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Az OrszággÉlés a1l2l1995 , lfrL2./ OGY haározatában elózetesen
hozzájárult a délszláv vá|ság békés rendezését szolgáló negáIlapodás
végrehaj tását biztositó IFOR eűk egségeinek Magramr§zág terüleíén
történő átvonulásához, átneneti ál|omásoztatásához, valamint ahhoz,
hog az IFOR erők kötelékébe a Kormány korlátozott számú - nem több,
mint 500 fós - önálló műszaki alerységet küldjön.

A határozat kihírdetése időszakában - az akkor még - Szárazföldi
Csapatok Parancsnokága és kijelölt katonai szervezetei az éppen aktu-
ális szervezési feladaton dolgoztak. Az anyagi-technikai szakállomány az
év végén "szol<á:sos" - likviditási, készlet- és anyagkeret elégelenségból
adódó - gondokkal küzdött. A Kaposvár helyőrségben diszlokáló, felszá-
moló és egy új katonai szervezetet, a logisztikai ezredet létrehozó csapa-
tok december elej én (7995.12.03-06. között), mindössze néry nap alatt
végrehajtották két laktanya állományána\ haditechnikai eszközeinek
és anyagi készleteinek egy laktanyába yaló átc§oportosítását két béke
gazdálkodást folytató katonai szeírezet ery gazdálkodási rendszerbe
történő összevonásáí.

Az IFoR erők tevékenységével kapcsolatos első feladat valószínút-
lenül szűk határidő alatt végrehajtott, hatalmas volumenű munka volt.
Jelentősége abban állt, hog5l egyfelől megteremtette az USA IFOR erők
részére e§/ Iogisztikai bázi§ létrehozásának alapját, másfelől pedig a lét-
rehozandó Maryar Műszaki Kontingens alkalmazása anyagi-technikai
utánpót|ás - biztosííás szervezeti és személyi feltételeit.

A Magnr Műszaki Kontingens (továbbiakban kontingens) a MH
hadrendjében ideiglenes katonai szeíyezeíként, a SZCSP jogutód gépe-

l Adorján lstván ezíedes, MH 4.8ép€sített hadtest ATF-helyettese, aki az IFoR feladal kezdetétól
íésztvesz az alyagi-technikai biáo§ítá§ feladatok gyakorlati megvalósításában,
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sített hadtest (g.hdt.) parancsnok közvetlen alárendeltségében alakult
meg. Al|ományát önkéntes jelentkezókből MH szintű bizottság által ki-
vála§ztott tisztek, tiszthelyettesek és szerződéses tisztesek alkotjálc Szer-
vezetében konting€n§ paranc§nok§ágot műszaki ászlóaljat, törzs- ós lo_
gisztikai sázadot hoztak létre.

A kontingens felkészítéséte e|őzetes tervek szerint nég hét állt ren-
delkezésre, késóbb - az előkészítő részíegkívételével - a megalakítástól a
horvátországi Okucaniba tórtént átcsoportosítási9 hűt hét alalt 1ra|ósult

meg-

A kontingens fe|készítése időszakíban (1995. 12.15-1996.01.16.) az
anyagi_technikai biztosítással szemben a legfontosabb követelmóny volt,
hogy a kontingens íelszereltsége, ellátoxsága feleljen meg a NATO által
vezetett nemzetközi hadtest igényeinek!

Ezen belül a fóbb szakági követelmények a következők voltak:

- a bevonulás hclyén (Szeged, Ercsi helyőrség) a szakkkiképzéshez
szükséges egyéni felszerelés (ruházat, feglverzet), illetve nótlen szálló
jellegű elhelyezés biztosítása;

- szaktechnikai eszközök kijelölésével, kiképző állomány átcsopor-
tosításával a szakmai felkészítés, majd Ercsi helyőrségben a speciális fel-
készítés feltételeinek megteremtése;

