SZEMELVÉNYEK A KÜLFÖLDI KATONAI
FOLYÓIRATOKBÓL
A NÉMET KFOR ERŐK LOGISZTIKAI ZÁSZLÓALJA
Lits Gábor1

A KFOR logisztikai zászlóalja volt 2007-ben a Bevetési Kontingensben a Többnemzetiségű Task Force South legnagyobb német köteléke. Feladata a Koszovóban lévő 16. Német Bevetési Kontingens készenlétének, működésének és kitartó képességének anyagi biztosítása
volt. Ez mindenre vonatkozó ellátást jelentett. Kiterjedt, valamennyi az
élethez szükséges anyagi javaknak, élelmiszereknek honi területről és
európai országokból való ellátásától az ipari és ivóvíz ellátására, valamennyi felszíni tábor üzemeltetésére.
A zászlóalj feladata volt még ezen kívül a bevetett erők támogatása a biztosítási feladatok ellátásában, átkelőhelyek ellenőrzése, járőrözés járművel és gyalogosan, erőszakos cselekedeteknél a tömegek
megfékezése.
A zászlóalj hat különböző képességű és összetételű századdal rendelkezett, melyek különböző táborokban kerültek elhelyezésre. Központi
állomáshelye az Airfield-i táborban volt, Prizren-től Ny-ra. A 8. Hegyi
Logisztikai Zászlóalj volt a felelős 2007. februártól júniusig a KFOR
16. Német Bevetési Kontingens Logisztikai Zászlóaljának rendszerbe
állításáért. A zászlóalj 2007-ben hat hónapon keresztül teljesített feladatot.

