííködés alapja és tartalma egl szigotúan megter-
vezett kaíonai feladat, Ennek megfelelően pontosan deÍÍnÍdlt, szoros
haÍáridőkhöz köttjft igényeket terjeszteít elő. Ebben a periódusban szd-
mukra a legfontosabb nem annyira a válasz pozitív tartalma, hanem
annak glors megadása volt, ami szükség esetén lehetővé tette a7 inté7-
kedések módosítrÍsát is.

Az amerikai fél által elóterjesztett kérések tartalmát vizsgálva vilá-
gossá vált' hogy az USA logisáikai rendszerének természetes eleme, a
katonai igények civil eszközökkel és módszerekkel tt'rténő kielégítése.
Amenn},iben eÍTe nem Volt mód, akkor a megoldás természetesen a rend-
szeresíteÍt katonai szervezet feladata volt. A katonai igények civil szférá-
bol töÍténő kielégítésére az USA Hadsereg hosszú távú szerzódéseket
kötön civ il szolgáltató cégekkel.

Új és a .ugya. Íé1 szÁmára ebben a dimenzióban megtanulandó fela_
dat volt a szerződéskötések rendszeréhez történő alkalmazkodás. A rend-
kít'ül szigoru amerikai elszámolási rendszer szerint az USA Hadsereg csak
szerződés alapján teljesített szolgáltatás ellenértékét fizetheti ki. A
szerződéskötéshez tartoző funkciók és jogkörök pontosan meg vannak
határon,a.

A szerzódéskötési folyamat első eleme a katonai parancsnok, aki a
feladat végrehajtásához sztikséges igényeket megfogalmazza, és felettes
szerve felé jelenti. Az előljáró parancsnok az igények kiértékelése és
jóváhagyása után továbbítja az anyagot a Szerzódéskötő Palancsnokságnak.
Az USA Hadseregben szerződéskötésre kizárólag az illetékes parancsnok-
nak - jelen esetben az USA Európai Sárazft'ldi Erők parancsnokának -

közvetlenüI alárendelt Szerződéskötő Parancsnokság képviseIői jogosul_
tak. AZ ő feladatuk a beterjesáett igény technikai-műszaki részleteinek a
tis^áZÁsa, a költségvetési feltételek biztosítása, a vonatkozó jogszabályok
betartásának felügyelete, az amerikai érdekek védelme, a szerződések
szövegének elrlkészítése, belső ellenőrzése és jóváhagyás utani aláírása.
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A szerződések aláírása után a szerződéskötők feladata a végrehajtás
ellenőrzése, a teljesítés igazolása, a számlák jóváhagyása.

A szerződéskötés tehát az USA rendszerben egy <inálló, az e|őljátő
parancsnoknak közvetlenül alárendelt és az ő nevében végrehajtandó
funkció.

Mivel az ameríkuí féI a szerződéskötésre vonutkozó igéqleÍt a
Beszerzési MegáIlapodrÍs értelmében a Logisztikai lgazgatósdgnak ter-
jesztetle eIő, így elsősorban ennek a szemezeínek volt a Íeladata az
amerikai eljdrósok megtcnulása, illetve a houtÍjuk törlénő alkal-
műzkotlis' Áz alkalmazkodás leglényegesebb eleme az volt' hogy az
amerikai féllel köíiitt szerződések végrehajtásának feltételeil ót kellett
emelni a mlgjlar alvállalkoujkkal kötött szerződésekbe.

Az IFoR feladatba történt bekapcsolódrás első időszakának tehát az
egyik legfontosabb logisztikai vonatkozású szakmai kérdése az volt, hogy
lehet-e és ha igen, milyen módszerekkel helyettesíteni a katonai strukturá-
ba szervesen beépített logisáikai rendszert általánosságban, de különösen
hadműveleti körülmények között.

A váIasz keresése során abból a ténybőI keII kiindulni, hogl a
takarékosstÍg és az ésszeríÍsítési kényszerek kijvetkeztében a hadseregek
szinte az egész világon megkezdték a logiszÍÍkai szenezeteh leépítését és
eleinte kisebb, később azonban egtre naglobb feladatokat végeztettek eI
civil szerződéses partnerekkel Ennek a folyamatnak egtik kísérő jelen-
sége volt, hogt a cÍvil sxférában megnövekedeít az igény és kercslet a
katonai logisztikai ismereÍekkel rendelkező szakemberek iránt Uglan-
akkor eael a megnövekedett kereslettel párhuzamosan a hadseregekbőI
eltóvozotl szeméIyi tÍIlomdny kivitte a szaktudtisát a civil éIetbe, Létreji)ít
tehrit eg) olyan szakmai-technikai bdzis, amelyre a hadseregek truir
építeni tudtak,

Ennek a folyamatnak egy további eleme, hogy azok a cégek' melyek
szolgáltatasaik rendszeres felajánlása és teljesítése útján egyre szorosabb
kapcsolatba kerültek a hadseregekkel, eryüttrnűködésüket hosszúüívú
szerződések megkötésével biztosítotLík be. A togisztikai szolgáltatasok
tekintetében egy erős kínálati piac alakult ki' mely lehetővé tette a megren-
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delők - hadseregek - részére a magas igényekhez való ragaszkodást és az
árversenyt.

A második fontos aspektus az, hogy hogyan lehet az előljáró parancs-

nok által kiadolt "parancsoí" civllr viszonyok között érvényre juttatni,

érvényesíteni tudja-e az elóljáró parancsnok elhatarozását, " hatalmóf',
végrehajtható-e egy katonai feladat civil eszközökkel, módszerekkel?

Az IRoR feladat végrehajtása során szerzett tapasáalatok szerint a
katonai és a katonai ismeretekkel rendelkezó civil szféra együttrnűködéSe
hatékonynak bizonyult. Bebizonyosodott, hogy a piacgazdasági körülmé-
nyek köZött a teljesítmény és az ahhoz fűződő anyagi haszon hajtóereje,
illewe a szerződésekben foglalt biztosítékok felét estenként
tu lszírnyalj a a " p arancs " kényszerító erejével' hatalmi fu nkciójával.

Amikor a Maglar Honvédség eg|ik elsődleges céIkitíízése és fela-
data moderniaÍIás és fejlÍÍdes, a NATO líltal trÍmasztott követelmények
teljesítése, akkor nagyon fontos és szükséges a közös feladat-végrehajtás
során szerzetí tapasztak tok tÍtvétele, a tanulstÍgok feldolgozása és

aIkaImaaÍsa
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