- a hadtest alárendeltségébe tartozó csapatok készletébőlvaló átcso-
portosítás útján a haditechnikai eszközök ósszevonása és felkészítése a
műveleti területen történő alkalmazáshoz azzal az engedménnyel, hogy
e élra "Mz"besosrolású eszkcjz is í'elhasználható, illetve a nem biztosítható
technikai eszkcizók központi készletből kerúlnek ki-(át-) adásra;

- anyagféleségenként differenciált mértékű (a tervezett alkalmazás
időszakára elegendó, illetve minimálisan egyhavi, élelemból és ivóvízből
8 napi) tartalék készlet megalakítása;

- a kontingens átcsoportosításának vasúti szállítással történő végre-
hajtása;
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- a honi területen való tartózkodás i dőszakában az állomány elhelye-
zésének, ellátásának és a technikai eszközcik kiszolgálásának az el|átó
egységbáZisán történő, míg aZ alkalmazás idószakában a kontingens min-
dennemű szükégletének honi területről, utánpótlási eg5rség útján való
biztosítása.

A kontingens feladatának specifikuma, tervezett alkalmazása szá-
mos, eddig nem vagy csak ritkán elóírt feladat megszervezését és megva-
lósítását tette szükségessé, amelyek közüt/eltétlenül ki kell emelni:

- a horvátországi Okucani térségében kijelölt területen - tábori vi-
szonyok között - huzamos tartózkodást biztosító elhelyezési feltételek
kialaKtását;

- a megbízható utánpótlási rendszer szervezeti, személyi és technikai
feltételeinek megteremtését;

- speciális ruházati-, egyéni védőeszközök rendszeresítését, soron K-
vüli gyártásának megszervezésétl

- "aránytalanul magas" készletszintek meghatározását, amely magá-
ba foglalta a kontingens, az állomány alapfelszerelésén túl a kontingens
raktári készletét és az utánpótlási egységnél tárolt tartalékkészletet is;

- a szolgáltatás területén újítás - készpénz nélküli, mágnes kártya
ellenében történő büféáru ellátás - bevezetését, illetve az egyéni mosatás
rendszerének újbóli igénylését, igénybevételét;

- a kontingens eszközeirő|, anyagairól teljeskörű nyilvántartás veze-
tését, manuálisan (kézi kartonnyilvántartást) a helyszínen, gépi háttértá-
mogatással az utánpótló alegységnél;

- a kontingens táborhelyén az anyagi-technikai biztosítás teljes ob-
jektum rendszerének - stacionér elhelyezési feltételekhez közelítő - ki-
alakítását.

A kontingens anyagi-technikai biztosíúósának megszervezése és vég-
rehajüása a honi területen tartózkodás - felkészítés - időszakábanhórom
ütemben valósult meg és kronológiájában bizonyította, hogl:

- A"Bázis lalaanya" kedveóbb feltételeket biztosít egy (vagy több)
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katonai szervezet elhelyezésére a tábori körülményeknél. A laktanya ka-
pacitása kisebb-nagyobb mértékben bóvíthető, infrastruktúrája kihasz-
nálható, ugyanakkor a használaton kívüli objekturnok beüzemelésekor
az évek sor án "megtakarítou" karbantartási, felújítá§i költségek beinvesz-
tálása elkerülhetetlen.

- A csapatok nem rendelkeznek olyan mennyiségű és minőségú tar-
talék készlettel, amely egy ilyen speciális zász|óalj felszerelését lehetővé
tenné, a pihentetés feltételeit biztosítaná. Ezek csak átcsoportosítással,
az Ellátó Központok készletének igénybevételével alakíthatók meg.

- Az évek óta "MZ" besorolású vagy hadrafogható kiképző besoro-
lású technikai eszközök átcsoportosítása - külön felkészítés esetén is -

sok problémát generál, csak a szükséges, esetenként huzamosabb idó óta
nem biztosított fenntartási anyagok felvételezését követően kezdődhet,
ahiányzó szerszámokat pedig a csapatköltségvetés terhére pótolni kell.

