
A BÉKETÁvrocarÓ vrrsszrÓx pÉxzÜcyr
nrzro sÍrÁsÁx.q,K FELADATAI

,l nn(lvrlnrr InRÜLETEN

Polyák Tamas]

Köszönettelfogadtam el a meghívdst a konferencióra, annóI inhdbb,
mivel ebben a körben gakorlatilag "idegenlégiósként" beszélhetek a
missziók pénzügti biztosíttÍsőról, ezek tapasxalatairóL Mindenképpen
hasznosnak tartot\ hogt ígt megismerjük eglruis munkdjtít, mert a mií-
veletí területen - csakúgt, mint itthon - szorosan összefüggenek felada-
taink bizonyos területeken

A témrának az ad aknsalitást, hogy jelenleg egyszerTe két- logiszti-
kailag és pénzügyileg - közel azonos misszióban is szerepet vállalt a
Magyar Honvédség. Terrnészetesen a két tevékenység között is vannak
különbségek a logisztika vonatkozásában, a közel azonosságot az e|Iátás-
ra értem.

Mindkét terület igen fontos az elLáiás, a katonák megelégedettsége és
"komÍortérzete'' szempontjából. Mert valljuk be, a misszióban résztvevők
nagy többsége a magasabb anyagi juttatás és a kiemelt ellátrás miatt vállal-
ja a feladatot. De aá hiszem ezt természetesnek foghatjuk fel, hiszen
mindnyájan ismerjtik az itthoni fizetések nagyságát és az ellátási viszo-
nyokat. Ebböl a tényből következően a murrkrínkat a legnagyobb odafi-
gyeléssel éshozzáértéssel kell végezrri, hogy a személyi állomány ellátása
semmiképpen ne szenvedjen csorbát.

Az előadóst hórom nagl témaköré építemfel:

I. A szem.élyi állomány ellátásával kapcsolatos pétlzligyi feladatok.

II. A logisztikai biztosítás pénzügyi feladatai.

III. Felmerült problémák, tapasztalatok a fenti két terület vonatkozásában.

l. Polyárk Tamás ómagy, a I(FOR magyar erók penzügyi referense'
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I. A személyi állomány el|átásával kapcsolatos
pénzügyi feladatok

1.) Devizaellátmánnyal kapcsolatos feladatolc

2.) Forintellátással kapcsolatos feladatok

3.) Vegyes feladatok

4.) Együttműködés a társ szolgálatokkal.

5.) Ellenőrzési kötelmek a személyi járandóságok vonatkozásában.

ó.) Problémák, tapasztalatok az ellátás terén.

1.) Devizaelldtmdnnyal kapcsolatos Íeladtok

A KFoR_ko6ingens személyi állományrának megoszlását figyelembe
véve láthatjuk, hogy milyen összetételii állomríny ellátását kell elvé-
gezrtink. Ezt a feladatot több pénzügyi szerv(ezet) összehangolt munkájá_
val tudjuk csak elvégezni.

A konkrét számfejtési feladatot a misszióhoz lr'ibelyezett pénzagyi
szsrvez9t hajtja végre a misszió humrín szolgiílatrínak adatszoigáltatisa
(besorolási, szabadságolási parancsok) alapján. Ezen parancsokat í misszió
Plnzügye pénziigyi 52gmpontból ellenőrzi és ellenjegyzi. A kapott adatok
alap1án megállapítja a havi devizajrírandóságot, melynek egy részét a
személyi állomríny nyilatkozta alapján kézhez fizeti a báziso;, a fenn-
maradó tészt a felkészülés idószakábarr megnyitott egyéni devizaszámlál<-
ra utaltatja át, atÁmogatő szánaderre a célra létehozott - ahazaipénntgyi
rendnek megfelelő szakmai alrárendeltségben lévő - részlegévél @ani
pénzügyi). A hazai pénangy gondoskodik a fennmaradó réiz szálmlfua
utalásríról, illetve az adőelszátmoláshoz a HM Pénzügyi Számító- és
Nyugdíjmegállapító lgazgatőságnál (a továbbiakban ttu rÜszlrvI1
Tűkgd9 adatfeldolgo zó rendszer úgynevezett adómoduljáb a, a személyi
jövedelemadó elsziímolásáúroz' Ezen kívtil tájékoztatásí nyujt az át;utalt
összegekrtíl, amennyiben vitás kérdés mertilne fel.