A logisztikai zászlóalj összetétele és főbb feladatai
A törzs és ellátó század, a zászlóaljtörzzsel és az ellátó részlegekkel
felelős volt a zászlóalj teljes ellátásáért. Itt vették, jelezték és összesítették az ellátó és irányító feladatokat, amelyek magukba foglalták úgy a
zászlóalj saját ellátását, mint a vezetési, irányító feladatokat is. A logisztikai teljesítményfokozás fordító korongja a bevetés központú logisztika
teljesítése volt. Felelősen leírták és meghatározták az időarányos szükség-
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let biztosításának rendjét valamennyi német egység számára, és ahhoz
igazították a gyártóktól az igazgatási hatóságokon keresztül a koszovói
kiskereskedőkig a legszélesebb spektrumokban is az igényeket.
A századon belül az (ORF)2 szerszám – eszköz szakasza különleges részegység volt. Ez a szakasz üzemeltette és működtette az ORF
zászlóalj kerekes és lánctalpas járműveit és kezelte az anyagait
Casablanka táborban Suva Reka-ban. Az ORF zászlóalj miután ez az
egység sikeresen előkészítette és biztosította a szükséges eszközöket és
anyagokat sikeresen végrehajtotta feladatát és 2007-ben terv szerint elhagyta Koszovót. (Ezzel a szakasszal és feladatával Az infrastruktúra a
külföldi alkalmazás fontos feltétele c. cikkben foglalkozik részletesen jelen írás szerzője).
Létszámát tekintve legerősebb a javító század volt Füssenből. Ez a
század a javító feladatok ellátására mindenféle képességgel, eszközzel és
anyaggal rendelkezett. Ez átfogta valamennyi kerekes és lánctalpas járműnek, rádiótechnikai eszköznek, fegyvernek, áramtermelő aggregátornak, fűtő és klímaberendezésnek a karbantartását és javítását valamint a
sérült, elakadt járműveknek a mentését.
Különleges kihívást jelentett, még az alkalmazás kezdete előtt, egy
mindenre kiterjedő általános műszaki-technikai ellenőrzés és vizsgálat
eredményes végrehajtása, valamennyi Koszovóban lévő német egységnél.
A század büszkén tekint a bevetés, alkalmazás során végrehajtott
több mint 58 000 eredményes javítással eltöltött munkaórára.
Az utánpótlást végző század, Füssenből- felelőssége volt mindenféle anyag, árú biztosítása, amire csak az alkalmazási térségben szükség
lehetett. Pótalkatrészeket, ruházatot, üzemanyagot, ivóvizet és élelmiszert
szállítottak valamennyi bevetésben lévő katonának. Ezen kívül, a napi
szükségletnek megfelelően, ellátták az egységeket napi piaci és kiskereskedelmi árúkkal, anyagokkal is. A Tábori Posta Szolgálat ellátása is az
ő feladatukat képezte. A 16. Kontingens működése alatt 196 tonna levelet, csomagot és egyéb otthoni küldeményeket kézbesítettek. Ez megfelelt
kb. egy 60 000 lakosú város napi forgalmának. Sürgős árúk esetében a
német szállító légierőt vették igénybe.
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Különlegesség volt a logisztikai zászlóaljon belül a Többnemzetiségű Logisztikai Egység (MNLU)3. Ez az egység több nemzetiségű erőkből, svájci, osztrák és német katonákból tevődött össze. A többnemzetiségű logisztikai egység német katonái túlnyomó többségben Landsberg
am lech helyőrségből kerültek alkalmazásra. A négy bevetési hónap során ez az alegység, minden említésre méltó esemény, probléma nélkül,
összesen több mint 25 000 km megtételével, a víztől a harckocsiig, mindent szállított a katonáknak amire csak szükségük volt.
Különleges képességekkel rendelkezett Sonthofenből az ABV Felderítő és Mentesítő Század. Azon koszovói cégek felügyelete és ellenőrzése mellett, akik veszélyes anyagokkal dolgoztak, magas szintű mentesítési képességekkel rendelkezett. Az ABV Mentesítő Század egyik
legfontosabb feladata a víztisztítás volt, valamennyi német tábor számára.
A vízellátás biztosítása, ivóvíz minőségben, éppen a meleg tavaszi és
nyári hónapokban kiemelt elsőbbséget élvezett.
A német táborok és a külső őrhelyek üzemeltetéséért és működtetéséért a Tábort Üzemeltető Század volt felelős. Ez a század Speyer-ből
kerül kihelyezésre. Tevékenysége kiterjedt valamennyi lakó és egészségügyi konténerre, csarnokokra és irodákra, utakra, biztosító berendezésekre, a világításra és áramellátó berendezésekre. Kiegészítő feladatként ebbe a századba integrálták a tábori tűzoltó szolgálatot is. Korszerű
tűzoltókocsikkal voltak felszerelve, felelősek voltak a táboron belül a
tűzvédelemért, tűzoltásért, szükség esetén azonban a táboron kívül is bevetették őket, mint pl. Prizren körzetében egy gyári tűz oltásánál (lásd az
idevonatkozó képet).
A Tábort Üzemeltető Század, a tábor biztosításához, erre a célra
kiképzett őrző-védő kutyákat is alkalmazott, melyeket kifejezetten erre a
célra képeztek ki.
Hasonlóképpen a Tábort Üzemeltető Századhoz tartozott a kifejezetten humanitárius jellegű infrastruktúra javítására alkalmazott Műszaki
Gép Szakasz is, amely közvetlenül a Multinational Task Force-tól került alkalmazásra. Ezzel ez a század rendelkezett a legnagyobb és legsokrétűbb feladatokkal a zászlóaljon belül.
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Egyéb végrehajtott katonai jellegű feladatok
A megerősítő erőknek, így a Logisztikai Zászlóaljnak is, az általános feladataik mellett, olyan feladatokra is, mint áteresztő ponton történő
ellenőrzés, járőrözés, tömegoszlatás, képesnek kellett lenniük, ami azt is
jelentette, hogy a lázadó embertömegek ellen különleges (sajátos) taktikát
és védőfelszereléseket kellett alkalmazni. Ezek az erők főként a Javító és
az Utánpótlást Biztosító Századoktól (JUBSZd) kerültek kijelölésre és
a minél gyorsabb bevethetőség érdekében légi szállítással is alkalmazták
őket.
Azért, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljenek, megalapozott széleskörű kiképzésre és személyi erőfeszítésre, erőbedobásra volt
szükség. A zászlóalj katonái, a nők és férfiak is, gyorsan igazolták, bizonyították, hogy a logisztikai feladatok mellett, erre a feladatra is alkalmassá váltak. A hadműveletek, bevetések és gyakorlatok során igen magas színtű motiváltsággal, professzionális szinten teljesítették ezeket a
feladatokat is. A német tábori vadászokkal és az olasz Carabinierikkel
végrehajtott gyakorlatok lehetővé tették számukra a több nemzetiségű kötelékben való alkalmazást is.