- A tewszerű megelőző javítások, technikai kiszolgálások elmaradá_
sával, az eszközök életkorával az üzembizt.onság"arányban álI", fokozot-
tabb igénybevétel esetén a meghibásodások gyakorisága ugrásszerűen
nő.

- A kontingens anyagi-technikai szakállományának összetétele, lét-
száma "függetlm" a végrehajtandó feladatoktól, illetve a műszaki alegy-
ségek alkalmazásának sajátosságaitól.

- Az Ellátó Központok célorientált szeívezetek, aze|őírt, illetve igé-
nyelt anyagi készleteket rövid határidővel is képesek biztosítani.

A kontingens műveleti íerületre történó felvonulása kettő ütemben
került végrehajtásra:

- első ütemben az előkészítő részleg feldedtó csoportja közúton, az
előkészító részleg zöme kettó katonavonattal (1996.01.16-17.);

- második ütemben a főerők néry katonavonattal (1996.01.30_31.).

Az előkészító részleg tóbori vi§zonyok között került elhelyezésre,
ellátása öt napig - az első utánszállításig - az erre a célra megalakított
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készletből történt, míg a főerók már a fe|épített "alaptáborba" érkeztek
meg.

A kontingens részére szüksóges anyagi készletek biztosítása, a fel-
használt készletek pótlása érdekében a Kaposváron megalakult logiszti-
kai ezred alárendeltségébe "Allományjegzék" alapján ideiglenes alegy-

ség, Logisztikai Támogató Század kerúlt létrehozásra. A század rendel-
teté§e a kontingestól órkezó igények alapján a szükséges készletek be-

szerzése, tárolása, előkeszítése szdllításhoz és heti kettó alkalommal rend,
Szeresen - esetenként soron HvüI - utónszáIlÍtás végrehajtása az okucani
táborba.

A t ábor aBeszerzési Hivatal, mint b er]uháZo álta]' építteíett" kont éner
települél' kiegészító objektumokkal. Az á|lomány elhelyezése szűkös
ugyan, de kedvezőbb a tábori (sátor-) viszonyoknál. A komfortérzetet
javítja a fűtés, az állandó hideg-melegvíz, valamint a logisztikai század
által biztosított ellátás és szolgáltatás színvonala.

A kontingens logisztikai objektumainak jellemzője, hogy funkció-
jának megfelelően tervezett, illewe a szakállomány kreatiütását dícséró
léLesítmény, amelye k közüI meghat ározó :

- a konyha; először a 69, M mozgókonyhák olajfűtéssel, jelenleg gáz-

zal üzemeltetve, új konyhatechnikai eszközökkel felszerelve;

- az étkezde; konténerben telepíwe, hőntartó pulttal ellátva, önki-
szolgáló rendszerű ellátrás feltételeit bizto§ítja, ahol sáles áruskálával ren-
delkező vegyesbolt is található;

- segélyhely; funkcionális egységei konténerrendszerben kialakítva,
a kor színvonalának megfelelő gyógyszerkészlettel ellátva;

- a raktáróvezet;20 tonnás konténerekben biztosítva az anyagok tá-
rolását és megőrzését;

- az izemanyag raktár; a rendszeresített szaktechnikai eszközökkel,
konténer tárolókkal, a kéziraktár és "iroda" elhagyott épületben;
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- a javítóműhely; elhagyott - valamikor hasonló rendeltetésű - épü-
letbe telepíwe, szerelőaknával, külön fenntartási és rezsianyag raktárral,
"irodával";

- akkumulátortöltő; elhagyott épületben kialakítva;

- hidrofórház; telepített ciszternával összekapcsolva, konténerbe be_
építve.

A tábor telepítés-szerkezetében ugyanakkor - csak kompromisszu-
mok árán feloldható - hiányosság hogy a kijelólt terület méreteinél fogva
azizemanyagraktár, a robbanóanyag raktár, illetve a telephelyen a tech_
nikai eszközök távolsága nem felel meg az előírásoknak.