2.) For intellátóss aI kapcs o latos feladato k

A másik fontos terület az arryagijrárandóságok teriiletén a forintban
kifizetett illetnrények további biztolÍtása. Itt a-feladatok nagy részét a
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hazai p&:r;igy végzi, viáltozatlan módon. Az állomány pétuiigyi szemé-
lyi gytíjtői is ide keriilnek megküldésre. A forintilletrrények szímfej-
téséhez sziikséges adatszolgráltatásokat a műveleti tertiletről a humrán
szolgáiat biztosítja a misszió pénzügyének ellenőrzése és ellenjegyzése
mellett. A miszszió pénziigye a rendelkezésére álló adatoknak és infor-
mációknak megfelelően kezeli az esetleges problémás eseteket, de tul-
nyomó többségben a hazu pétraligy információb ánsátta tiámaszkodik.

3.) Vegles feladaÍoh

Vegyes feladatok alatt értem aznkat a feladatokat, amelyeket nem
lehet besorolni sem tisztén pénzügyi, sem tisztián logisztikai teriiletre.
Ennek legeklatánsabb példája a műveleti terii'leten lévő katonai vegyesbolt
üzemeltetése. Ezen tevékenység ellátása nagy összlrangot igényel a logiszti-
ka és a pétnigy között, mind a személyi állomrány ellátása, mlnd az e|szár
molás tekintetében. Jelenleg a KFoR-misszióban lehetőség van a helyi
beszerzések igénybevételére a katonai vegyesbolt vonatkoásában is. Az
ebből adódó ár- és vrílasztékelőnyöket igyeksziink minél maximálisabban
kihasználni.

A vegyesboltban kés4pénz igénybevétele nélktil történik a vásrírlrís a
NURIT-200 0 pénztátrgépen keresztli{, amely mágneskártyával működik. A
kátfia személyre szőI, a vásrárlási keret 15.000 Ft-ban van maximálva
havonta. (Ez parancsnoki döntés pénzügli előterjesztésre, figlelembe véve
az illetmény törvényben maximólt terhelhetőségét. Yö.: az állomány 57 %o-a

szerződéses, a valután felül kb. hni j0.000 forintos nettó Jizetéssel). A
havi zárás sorián megjelenik a személyenkénti és az összfogyasztás is. A
személyenkénti fogyasztás összege keriil levonásra ahazaipénziigy áital a
misszió pénzügyének adatszolgáltatása alapjrán.

A havi zárások soriín ellenőrzésre kerül a büfékönyv vezntése, illető-
leg az abban szereplő árukészlet megléte (leltar)'

4.) Bgíittmííködés a tórs szolgólatohkal

A fenti feladatokból kiderül, hogy milyen fontos feladatot képez az
együttműködés a szolgálati ágak között:

a.) Humán szolgálat: illeményt érintő parancsok (besorolási, jutal-
mazási, szabadságolási), költségtérítések (hazautazási), egyéb humrán
feladatok pénzügyi biztosítrása (pl. fényképelőhívás).
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b.) Iladművelet: a személyi állomríny illefirrényét érintő pótlékok
(ügyeleti, készenléti díjak)' a műveleti teriileten történő mozgások
segítése (készpéruszállítás, árube szerzés, szabadságra utaztatás).

c.) Hadij ogász: közös j ogértelrnezés, döntés-előkészítés a parancsnok
felé, szerződéskötésekjogi feltigyelete, vitiís ügyek rendezésének elősegí-
tése.