A zászlóalj humanitárius jellegű tevékenysége
Fenti feladatokon kívül a KFOR Logisztikai Zászlóaljának katonái, a nők és férfiak, intézkedésekkel és személyes tevékenységükkel is
bekapcsolódtak a térség kulturális és szociális problémáinak a megoldásába. A szoros együttműködés a Loyola- gimnáziummal,- amely egyike
volt a bármilyen vallású és etnikumú gyerekek számára, egy német pap
által vezetett, irányított oktatási intézménynek Koszovóban – egyre intenzívebbé vált. A zászlóalj kötelezettséget vállat, „naponta nyitott ajtó
formájában” a gyermekek gondozására és ellátására. Az ország számos
politikai és gazdasági képviselője is képviseltette magát ebben a tevékenységben.
A Recane-i Kolping Kiképző Központban vezetői továbbképzést
tartottak, hogy „megvilágítsák a fiatalok munkaerő piacra való jutásának lehetőségeit”.
Ezen kívül számos gyűjtési akciót kezdeményeztek a tartományban,
mindenekelőtt a gyermekek támogatására. A katonák és a helyi cégek
összesen 4500 Eurot gyűjtöttek a régió iskoláinak a támogatására.
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A zászlóalj egyéb tevékenysége
A külföldi alkalmazás a Logisztikai Zászlóalj számára, képesség,
ismeretszerzés és kiképzés vonatkozásában is olyan hasznot hozott,
amely az otthoni napi kiképzés során csak igen magas ráfordítással vált
volna lehetségessé, mint pl. a légi átrakások, az őrző védő kutyák alkalmazása stb. A kinti szolgálat alatt, kezdettől fogva változatos kiképzést
iktattak be a napirendbe, mint pl. éleslövészetet, egészségügyi kiképzést,
vagy riadógyakorlatokat.
A magas fokú biztonsági intézkedések ellenére különleges élményt
nyújtott, egy, a táboron kívül végrehajtott un. „Havasi Gyopár Menet”,
amelyen több mint 400 katona, nő és férfi, vett részt. Ez igen nagy jelentőségű volt, egyben rávilágított a helyi lakosság szimpátiájára a velük való összetartozásra.
Egy „hegyi menetgyakorlat” Prizren környékén nagyon szívesen
fogadott változatosságot jelentett a 8. Hegyi Logisztikai Zászlóaljtól ide
kerül katonák számára. Azok a katonák, pedig akik Németország északi
sík vidékeiről kerültek a zászlóaljhoz, itt ezen a hegyi meneten fedezték
fel szimpátiájukat a hegyek iránt. Ezeken kívül lehetőséget biztosítottak a
katonáknak vidéki utazásokra, hogy a tartomány kultúráját, történelmét
de a szépségét is megismerjék.
Rövid összegzés
Ez a bevetés valamennyi katonának és civilnek komoly igénybevételt, kihívást jelentett. A 16. Német Bevetési Kontingens KFOR Logisztikai Zászlóalja maximális terheléssel végezte el feladatát és bizonyította
(igazolta), hogy a szakmai feladatokon túl kitekintésre is képes, teljes feladatrendszerben gondolkodik és képes közösségben cselekedni. Ez a képesség lényeges előfeltételét jelentette a bevetés során a sikeres feladat
teljesítésnek. A katonák, nők és férfiak, büszkén tekintenek vissza az elért eredményekre.
Felhasznál irodalom:
• Europaische Sicherheit 2007/9 Karsten Kiesewetter alezredes
KAFOR logisztikai zászlóalj parancsnokának beszámolója alapján.
• Stratgie und Technik 2007/ május.
• Truppendienst 2006/1.
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AZ INFRASTRUKTÚRA
A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁS FONTOS FELTÉTELE
A külföldi katonai alkalmazás, a katonai feladatok ellátása mellett,
lehetőséget kínál más emberek és kultúrák megismerésére is. Ugyanakkor megköveteli a katonáktól az új környezetbe való gyors eligazodást.
Külön követelmény a magas színtű kiképzettség, a kreativitás, mindenekelőtt az előre nem látható kihívásokra történő gyors és hatékony reagáló képesség. Ez fokozottan érvényes az Infrastruktúra4 területére is,
amely komoly feltétele az alkalmazott erők megfelelő feladat teljesítésének és túlélő képességének.
Hosszabb időt külföldi bevetésben működő katonai egységek számára – legyen az akár csak zászlóalj erejű is – tábort kell építeni. Ezek a táborok igen gondos tervezést, szervezést, előkészítést és hosszabb építési
időt igényelnek. A tábor létrehozásához szükséges erő nagysága, a tábor
nagyságrendjének megfelelő, általában azonban egy megerősített század
erő. A külföldi bevetéshez szükség van tehát egy felszíni táborra, amelynek nagysága az ott elhelyezett erők nagyságától, tevékenységétől és felszereltségétől függ és igen magas szintű logisztikai ráfordítást igényel.
Mindezek a tényezők többé vagy kevésbé függnek természetesen az alkalmazási térségben meglévő hasznosítható infrastruktúrától is.