A kontingen§ anyagi-technikai biztosítása (ATB) a logisztikai alegy-
ség szervezeténél, lehetőségénél fogva a rendelkezésre álló erők, eszkö-
zók és tartalék készletek igénybevételén, a logisztikai támogatás (után-
szállítás) folyamatosságán, a táborban telepített objektumok kapacitásán
alapul. Ugyanakkor a kontingens szakmai alkalmazását az IFOR kötelé-
kébe tartoó Szövetséges GyorsreagáIású Hadtest műszaki főnöke ter-
vezi, így az alkalmazásból adódó sajátosságok - azonos idóben, több, a
tábortól és egymástól nagy távolságra lévő feladat - befolyásolják az ATB
megszewezését.

Mirdezek íig5relembwételével, az ATB-t az alábbiak jellemzik:

A kontingens alkalmazásának jellege, a munkahelyek területi elhe-
lyezkedése szükségessé teszi az e|látás, javítás és szolgáltatás kombinált
- stacionér és táboíi - technológiújának alknlmazósáí.

A szükséges eszközök és anyagok biztosításának célállomása lehet a
tábor az ellátási és fenntartási, szükség szerint harcanyagok vonatkozá_
sában, valamint a munkaterület az IFOR megrendelése alapján a HM
Elektronikai lgazgatóság Rt. által megrendelt hídanyag esetében.

Az igények teljesítését zömm€l honi területról a logisztikai támoga-
tó század szá||ít6 alegysége végzi, de íörténhet helyi beszenéssel (víz, az
ivóűz kivételével, hajtóarryag,kőzőzalék), illewe egyes szolgáltatások meg-
rendelésével (szemé!, szennyvízszá||ítás).
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A tábortót jelentős távolsága lévő munkahelyek a kontingens szál-
lító eróiből utón- és hátraszúIlítási linc kialakítását teszik szükségessé,
amely időben a honi szállítás végrehajtásának függvénye (romlandó élel-
miszer, kenyér, ivóvíz, alkatrész, szerszám).

Az ellátás biztonsága érdekében a kontingensnél magas a tartalék
ké§ztetek szintje, ami - még romlandó élelemből és ivóvízből is - 4-6 na-
pos önálló tevékenységet tesz lehetővé, szükég esetén pedig a logisztikai
támogató század biztosít soron kívül utánpótlást.

A kontingens anyagigénye a különböző anyagnemekből jelentősen
eltérő, Élelmiszerből, jóváharyott étlap alapjánhei kétszei, a íenntartási
anyagokból az igénybevételtő| is jelentősen ftigő - ug5lanakkor állandó-
nak ítélhetó -, egyéb anyagokból (ruhá zat, egészségügyi. elhelyezési, stb,)

á|ta|ában heá eg alkalommal történik utánszállítás.

A technikai biztosítást a javítószakasz szenezetszerű erői hajtják
végre, távolabbi munkahelyen pedig kikülönített javítócsoport végzi. A
kontingens eszközei hadrafoghatóságának fontos mutatója, hogy a fel-
adatokat mindeddig határidóre telje§ítették, a meghibásodásokaI kettő
eszkóz kivételével helyben javították, amelyeknek hazavontatására volt
szükség.

Az anyagi-technikai vezetés a kontingens anyagi-technikai szolgálat
szervezeti felépítéséből, illewe elégtelenségéból, a szakállomány felké-
szültségéből adódóan kombinált módon valósul meg. Az ATF törzskari
szervezet hiányában csak a feladatok meghatározását, a végrehajtás el-
lenőrzésétvégzi és az eryüttműkódést szervezi, míg a gyakorlati tapasz-
talatokkal rendelkező (zömében tiszt, tiszthelyettes) állomány - szakmai
tudását, felelósségét érvényesíwe, a végrehajtá§ módszerét szabadon meg-

választva teljesíti feladatát.