5.) Ellenőrzésí kötelmek a személyí jórandósógok vonatkozósóban

a.) Devizaellátmány számfejtése

A besorolási és szabadságolási parancsok alapján a levonások, azlta-
l andó é s kézhez ftze1'stt ellátnány ö ssze gének ellenőrzé se.

b.) Forintilletmény számfejtése

Alapvetően a miiveleti teriileten csak az elkésztilt parancsokat tudjuk
ellenőrizrri előzetesen. A számfejtést, a tényleges kifizetést csak reklamá-
ció esetén tudjuk visszaellenőrizri, ugyanis a műveleti tertiletre csak a vál-
tozás visszaigazolások "fedett" példánya jut el, amit csak a tulajdonos
nyithat fel. Abban az esetben, ba ő tapasztal valamilyen rendellenességet
és reklamációval él, csak akkor tudjuk - utólag _ ellenőrizni és javítani,
módosítani.

c.) Fizetőeszközök ellenőrzése

Kicsi, de nagyon fontos része az ellenőrzési feladatoknak. A műveleti
tertiletre a személyi állomríny által kikért valutrít aflzetőtiszteken keresÍi.il
fizetjtik ki, hasonlóan például a Magyarországon a sorállomrány részéte
kifizetett étkezési pénzhez' Az e||enőrzés során elszímoltatjuk az áwett
pétwze|, megnézztik a trároliás, kiosztiís köriilményeit (pl. ugyanaz a sze-
mély fizet-e ki, mint aki átvette apétlzt,holés hogyan órnazátvettpénzt).

d.) Kantinzárás

A zátrás során a kantin pénnárgéppel elkészítettjiik a havi zárő sza-
lagot (fényképen) és összehasonlítjuk a büfékönyvben szereplő napi zárási
adatok összegével. Ezután személyekre bonduk a szalagon szereplő össz_
fogyasáiást és feladást teljesítiink ahazai pénnjgy felé az illetrrényekből
történő levonásokhoz. A büfékönyvben szereplő maradványértéket össze_
hasonlítjuk a tényleges iírukészlettel (leltár).
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e.) Pénzügyi analitikus nyilvántartások

Jelenleg a misszió pénzügyén csak a segélykeret-nyilvántartást vezet-
jiik. Havi ellenőrzési kötelemként ellenőrizztik a felszátmitás helyességét
és a kifizetéseket' Igénybevétele természetszeníleg nagyon ritka.

Az egyéb kapcsolódó nyilvrántartást a hazai pénntgy vezeti, mivel az
azok vezetéséhez sziikséges információk a múveleti tertileten nem állnak
rendelkezésre. Ezen pénzügyi keretekről a hazai pénntgy szolgáltat adatot
a parancsnoki döntés-előkészítéshez (pl. jutalomkeret)'

6.) Problémók, tapasztalatok az ellótds terén

a.) Gyorsaságból adódó problémák

Mint általában a válságok, az azokat követő missziók is gyors cse-
lekvésre késztetik a misszióban résztvevőket. Ebből következően egy új

alakulat felállításának összes teendőjét gyors ütemben kell végrehajtani
(állomrínytábla, illetve állomrányj egyzék kidolgo zása, személyi beszél_
getések, felkészítés, felszerelések beszerzése és az ellátással kapcsolatos
összes dokumentáció)' Nyilvránvaló, hogy ennyi feladatot ilyen rövid idő
alatt képtelenség hiba nélkül végrehajtani.

Pénzügyi szempontbó| ez azt jelenti, hogy a személyi állomarry
ellátása is csorbát szenved az adatok nem idoben történő megadása miatt,
illetve az előirt határidők - tőlünk fiiggetlen - be nem tartása miatt. Az
országminden részébő|, sok alakulattól jönnek a katonák, így sok alakulat
pénzügyével kell kapcsolatban állni (pénzügyi gyijtők megküldése, adat-
felvétel a személyi állomrínytól, stb').