Infrastruktúra honi területen
Honi területen, belföldön a katonai egységek többnyire a meglévő
katonai, illetve a bérelt polgári Infrastruktúrára támaszkodnak. Ha
mégis sátorban kell élniük, az többnyire csak rövid ideig tart. Hosszú ideig történő elszállásolásuk szilárd épületekben, laktanyákban történik.
Ausztriában és más fejlett országokban is magától értetődik, hogy a konnektorból jön az áram a csapból folyik az ivóvíz. Mindezek igazak a honi
területen végrehajtott gyakorlatokra is.
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Infrastruktura: Valamennyi intézményesített és anyagi berendezés melyeket a
létezésről való gondoskodás és a gazdasági fejlődésbe bevonnak
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Infrastruktúra külföldön, (a „Casablanka” tábor példája
alapján)
Külföldi alkalmazás során minden alapvetően más. Miután az egység külföldi elhelyezésre került, mindent, saját erőből kell biztosítani.
(Mindezek a problémák a továbbiakban az osztrák KFOR erők példáján
kerülnek leírásra, megvilágításra).
Az osztrák KFOR erők szervezetszerűen rendelkeznek egy Felszíni
Tábort Üzemeltető Szakasszal Suva Reka-ban (Kosovo). A szakasz illetékessége kiterjed az osztrák KFOR teljes elhelyezési körzetére Koszovóban és Macedóniában. A fő figyelem a többnemzetiségű, trinacionális
„Casablanka” tábor a Task Force „Dulje” fenntartására és gondozására
irányul.
A tábort az egykori gumigyár területén létesítették, Ausztriából,
Németországból és Svájcból kb. 900 fő elhelyezését biztosítja. A tábor
infrastruktúrája az 1999-ben létesített konténerrendszerű építési módra
valamint a gyár régi épületeire támaszkodik.
Az áramellátást 19 db egyenként 250 KVA áramfejlesztő gépcsoport biztosítja, melyek havi üzemanyag szükséglete kb. 100 000 liter diesel olaj (téli hónapokban olykor 200 000 liter). Az aggregátorok optimális kihasználása érdekében a gépcsoportok négy computer vezérelt
szinkronizáló berendezéssel vannak összekapcsolva. Minden egyes
szinkronizáló berendezés naponta 2 500 kWh irányít (összehasonlításul:
egy átlagos háztartás napi fogyasztása kb. 24 kWh).
A vízellátás négy saját építésű tábori kútból történik, kiegészítve
egy hozzátartozó víztisztító berendezéssel, amelyet a svájci kontingens
üzemeltet.
A Tábort Üzemeltető Szakasz fő feladata: A tábor elektromos
árammal és vízzel való ellátása, a tűzvédelem, (tűzoltás), minden konténerrendszerű építmény és az osztrák kontingens által használt szilárd
építmények javítása, valamint a tábor biztosítására szolgáló valamennyi
berendezés karbantartása, fenntartása és javítása.
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Tagozódása és a rajok feladatai
A Tábort Üzemeltető Szakasz teljes létszáma 35-40 fő. Tagozódása:

•

szakasz törzs;

•

építő-műszaki raj;

•

technikai raj;

•

energia raj;

•

tűzvédelmi, tűzoltó raj.

A szakasz törzs: a parancsnokból, a parancsnok helyettesből, egy
gépkocsi vezető - műszaki rajzolóból egy műszaki gépkezelő altisztből és
segítőiből áll.
Az építő-műszaki raj: ács, asztalos, lakatos, bádogos szakképzettségű szakemberekből tevődik össze, műhellyel és a tábor építéséhez szükséges mindenféle gépi felszereléssel és kézi szerszámmal rendelkeznek.
Ennek ellenére, a különleges katonai eszközök és kívánalmak miatt, számos feladatot, tanult szakmájuktól eltérő ismeretek és képességek alapján
kell végrehajtaniuk.
A technikai raj: négy altisztből és több gépkezelőből áll. Üzemanyagtöltő gépkocsival, több darus és billenős gépjárművel, traktorokkal,
árokásóval „Bobcat” darus rakodóval, vontatóval és számos a műszaki
munkagépekre szerelhető különleges munka, kiegészítő és pótelemekkel
rendelkeznek. Ezeken kívül a raj, különböző hó eltakarító, hókotró gépekkel is fel van szerelve, miután télen a zászlóalj teljes felelősségi területén a hó eltakarításért ők a felelősek.
Az energia raj: négy elektrotechnikussal felügyeli a már korábban
említett áramfejlesztő aggregátorokat és szinkronizáló berendezéseket,
valamint a tábor elektromos hálózatát.
A tűzoltó raj: öt fő hivatású tűzoltóval biztosítja a tábor tűzvédelmét,
beleértve a tűzmegelőzés feladatait is. Ezen kívül katasztrófa elhárítási
feladatokat is végrehajtanak, pl. gépjármű baleseteknél, táboron belül és
kívül is.
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Képzettségi előfeltételek
A hazától távol, veszélyes háborús térségben végrehajtott feladatok,
valamint járművekkel különleges eszközökkel való felszereltség, azokkal végzett munka, a széleskörű és sokrétű katonai ismereteken túl jelentős mértékben feltételezi magas színtű polgári ismeretek és képességek meglétét is.
Jóllehet a katonai műszaki képzés széleskörű általános technikai ismereteket biztosít, a jogi normák és előírások az ilyen jellegű munkák
végrehajtásához állami szinten vizsgázott szakembereket követel. Például
a fő hivatású tűzoltóknak is polgári szinten szerzett képességekkel kell
rendelkezniük. A tábor fő hivatású tűzoltóinak a munkáját – szükség esetén – önkéntes tűzoltók segítik, ez mintegy 50 fő az osztrák és a svájci
kontingens állományából. Az ehhez szükséges ismereteket az osztrák katonák a Korneuburg-i ABV elhárítási csapatiskolán szerzik meg.
Miután villany-, víz-, gázszerelő, ács, kőműves és bádogos szakirányú képzés a hadseregben nincs, ezeket a feladatokat polgári szakképzettségű Milic (sor) katonák látják el.
A javító tevékenység kiterjedése
Egy „Casablanka” nagyságú és típusú tábor infrastruktúrája a magas színtű bevetési tevékenységek és ennek következtében a különösen
nagymértékű elhasználódás miatt is állandó karbantartást és javítást
igényel.
Ezen feladatokhoz kell számolni mindenekelőtt a személyi állomány
szálláshelyeivel, a parancsnoki és iroda helységekkel, raktárakkal és műhelyekkel, a konyhával és a mosodával, valamint az ellátó, sport és szabadidő eltöltésével kapcsolatos objektumokat. Hasonlóképpen ide kell
számítani a közlekedési hálózat fenntartását. Ez magába foglalja az úthálózat állandó javítását és építését, téli hónapokban a hó eltakarítását,
poros nyári hónapokban a tábor útjainak a portalanítását locsolással. Kiemelten nagy figyelmet kell fordítani minden olyan berendezés karbantartására, amelyek a tábor biztonságát szolgálják.
Fenti néhány kiemelten fontos feladat ellátása mellett szinte alig
marad erő a további kiegészítő, másodrendű feladatok ellátására. Ezért