A kapott feladat feldolgozrása, a döntés elókészítés mindezek elle-
nére kollektív munka eredménye, amelynek folyamatát - ellentmondá-
sossága ellenére - gyorsítja, hogy egy-eg5l szolgálati személy megbízás
alapjántöbb beosztást lót eI, széleskörű információval rendelkezik. A vég-
rehajtó aleglségek állománya összekovácsolódott, magas színvonalon -
es hatékon5nággal - képes feladatai ellátására.
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Az Országg5rűlés haározatának megszületése, a Magyar Műszaki
Kontingens megalakulása óta részt veszek a gépesített hadtest részére
meghatározott, az IFOR tevékenpéghez kapcsolódó feladatok ATB-nak
szervezésében és végrehajtásában. Az elmúlt idószak adott néhány ta-
pasztalatot, amelyek közúl a legfon tosabbaka következókben foglalhatók
össze:

1.) Az anyagi-technikai szolgálatok szakállománya valószínűtlenül
rövid határidó alatt képes kiemelt jelentőségű feladatok végrehajtrására.
Szakmai tudása, elhivatottsága, terhelhetósége lehetőséget ad arra, hogy
anyagi-pénzűgyi feltételek megteremtése esetén biztosítsa a szolgálattal
szemben támasztott követelmények teljesítését, az elvárt hadrafogható-
sági szint fenntartását.

2.) A kontingenshez hasonló szervezet(-ek) felállításához - egy hó-
nap helyett - legalább kettő-három hónap szükséges annak érdekében,
hogy a végrehajtandó feladatok (kiképzés, elrendelt készletek átvétele)
párhuzamosssága ne rontsa azok, valamint az ATB-i kóvetelmények tel-
jesítésének hatásfokát.

3.) A felkészítés hatékonysága növelhető, az á|ta|am szükségesnek
ítélt idő csökkenthető volna abban azesetben, ha az adott szervezet tech-
nikai eszközei központi készletből, az elvárható vagy megkövetelt tech-
nikai paramétereket biztosítva kerülne kiutalásra.

4.) A kontingens logisztikai alegysegeinek szelvezete, a szakállomány
létszáma a végrehajtandó feladatok volumenének, az alkalmazás körül_
ményeinek ismerete nélkül került meghatározásra, ami kapacitáshiányt,
ellátási feszültséget eredményezhet. Az eddigi tapasztalatok azt b izonyítják,
hogy elsősorban a javítóalegység vonatkozásában megemelt, ezred szintű
kapacitás biztosítása lenne optimális,

5.) Az anyagi készletek elrendelt szintje egyes anyagféleségeknél -
ruházat, ve5livédelmi technikai eszközök - indokolatlanul magas, míg a
fémmegmunkáló eszközók, gépjármű alkatrészek, gumiköpenyek vonat-
kozásában elégtelenség, hiány volt. Összességében a kontingens vonat-
kozásában a béke gazdálkodást folytató szervezetek szükségletét nagy-
ságrendekkel meghaladó igény jelentkezett. Több gondot kell fordítani
a javítókészletek összetételének kidolgozására, hasonló elhelyezésben a
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járulékos feladatok (ülágítás, karbantartó anyagok és eszközök biztosí-
tása) feltételeinek megteremtésére,

6.) Az állomány ellátása, kiemelten az élelmezési ellátás - az első
időszak eseti, szélsőséges megnyilvánulásai ellenére - folyamatosan biz-
tosított, azonban több figyelmet kell fordítani, egyes szolgáltatások (pl.
vegyesbolt áruskálájának) szinten tartására.

7.) A logisztikai támogatíi s",ízad létrehozása helyes döntés volt, mert
biztosítja a kontingens által igényelt anyagok beszerzé§ét, készletezését
és kiszállítását.

8.) A Magtar Műszaki Kontingens szaktevékenlségének eddigi ered-
ményességéhez meghatározó mértékben hozzájárult az anyagitechnikai
biztosítá§ alkalmazott íendszeíe, a felkészítés alapossága, illetve a szük-
séges anyagi készletek utánpótlásának folyamatossága.
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