A tapasztalat az,hogy amennyiben a "glorsasóg'' marad, az elláttás
színvonala atapasztalatokon okulva javulhat, de a zökkenőmentes, tökéle-
tes indulás egyelőre utópia.

b.) A fluktuáció, a váltások során jelentkező problémák

A beinduló állomrínyváltas újabb nehézségekkel állítja szembe mind
ahazai, mind a missáó pérungyét. Képzeljenek el egy alakulatot, ahol 3

havonta 160 ember jön, illetve ugyanennyi megy. Péruiigyi-személyügyi
szempontból ez igen nagy odafigyelést és megterhelést jelent (ügyeleti-
készenléti díjak számfejtésének és a kantinkártya levonásrának tolódása).

261



.Azonban az atapasztalatunk, hogy a 2.-3. vátttás után ,,belejönnek|, a sza-
kemberek és gördülékenyen halad a feladata.

c.) A devizaellátmánnyal kapcsolatos kérdések, beosztási iltet-
mény emelése

.Talltyazt alegnehezebb meghatározli, hogy mit is takar, miért kapja
a misszióban résztvevő állomríny. Igen sok vitá-alól mentesülhetnénk,^ha
tisztámfuú. azt,hogy pontosan mit vár el a szerzódő fél azMH részéről a
kifizetett devizaellátnrányért, illetve beosáási illetnrény emeléséért. (Itt
gondolok, pl. a többletterhelésre' a tulóriákra, a beosztásán kívül más feia-
datok ellátásiíra, stb. Ilyenkor sok esetben ütközés lehetséges a Hsá-vel.)
Tapasztalataink szerint ez a problém a a mai napig fenrráll, pedig - "gruktmeghatfuozással sok vitát el lehebre kerülni.

A beosztási illetrrényemeléssel hasonló alte|yzet. A jelenlegi szabá-
lyozó elrendeli annak felemelését a külftjldi misszió időtariamára]a" nogy
ezzel mit ellentételez, azt nem tudjuk (pl. a misszióban nem jráró rend-
szeres pótlékokat).

A devizaellátn ány V,lfizetése milyen pérrznemben történjen? Jellemző
az USD és a DEM, de a KFoR-misszió kezdetekor sok vitat kavart a
DEM-es kifizetés. A feladat során azonban kiderült, hogy célszeníbb a
kontingens pénzügyeit ebben a pénzrremben rendezni, mivéi a volt Jugosz-
láv tagállamokban és Koszovóban is a mdrka elismertebb JizetőeszÍöz a
dolldrnól. Koszovóban jelenleg is ez a hivatalos fizetési eszköz.

d.) Pótlékok, ügyeleti-gyakorlati díj ak

A probléma abban jelentkezik, hogy milyen pótlékok jámak a külszol-
gálat idején, a speciális körülmények miatt mityen szolgálaiok után lehet, és
nem lehet ügyeleti' készenléti díjat fizetni. Ez gyakoílatilag missziónként
változik, melynek oka ismeretlen. Yö.: ezt is taiárja be a dővizaellátmóny,
vag/ a beosztási illetményemelés?

e.) KiÍizetés módja

Mint korábban említettem, a kifizetés kétfékeppen történik, egyftszt a
bázison az illetó kezéhez, másrészt odahiia a d,evizasiám|ára'
Tapasáalataink szerint legalább 2-3 hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy a
katonák megtalálják a résztikre sztikséges arányt. Mivel lehetőséget
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teremtiilrk abázisra kikért devizaellátnríny módosítátsára, ez a probléma
így rendeződik.

f.) Banki ügyintézés

Érdekes tapasztalat, de minden missáóbarr ismétlődik, hogy azotthon
maradt házas-, illetve élettársak egy részének tudatosan nem adnak
meghatalmaást a banki ügyek intézésére. Azonban később kiderül, hogy
az otthoni pénzügyeket e nélkiil nagyon nehéz, majdnem lehetetlen
végeni.Innen a távolból pedig meghatalmazást egyik bank sem fogad el,
megkövetelik a személyes megjelenést. Ezen probléma ismertetését min-
denképpen meg kell terrni a felkészülés időszakában, a későbbi bajok el-
keriilése végett.

II. A logisztikai biztosítás pénzügyi feladatai

1.) A pénzügyi biztosítás folyamata.

2.) A logisztika feladata a pénzügyi biztosításban.

