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Előadósom első részében a kontingens itthoni (TtÍborfalvai kiképző bó-
zison nugtartoít) megolakíttÍsóval, felkészítésevel, a ruúsodik részben a disz-
loktúcióval és az eddig szerzeÍt kinti tapasztalatokkal kívónokfoglalkozni

1.) A kontingens megalakítására és felkészítésére alapvetően 1

hónap állt rendelkezésre. Amely magába foglalta az állományjegyzék
szerinti személyi és anyagi_technikai eszközökkel való felttiltést is.

Alapvetően a személyifeltiihést az MH 62. Bercsényi Miklós gépesí-
tett lövész danddr bózísóra, illetve az MH 3. gépesített hadoszttÍly óllo-
ruÍnyóra kellen építenL A beosztásra jelentkező személyek kiválasztása
soriin rendező elvként az adott beosztáshoz megfelelő iskolai végzettség,
rendfokozat, szakmai tapasztalat, illetve néhány esetben sajnos a kényszer
érvényesült. Itt kívrínom megiegyezri' hogy az állományjegyznk össze_
állításakor nem vették figyelembe a kontingens speciális feladatait és esetle-
ges kéretneit. A kontingens állomrínyj egyzéke a kiutazis előtti napokban
véglegesiilt, igy az otthoni felkészítés ideje alatt is több személy beosztása
változott. Ezért fordulhatott elő az,hogy arvltázatiraktárosi beosáást olyan
szerződéses őruezptő látja el, aki alapvetően nem ruházati,de még csak nem
is hadüípos szakember, így szakmai tapaszta|atai sincsenek. A feladatát
ennek ellenére el tudta volna megfelelő szinten látni, ha a megalakítás során
a Magyar Honvédség Szárazfiildi Vezérkar logisaikai csoportfőnök
163 / 1999. intézkedésében meghatiíro zottak szerint szakmai kiképzés végre-
hajtÁsára is lett volna lehetőség.

A kiképzés során nem érvényesiilt a megalakuló kontingens irányába
aúszáú|ítás elve, hanem minden anyagért és technikai eszközért a kontin-
gens "szah" állományának kellett elutazrri és ellátó központokból, illetve

1. vitár zsolt százados, Magyar Ór és Biztosító Kontingens logisÍikai fónöke
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átadó alakulatoktól átvenni az arryagokat. Egyeztetési problémrák miatt
rvházati anyagok vonatkoásában előfordult az, hogy egy időben több
helyről kellett anyagokat átvenni, így a raktrároson kíviil a vegyes anyag-
raktrír parancsnok, illetve a logisztikai század szolgáiafrezstő is vett át
anyagokat. A rendelkezésre álló rövid idő és az anyagok, technikai eszkö-
zök nagy mennyisége miatt az anyagok áwételekor "ótvételi kényszerben"
voltunk. Értem ez alatt, hogy nem minden esetben tudott érvényesülni a
szabályos átadás-átwétel az átadő szervezet és a kontingens részéről az
áwételt végrehajtó személy között. Az e|óző gondolatokhoz kapcsolódóan
további gondokat okozott, hogy egy adott szakanyag vonatkoásában a ter-

vezett raktároson kívtilmások is vettek át anyagot (pl.: ruházat). Ennek lett

következrnénye, hogy a szakanyag kezelő személy nem volt tisztában anya-
gi készleteinek mennyiségével és összetételével' Ennek egyenes követ-
kezrnénye volt, hogy a diszlokáció tervezesének ideje alatt a kontingens
logisztikai főnöksége nem rendelkezett pontos anyagi-technikai kimu-
tatással.

Az átcsoportosítós tervezése két részktben történt Az ekő szerelvén'
nyel az előkészítő részleg, tovóbbi négl szerelvénnyel afőerdk diszlokóció-
ja keriilt végrehajtósra. A szerelvények ótgondolt, tervszeríÍ összeúllítúsa a

korőbban taglalt hiónyossógok miatt nagton bonyolultfeladat volt.