erre készült külön tervek alapján a műszaki csapatiskolán keresztül meghatározott feladatokhoz megfelelő felszereléssel ellátott külön építési
erőket szállítanak a bevetési térségekbe.
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A tábor üzemeltetésétől a tábor építéséig
A Tábort Üzemeltető Szakasz számára, különösen nagy kihívást jelentett a zászlóalj erejű harcászati tartalék bevetése és a bevetett alegységek támogatása 2004 tavaszán, amikor Koszovó egész területén forrongások, zavargások törtek ki. A 9. AUCON/KFOR keretében egy megerősített zászlóalj erejű tartalékot állítottak fel. Már a tervezés fázisában ismertté vált, hogy a zászlóalj gyors kihelyezése nem csak logisztikai kihívás és próbatétel, hanem infrastruktúra vonatkozásában is igen nagy ráfordításokat, pénzt, erőt és eszközöket igényel. Egy ilyen erejű kötelék
számára már igen nagy táborra van szükség. Ezen kívül a lehetséges táborhelyen, a nagy mennyiségű gépjárművek számát és típusát az ehhez
kapcsolódó megnövekedett forgalmat és a terület aljzatának igen nagy
megterhelését is figyelembe kellett venni.
A Bevetési Századok személyi állományának valamint a hozzájuk
kapcsolódó vezetési és ellátó erők eszközök és a csökkentett erejű zászlóaljtörzs elhelyezése Drash típusú sátrakban történik. Ezen kívül a
TACRES bevetése igen nagy mennyiségű ellátó berendezést igényel,
hogy a bevetett erők önállóságát biztosítsák. Ide tartozik az élelmezési
ellátás, több étteremmel és az ahhoz szükséges nagy konyha is.
Szükségesek továbbá többek közt hűtőkamrák, feldolgozó és tároló
helyek, a mindenhová kiterjedő vízellátás és egy nagy teljesítményű
szennyvíz elvezető rendszer. Szükségesek továbbá egészségügyi objektumok hideg és meleg vízellátással, amelyek a nagyságrend miatt igen jelentős kihívások.
Az önállóan elhelyezett és működő erőknek ezen kívül szükségük
van javító, helyreállító és tábort üzemeltető elemekre, beleszámítva több
időjárástól védett üzemi berendezést is. Hasonlóan alapvetően fontosak a
századok raktárai, tárolói, valamint az üzemanyag töltő helyek és a gépjárművek védett parkolóhelyei.
A keletkező nagy tömegű hulladék és egy önálló elhelyezésű zászlóalj szintű csapatnál fellépő probléma tömeg szintén nem elhanyagolható
nagyságrendet képvisel.
Ezeken kívül szükség van vezetési objektumokra és berendezésekre
is, amelyek szintén jelentős helyet és energiaforrást igényelnek.
Mindezeknek az objektumoknak, berendezéseknek az üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen egy nagy teljesítményű, megbízható független
áramellátási rendszer. Itt nem egyszerűen néhány kábeldobról, elosztók
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és csatlakozók felszereléséről van szó, hanem egy magas színtű energia
hálózatról és az ehhez szükséges áramtermelő egységekről.
Ugyancsak alapvetően szükségesek a tábor védelmét szolgáló építmények és berendezések valamint az önállóságból adódóan saját tűzoltó
erők elhelyezésével és alkalmazásával is számolni kell.
A Drash típusú sátrak és a konténerrendszerű ellátó elemek lehetővé teszik egy tábor rugalmas és gyors felállítását. A Drash típusú sátrak esetében három különböző nagyságú modul sátorrendszerről (sátorcsaládról) van szó. Az egyes modulok viszonylag egyszerű módon
egymáshoz építhetők, a felállítás során könnyen kezelhetők. Egy sátor
felállításának időtartama kb. 10 perc. A duplafalú kivitelezés lehetővé teszi a hatékony klimatizálást, fűtést és szellőzést. Univerzálisan mindenféle módon alkalmazhatók pl. egészségügyi objektumként, rendelőként, tábori kórházként is.
Egy tábort fel lehet építeni Drash sátrakból, ha a feladat megengedi a csapatok támogatásával. A felépítéséhez a katonákon kívül azonban