3.) Ellenőrzési kötelmek.

1.) A pénziigli biztosítds folyamata

Az el|átás folyamata megegyezik az otthonival. A kis különbség ab-
ban mutatkozik meg' hogy két pénnlgy is szerepel a folyamatban. Abazai
pénzügynek összekötő-elszámoló szerepe van a konkrét pérumozgás
területén. Ezt kikerülni jelenleg lehetetlen, mivel a misszió pénzügye nem
rendelkezik azza| a hardver, de főleg szoftver háttérrel' amivel ezeket a
feladatokat el lehebre végeznl. (nem beszélve az á|landó - online - össze_
köttetésről, ami ennek a feladatnak elengedhetetlen feltétele).

A folyamat fontos része még a műveleti teriileten vezetett bankszrím-
la. Amennyiben a missziót hosszabb távra tewezik, fiiggetlentil a helyi
beszerzések volumenétől, illetve az utánszállítások megszervezéSétől,
mindenképpen kívánatos banksámlát nyitni. Ezt a súmlát a KFoR-misszió
vonatkozásában jelenleg Macedóniában,Skopjében vezetik a Komercijal-
na Banknál DEM-ben. A ftldrajzi távolságból kifolyólag (90-100 km,
hegyi úttal ''tarkítva''), elég nehézkes a banki ügyintézés, azonban ez
jelenleg csak készpénzfelvételre korlátozódik, mivel minden kifizetéstin-
ket készpénzben teljesítjiik.
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2.) A logisztikafeladata a pénzíigti biztosítósban

A szolgálati ágak együtbnríködése ezen feladat végrehajtása sorrán
elengedhetetlen feltétel . Ezért nagyon fontos az, hogy ismerjiik azokat a
kötelezettségeket, amelyeket végre kell hajtani.

a.) Támogatás- és készpénzigény leadása a misszió pénzügyére

Nem véletlen választottam ketté a két információt. A trímogatás-igény
ugyanis egy hónapra, a készpénzigény egy adott feladat végrehajtrására
irrányul. Azazlltába kérte meg a tiámogatást egész hónapra az adott szol-
gá|ati ág, akészpénz csak akkor áll rendelkezésére,ba azt is előre jelezte.
Ez azért is fontos, hogy a fentebb említett kés4énzfelvételi nehézségekbe
minél ritkábban ütközztink bele.

b.) A beszerzések pénzÍigyi előkészítése

Az ember hajlamos arra gondolni, hogy merrnyi felesleges biirokrá-
ciával jár egy-egy feladat elvégzése, de mint remélhetöleg látni fogjuk'
minden mozzanatnak megvan a maga jelentősége. Az e|őkészítés körébe
tartozik abeszerzés ellenjegyeaetése és az esetleges előleg felvétele. Az
ellenjegyzés folyamrín a pénzügyi tiszt vizsgálja abeszetzés meglétének
pénzügyi feltételeit (költségvetés, effektív készpénz, a döntési jogkönel
rendelkező engedélyeáe -e a beszerzést). Az engedélyezés utiín a beszerző
felveheti azelőleget'

c.) Elszámolás

A beszerzés megtörténte utén az otthoni szabályoknak megfelelően a
műveleti területen is 48 órrán beliil el kell számolni a felvett előleggel.
Talán itt annyi könnyebbség van, hogy az elszámolásban érintett szemé-
lyek (raktráros, utalviínyoző, szolgá|atiáq - fónök' parancsnok, pénztráros)
mindig előtalálhatóak. Az elszrámolást megelőzően megtörténik az
anyagok bevételezése, illetve az előirányzat_nyilvántartó könyvbe történő
bevezetése' Ezek meglétét ún. záradékkal igazo|ják a jogosultsággal ren-
delkező személyek.