Azelőkészitő részlegnek képesnek kellett lennie megteremteni a főerok
kiérkezéséig az a|apvető élet- és működőképességhez sztikséges feltétele-
ket' Hangsúlyozni kíviínom, hogy mindezt az anyaországfő| mint-egy ezer
kilométene, minden előzetes tapaszta|aÍ nélkül' hadműveleti területen kel-
lett végrehajtani. Mivel az előkészitő részleg állományában katonanők nem

vehettek résÍ és azanyagkezelők egy része - élelmezés, rvhízat - nő, gon-

dot okozott a kiérkezett szakanyagok kezelése. @l.: a sátoranyag az elő-
készítő részleggel kiérkezett |ezárt, lepecsételt konténerben az anyag-kezelő
pedig még Magyarorsz ágon tatőzkodott.) Ez anomáliákh oz vezetett, hiszen
az anyagok felhaszrálásfua atábor kiépítéséhez mindenképpen sziikség volt,
azonban azok felhaszrálása ebben az időszakban teljesen ellentétes volt a

Magyar Honvédségben jelenleg érvényben lévő szabályzókkal. (Az anyag-

mozgiíssal egy időben nem készültek bizonylatok.).
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A többi szerelvény összeállítását szinte lehetetlenné tette, hogy a disz_
lokáció folyamaüíban is foly az anyagok és eszk<izök csoportosítása. Az
anyagok és haditechnikai eszközök átvétele a szerelvények berakodása
közben is folyamatos volt, így a szerelvényekre felrakott anyagok vÁtvt
kezelése és a Romrániiín való áthaladrásrínak engedélyeztetése napokon
keresztiil tartó éjszakai munkríra köteleae a kontingens logisáikai szakáI-
lományát. Ekkor kaptunk értesítést azon szál|ítÁsi szabályokról, melyek
szerint a mi fegyverzeti szabáIyainktól eltérően nem szállíthatóak ugyan-
abban a konténerben különböző típusú lőszerek. Ezért aberakodás előff a
hat konténerben elhelyezett mintegy 70 tonna lőszert át kellett csoportosí-
tani és végre kellet hajtani az eIókészítő részleg lőszerének b etárazősát.Ezt
a lőszerraktrír vezető trányításával egy lövész szakasz hajtotta végre a
berakás előtti utolsó éjszakrán.

Ósszegzesképpen mególlapíthatjuk, hogt a SztÍra4ftldi Vezérkari
Főnök 163/1999. intézkedesében meghatórozottakbót színte semmÍ sem
valósult meg az elókészítes időszakára vonaÍkouían.

2.) A kiérkezést követően az első probléma a kivagonírozás meg-
szervezése és biztosítása volt Nem elhanyagolható tényezó' hogy a
kivagoníroás éjszaka 4 napi vonatut után idegen - nem ismert veszé-
lyekkel teli - kömyezetbenfolyt' Mindezeken túl Koszovó Polje dllomás-
ra a szerelvényeknek meg1fordítva kellett volna beérkezni, de Görög-
orszógban az előre megszervezettekkel ellentétben nem eg)szer' hanem
kétszer fordí,totttÍk a szerelvényt, ígl a BTR-\D/A harcjórműíveket -
melyek a vasúti kocsiknól szélesebbek - a többi eszközzel egtütt tolatva
kellett kirahni éjszaka, közviltígítós nélkiiL Az állomránynak az utazás
fráradságával, a benntik lévő egészséges félelemmel és a rajtuk |évő - abiz-
tonsági előírásoknak megfelelően - golyóálló mellényben és acélsisakbarr,
töltött fegyverrel kellett a feladatot végrehajtani, amelyet mindezen
körülmények ellenére - vagy éppen ezért - fegyelmezetten, gyorsan hajtottak
végre. A vasúti kirakások s a tábor területére való beérkezések a nebéz
körülmények ellenére balesetmentesen, esemény nélkül kerültek végrehajtásra.

A tríbor felépítése érdekében a teljes állomrány nem tudott az építesben
részt venni' mivel az előre meghatiírozottakhoz képest a szolgálatba lépés
idejét előbbrc hozta a KFoR főparancsnoka. Ezért a logisáikai szakál-
lomriny nem szakfeladatokat, hanem táborépítési feladatokat hajtott végre.
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A logisáikai nyilvrántartrísok felfektetéséhez a raktárak működteté-
séhez sziikséges semmilyen nyomtatvránnyal nem rendelkeztiink. A sziik-
séges okmrínyokból az otthoni személyes kapcsolatok útjrán tudtunk egy-
egy példrínyt beszerezni, ezeket fénymásoltuk, így kezdtiik meg az okmá-
nyok felfektetését. A nyilvríntartrások felfektetésével kapcsolatban el let-
tünk kötelezve az Eszkiiz programban analitikus nyilvdntartás vezeté-
sére, de eá a program hibája miatt a mai napig nem tudírk végrehajtani,
ezálta| a Maglar Honvédség Szórazfi)ldi Vezérkar Csoportfőnök és a
Honvédelmi Minisztérium II. Területi Pénziigli és Szdnnliteli Igazgató
216/1999. egliittes íntézkedésében foglahah nem valósulhattak és való-
sulnak meg a mai napig sem.