szakemberek is szükségesek. A szakembereket jó részt ugyan műszakiak
biztosítják, mégis tanult polgári szakemberek, szakmunkások (villanyszerelők, kőművesek ácsok, asztalosok, lakatosok, bádogosok stb.) is szükségesek.
Más hadseregek rendszereivel kapcsolatos tapasztalatok
A „Casablanka” tábor esetében többnemzetiségű táborról van szó, a
tábor elemeihez valamilyen módon minden náció hozzájárult. Külföldi
alkalmazás során megfelelőnek bizonyult, igen jól bevált a svájci konténer rendszerű víztartály, valamint ugyancsak a svájci üzemanyag tartály
integrált töltő hellyel és a fekália gyűjtőtartály, amelyet a német erők alkalmaznak.
Probléma volt viszont, hogy az egyes nemzetek rendszerei nem voltak egymáshoz kapcsolhatók. Ez igaz volt pl. a különböző méretű csővezeték rendszerekre, az áramellátás terén a különböző hálózati csatlakozókra valamint nem minden konténer típust lehetett megfelelően rögzíteni
a teherautókon a szállító egységnél
A 2004 tavaszán bekövetkezett forrongások következtében a bevetett erőknek olyan helyeket megfigyelő pontot is állandó jelleggel el kellett foglalniuk, amelyeket mások már elhagytak, vagy csak ideiglenesen
foglaltak el. Ez ugyancsak számos infrastrukturális intézkedést követelt.
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Többek közt át kellett venni egy a német Bundeswehr által elhagyott
megfigyelő helyet, azt át kellett alakítani és megerősíteni. Ennek során a
TACRES tábor építésénél nyert tapasztalatok igen hasznosak voltak,
mert az osztrákok más hadseregek eszközeinek nagy részét hasznosították, mindenekelőtt az útépítés vonatkozásában.
Külföldi tapasztalat egyenlő bevetési harci tapasztalattal!
„…minden katonának szolgálati ideje alatt legalább egy külföldi
szolgálatot végre kell hajtania…”
Hat hónapos külföldi bevetés hozhat olyan tapasztalatokat amely különösen a katonák vezetése és a műszaki feladatok terén – honi területen végrehajtott gyakorlatokból nem szerezhető meg.
A szoros együttlétből – a nap 24 óráján keresztül – olyan kihívások,
próbatételek adódnak, melyek otthoni gyakorlatokon nem jöhet létre,
nem keletkezhet. Elfutásra, elmenekülésre nincs lehetőség, vállalni kell
a kihívásokat és ezeket egymás közt kell megoldani. Már csak ezért is
kell minden katonának szolgálata alatt legalább egyszer külföldi alkalmazásban részt venni.
A jövőben a szárazföldi erők és a műszaki szakcsapatok katonái
egyre nagyobb számban fognak részt venni külföldi bevetésben.
A kiképzés következetessége, törekvések a jövőt illetően
Egy zászlóalj nagyságú katonai erő külföldi alkalmazása során, mint
jelen példában az osztrák KFOR erők tevékenysége Koszovóban, egyértelműen kiderül a tábor elemek karbantartásának a fontossága. A Tábort
Üzemeltető Szakasz tagozódása és ereje személyi és anyagi vonatkozásban is a meglévő infrastruktúrára támaszkodott.
Az osztrák szövetségi kormány azon szándéka, hogy a jövőben több
katonát küld külföldi alkalmazásra, szükségessé teszi, hogy a kiképzés és
felszerelés tervezésénél az ilyenfajta építési elemeket és építési módokat
is számításba vegyék. Az ide vonatkozó feladatok nagy száma és a jelenlegi technikai színvonal a katonák számára is megköveteli a polgári ismereteket és képességeket, mindenekelőtt az improvizálás a rögtönzés
területén. A jogi normák és előírások kétségtelenül ellene szólnak az
ilyen jellegű eljárások kizárólagos alkalmazásának. Ugyanakkor azonban
a polgári jellegű szakismeretek és képességek éppen a külföldi alkalmazások során lényegesek és elkerülhetetlenek. Azért, hogy ilyen jellegű
munkák keretében a jogi előírások is problémamentesen be legyenek tart134