Az elsziímolás utrán a pénztátros a számlátt a napi pénztrárjelentésben
ógnt| és elszámolásra megktildi ahazaipénzügynek. Itt kertil bele a miár
fentebb említett szátmitőgépes rendszerbe és ez által a könyvelésbe.
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3.) Ellenőrzési kötelnnk

Ezen a szakterületen is vannak szabályozők' melyek betartását
ellenőrimi kell, úgymint:

' anyag bevételezések megtörténte,

' e|őir ány zat nyilvrántartások vezetése,

' pénzügyi analitikus nyilvantartások vezetése (nyilvrántartás rep-

rezentációs keretről, bankszrámla forgalmáról, felvett és átutalt
előlegekről és ezek elszámolásráról),

' ellensziím|áús (egy adott számla valóságtartalmának vizsgá|atz

azza| a módszerrel' hogy a számlát adó kereskedőnél végziink
vi sszaellenő rzést a szímla valódi ságával és való ságtartalrnával
kapc solatos an). (Ez mé g Magyarorságon is nehéz' Koszovóban
szinte lehetetlen!)

III.) Felmerült problémák, tapasztalatok

1.) otthonróI történő vagt helyszíni elldtús?

Egy-egy misszió beindításakor talán az egyk legfontosabb kérdés,
melynek eldöntésénél az összes tényezőt figyelembe kell venni. A lo-
gisáikai részébe nem is mennék bele, inkább pénzügyi szempontokra és

a tapasztalatokra hagyatkozva mondom a következőket:

A tényleges költségek figyelembevétele nagyon fontos, mivel hajla-
mosak vagyunk elfeledkemi a nem közvetlen kiadásokról, amik szintén a
feladatot terhelik (összköltségszemlélet). Lehet' hogy összességében ol-
csóbb, ha a múveleti területen rendeztink minél több, számunkra felrnerülő
kiadást (étkezés, tizemanyag, stb.). Egyszenibb és teljes egészében a
kontingensen múlik, hogy mit tud beszerezrri magrának; természetesen nem
győzőmhangsulyozrri, hogy a megengedett szabályozók keretén belül. Az
azonnali reagálás szempontjából is a helyi beszerzés ttínik előnyösebbnek.

Természetesen a vegyes ellátást lehetetlen elkerülrri (lásd AFoR-
kontingens, ahol teljes ellátást biztosított a másik fél, mégis sziikséges volt
az any agok, eszközök utánsállítása).
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2.) Szerződések megkötése

Minden misszióban kötiink szerződéseket a kiszolgálásunk, ellátáswrk
biztosítása érdekében. Ezzel kapcsolatosan a következőkről tudok be-
sámolni:

. A NATO tagorságok közÍil kettővel állunk jelenleg ellátási
kapcsolatban (GBR, FR) és egyik sem köt veliink ellátási szer_
ződést, mivel az adott hadszíntéreÍ az ellátásnak a megadott
fajtája az ő kötelessége. (Pl. az AFoR-misszióban a spanyol fél-
lel sem volt szerződéstink a teljes köní ellátásra).

. A helyi albiánokat igen nehezen tudnránk kényszeríteni a megkö-
tőtt szerződéseinkben vállalt tevékenység végrehajtásara. Ha az
egyik fel nem teljesíti a kötelezettségét, akkor a másik sem. Bár
eddig semmilyen negatív tapasztalatunk nincs. (Ha a szerződő
fél nem szállítja megrendelt kantinárut' nem tudunk ellene mit
tenni, de értelemszerűen nem is fizeti.ink).

Mindezek ellenére törekedni kell a szerződések megkötésére, de ezt a
fentiek szem előtt tartásáva| kell megtenni.

3.) I smeretlen köttségvetés

Sajnos egyik sajátos jellemzője a misszióknak, hogy a műveleti terü-
leten nem vagy csak részben rendelkeztink jóváhagyott költségvetéssel.
Kiilönösen ott okoz ez gondot, ahol a helyi és otthoni beszerzésls folyik.
Nagyon nehéz íw az ellenj egyzési és kötelezettségvállalási j o gkört gyako-
rolrri. Ezen a jövőben és az elkövetkező esetleges missziókban min-
denképpen igyekezrri kell változtatri.