A Nemzeti Támogató Elem, amely a többi KFOR missáóban részt-
vevő orságtól eltérően nem Skopjeben, a mögöttes harcállásponton
települ, hanem Kaposvóron tómogató szdzad formój óban. KjérkezésÍink
után hoztr{k léte, ezért az utánszál|íüásokkal és egyéb együthriködéssel
problémrík voltalt. Príncélos anyag utánpótlást az elktildött igénylések
ellenére október végéig nem kaptunk. Az elöljárók intézkedésére megvizs-
gáltrrk a helyi beszerzések lehetőségét. A KFoR-ban szolgálatot teljesítő
más NATO nemzetekkel való együttműködést nehezíti az,hogy a rendsz_
eresített ''Nemzeti Támogató Elemet'' keresik, akinek helyben kell a
kapcsolatot tartani. Nekiink ilyen szervezeti elemiink nincs, ezért akontin-
gensben végzett munkán felül ezeket a feladatokat is el keil végezrrtink.
Ezt nehezít| hogy Skopje a tdborunktól 96 km-re fekszik és a Macedon-
Kosovói hatóron rendszeresen több órás várakozás utrín lehet átjufuii.
Emiatt egy-egy rövid trárgyalás vagy megrendelés a ráfordított effektív
egy-két óra helyett eset[inkben egy teljes napot vesz igénybe.

Az előadás első feléhez kapcsolódva, melyben kontingensiink állo-
ményjegyzékének összeállításával kapcsolatban szóltam, ezen a ponton
feltétlenül meg kell említenem, hogl a mng)aÍ őr- és Biztosító Kontin-
gens 5 szervezetszeríÍ raktórossal rendelkezik - 3 raktómezető, 2 raktóros
- ahol az egtik legnagtobbforgalommal és szakmaifelkészüItséga igénylő
raktórnól (ruhózat) az első turnusban - amely amúgl is a legösszeteűebb
és szakmailag a legnagtobb kihívóst jeleníő - egt szerződéses őmezető lett
a raktórosi beosztósba kinevezve, A kontingens kezelésében lévő egyéb
anya-gok vonatkoásában megbízással nem szewezetszení raktárosok
végzik az anyagkezelést. Az állományjegyzékből adódóan az öt szerve-
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7retszeru raktiároson kívtil más szakképzett - előzőleg már hasonló aurlyag-
kezelői munkakörben dolgozó - állomány nem állt rendelkezésre, ezért
helyben a feladat érdekében a megbízott személyeket a logisÍikai szol_
gá|atsz,aká|lo-mrányaafeladatellátésárafelkésátette.

Euel egtütt a klasszikus értelemben vett szakógi és szolgólati óg veze-
tdk is hiónyoznak a kontingens óllomónyjegtzékébdl Ha valaki önmagá-
ban a kontingens létszámát tekintve közelíti meg a problémát, aÍ mond_
hatja, hogy ez az eró még egy kötelékben lévő zásilőalj harcértékét sem
éri el, az téves követkeáetésekre jut. Ismételnem kell önmagam, hiszen
mrír utaltam arra, hogy ezt a kontingenst a Magtar Honvédség történeté-
ben elős7ör, harlműveleti terii{eten, az aÍyaországtól 800 kilométerre,
önállóan eddig még sohasem v égzett békefenntartói feladatok elvégzésére
hoztÍk létre. Ebből adódóan itt a helyszínen a feladatok végrehajtása sorrán
szerzett tapasztalatok arra a következtetésre juttattrák a kontingens logisz-
tikai vezetését, ha megbízással is, de sziikség van szakági vezetók're. Az
eltelt idő bizonyitja a döntés helyességét, hiszen csak így lehet szakágra
lemenően biztosítani a logisztikai ellátás tervezését, vezetését és végrehaj-
tását.

Míndezen volt és jelenleg is meglevő probléruÍk ellenére, a kontin-
gens alaprendehetésből adódó feladatait jó szinten lótja el, és ez a6 ami
alapvetően minősíti a logisztikai szolgólat mííködését

256