va, a szükséges szakismereteket integrálni kell a katonai kiképzésbe, polgári jellegű képzettséget is kell biztosítani és szakmaként elfogadni.
Hivatásos katonák kiképzése
A felkészítés keretében a műszaki csapatiskolán, jelenleg folyamatban van egy megalapozott rendszerű kiképzés az üzemeltetést végző katonák számára. Ennek ellenére egy villanyszerelői beosztás ellátásához
villanyszerelő szakmunkás bizonyítvány felmutatása szükséges. Csak ezután szabad a katonának az alkalmazási körzetben az elektromos berendezéseket szerelni és üzemeltetni Az ehhez szükséges kiképzés nagy
energia ráfordítást igényel és nagyon drága is. Milic(sor)katona esetében
külföldi alkalmazása során ez a képzettség a Bundesheer számára alig
hasznosítható, mert a katona leszerel és viszi a szakmáját magával. A
Bundesheer számára a hasznosítható idő akkor lenne több, ha a Milic
katonák a külföldi szolgálat után hivatásossá vagy szerződésessé válnának. Ez azonban nemcsak a villanyszerelőkre, hanem minden más olyan
szakmára is érvényes amelyek külföldi szolgálat során szükségesek.
Egy további szükséges lépés lenne a külföldön alkalmazott műszaki
munkagépekre történő képzés. Ezzel lehetne a katonáknak a szükséges
ismereteket és tapasztalatokat megszerezni és a bevetés során egyfajta
minőségnövekedést is elérni. A katonáknak ezen kívül meg kellene ismerniük pl. a rendszerben lévő konténereket azok alkalmazását a tábor
felépítésében, az elektromos- és egészségügyi objektumok felszerelését
és berendezését valamint a modul rendszerű (Drash-sátor) építési módokat. Ehhez kétségtelenül nagy mennyiségű és sokféle felszerelés és megfelelő kiképzési tangépek szükségesek.
Tisztképzés
A tiszteknek külföldi bevetés (alkalmazás) során tisztába kell lenni
az építési előírásokkal, utasításokkal, az érvényes építési módokkal. Az
erre való felkészítés egyik alternatívája lenne, hogy honi területen a normáknak és építési utasításoknak megfelelően hazai eszközök felhasználásával tábor építési gyakorlatok végrehajtásával készülnének fel erre a feladatra.
A katonák altisztek és tisztek ilyen jellegű felkészítésével lehetne
már a konkrét feladat végrehajtása előtt, megfelelő képességet, jártasságot szerezni egy külföldön bevetett katonai egység számára szükséges tábor infrastruktúrájának a létrehozásában.
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