4.) okruÍnyolós

Az okmrínyolási követelmények ugyanazok, mint Magyarorczágon,
azonban a sziímlákkal szemben támasáott követelményet<bol neha igy
kicsit engedni kell. Azok nem mindig felelnek meg az alaki - tartalmi
követelményeknek. Az 1ly en szám|ák tekintetében figyelembe kell venni,
hogy még jó' hogy kaptrrnk valamilyen számlát, amivel igazolnl tudjuk,
hogy mire költötttik apénn. Viszont, mivel a számlák és a szrímlaádás
olyan amilyen' nagy figyelrnet kell fordítani abeszerzők elszámoltatásríra
és a ténylegesen beszállított és leszálmlázott mennyiség el|enilrzésére. Az
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egységár tekintetében miír nem tudunk ilyen egyértelmíí ellenőrzést lefoly_
taÍri (beszerzők kiválasáásiára nagy hangsúlyt kell fektetni).

5.) Elsaímolósi nehézségek

Mivel a műveleti teriileten többféle valuta fordulhat eló, kiemelt
figyelrnet kell fordítani az elszámotásokra. Előfordulhat ugyanis, hogy
más pénzremben akar visszaadni az elrírusító, mint amilyet előlegként a
beszerző felvett apénnátből. Ezt semmiképpen nem szabad megengedni'
mivel ez azt jelentené, mintha a valutapénztrárban váltottunk volna péná,
ami tilos. A szrámlát kiállíttatri mindig olyan pénzrremben kell, amivel
fizetttink, egyébként szintén nem elszámolható a valutapénztrír felé. Termé-
szetesen előfordulhatnak extrém esetek is, amelyek egyedi elbírálás alá esnek.

6.) FelkészÍtés

Itt csatolnék vissza többek között az eloző két részben tárgyalt
kiválasztásra és felkészítésre. Mivel az állománytáblák, illetve állomríny-
jegyzékek nem' vagy csak ritkrán tartalrnaznak közvetlentil beszerzésre
kötelezett beosztásokat, a szakmai felkészítésre kiemelt figyelnet kell
fordítani. Egy tapasáalt pénzügyi szakembemek a pénzügyi "csapddkra"
is fel kell készítenie azezze| foglalkozókat. Erdemes egy l'glorstalpalás"
erejéig a terlileten megforduló valutiák legjellemzőbb ismérveit is meg-
tanítarri a beszerzőknek.

7.) Rugalmassdg

Ezt a témakört mindenképpen óvatosan kezehéL, mert nem
szereftrém az el(enkező hatrást elérni vele, de talán az egyik legkiemeltebb
terület a ktilft'ldi missziók területe' ahol a tolerancia, a rugalmasság na-
gyon fontos tényező. olyarr, az eddigi praxisban még fel nem merült prob-
lémákkal találhatjuk szembe magunkat, aminek a megoldása kis fulzással
létkérdés lehet, de mindenképpen egy képet mutat a más országok felé a
problémakezelésiinkre. (Pl. KFoR-misszióban étkeztetés a KFOR HQ-n).
Tény, hogy a szolgálati utat minden esetben be kell tartani, de meg kell
gyorsítani az ügymenetet!

Összefoglalva

Néhány következtetést le lehet (e kell!) vonni afentebb tórglaltak-
bóI:

. Fontos teriiletekről beszélttink, mivel a személyi állomrány lo-
gisáikai ellátása a magyarorszáryihoz képest kiemelt. Ez az
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ellentételezese a többlefuunkrínak, családtól való távollétnek,
stb. Nem lehet nemtörődöm módon kezelni, minden tévedéssel
j árandóságokat c sorbíthatunk.

. Kölcsönös (kötelező) munkakapcsolaÍrak kell lennie mind a pénz-
ügy, mind a logisztikai, mind az egyéb szolgálati ágakközött. Ez
alapfeltétel.

. CÉL: aproblémamentes, teljes körúí elltúttÍs, hogl a kuona afóí

felodatóra tudjon koncentrólni, legten az hídépítés' betegellótós
vagl őrzés-védeletn Minden tevékenységünket ezen cél elé-
réséneh kell aüúrendelnünk !
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