
A vALós ANyAGI-TEcIINIKAI BlzTosírÁs vÉcnB-
rrerrÁsÁNaxTApA§zTALATAI A coopERATtvB
cHANcE-gó NATo/pfp LÉcrenó cyAKoRlAToN

II. RÉsz

Vasvói Tibor|

Az előző cikkben került ismeríetésre a COOPERATIVE CHAN-
CE-96 NATO PfP gyakorlat megszervezése, méretei, célj a, körúlményei
és fóbb jellemzői, valamint az ehhez kapcsolódó anyagi-technikai (logisz-
tikai) biztosítás jellemzői, sajátosságai, a felkészítés, az együttműködés
és vezetés megszervezésének és megvalósításának rendje. Jelen cikk
ezen gondolatok fol}.taí;ásaként a szakági bizto§ítását taglalja.

Technikai biztosittís

A,) Repú!ó nérnök-núszaki biztosíás

1.) A feladatvégrehajtására való felkészülés idószakában a résztvevó
repülő egységek kijelölték a "COOPERATIVE CHANCE_96, NATO
PfP gyakorlat végreh ajtás ában résztvevő repülőműszaki állományt és re-
pülőtechnikai, valamint repúlés-előkészítő kiszolgáló eszközöket oldal-
szám alapján:

AN_26T 1db MI-8T 7 db

MI_8P zdb MI24 2db

MI-9 1db MIG_29 Sdb

2.) A kijelölt állomány részére felkészítő foglalkozások kerültek le-
vezeíéxe az alábbi témakörökből:

- a repülótechnika üzemeltetésének sajátosságai tábori repülótéren;

l Dr. va§váíi Tibor alezredes,2. Repüld és Lé8védelmi hadtesl, ATF-§é8 T€rvezé§ osztályvezetó
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- terhek rögzítésének elóírásai tehertérben történő szállítás esetén;

- külső függesztménnyel történő repüléseksorán betartandó bizton_
sági előírások;

- betartandó biztonsági, munka és balesetvédelmi rendszabályok
üzembentartás és alkalmazás folyamán.

A felkészítéseket az illetékes MMsz töíZ§ vezeííele, beosztásoktól
függő c§oportóss zeállításs al.

3.) A feladat végrehajtására kijelölt repülőtechnikai eszközök meg
ke||ett, hogy felelj enek az alóbbi köv ete lményeknek:

- a repülótechnika és berendezései, valamint a hajtómúvek és fóre-
duktor hátralévő üzemideje a soron következő időszakos munkáig, vagy
üzemidó lejárta miatti cseréig legalább 15 üzemóra, 10 nap legyen;

- a helikopterek és szállító repülőgép repülési feladatokra történő
előkésátését és üzembentartását Szolnok és Szentkirálpzabadja repü-
lőteren azl. fokú műszaki kiszolgálási változat, táborj leszállóhelyeken
a III. folrri műszaki kiszolgálási változat követelményei szrrint végezák
a Re/664 számú szabá|yzatlIl. fejezet 8. pontja firyelembevételével;

- az elókészítések, kiszolgálások végrehajtásának okmányolását az
érvényben lévő dokumentálási rendszer a\apján végezzék, azzal a meg-
különböztetéssel, hogy a munkanaplók, repülési lapok fejlécén a
'COOPERATIVE CHANCE-96" cyakorlat jelölést minden alkalommal
eszközölni ke|l;

4.) A repülési feladatok végrehajtásának idején az MH 89. Szolnok
ve.szre.dd. javító osztály állományából létrehozott javító csoport készen-
létben volt a kisebb meghibásodások azonnali elhárítására, valamint a
repüló-műszaki anyagraktár pedig a hibaelhárításhoz szükséges beren-
dezések azonnali kiadására.

5.) A repülőtechnika kiszolgálásának segítésére APA-5D repülőin-
dító és ZIL-I31 repülővontató gépjármúvek vezénylésére kerúlt sor a
gyakorlat idejére.
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A kűlföldi fél részéról a mérnök-műszaki biztosítás területét érintó,
az alakulat által nem biztosítható igények kielégítésére a"Valós Biztosí-
tási Központ" patancsnoka intézkedett.

Az egyes települési helyeken a célszerű csoportosítás figyelembe vé-
telével kerültek kijelólésre az eryes gépállóhelyek. (Kecskeméten 16 db,
Szolnokon 19 db, Ujdörögdön 6 db helikopter leszállóhely.)

A valós repülések mérnök-múszaki biztosítását a repülóeszköóket
bizto§ító egységek érvényben lévó állománytábla szerinti repülő-műszaki
állománnyal szervezték és hajtották végre.

Főbb meg|ibásodások voltak USAC-130 bal fófutó durrdefekt, ro-
mán AN-30 és magyar MIG-29 madárral való ütkózés, F-16 hajtómú
elektromos zárlat.

A NATO teruezési és munkamódszerei, tapasztalatai

A repülések tervezési alapadataként a rendelkezésre álló személyi
állornány és eszközmennfsóg a meghatározó. A feladatok végrehajtását
ennek alapján tervezik. A kesz tervtáblát a logisztikai felelós hagla jóvá.

A magyar valós biztosítás műszaki állománya a nyelvi nehézségek
ellenére zökkenőmentesen hajtotta végre a külföldi csoportok által igé-
nyelt személyi és technikai biztosítást. A külföldi résztvevők által meg-
adott igénylisták hiányosságai ellenére a kiszolgálási folyamatokban
fennakadás nem volt,

A külföldi kiszolgálók nem mindig rendelkeztek végrehajtási terv-
tábláva|, ezért az üryeletes mérnököknél idónként tarthatatlan állapot
alakult ki. Az ügyeletes mérnök tevékenységét zavarta az ery idóben több
nemzet információval való ellátása. Aprobléma enyhítésére az ügyeletes
mérnöki toronyba állandó tolmác§ot biztosítottunk.

B.) Gépjármú-technikai bizto§ítá§

A vezénylésre kij elólt gépjármű-technikai és kilönleges anyagi+ech-
nikai eszközök a 4. Számú TK. végrehajtása után - feltölwe, egyedi kész-
lettel és szerszámzattal, érvényes menetlevéllel, menetlevéltömbbé|
üemóra lappal, üzemanyag feltöltési csekkel kerültek útbaindításra.
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1.) A szállítási feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében 4 el_
|áttási körzetet (EK) hoztak létre:

- 1. sz. Ellátási könet (Szolnok repülőtér);

- 2. sz,Ellátásikörzet (Kecskemétrepülőtér) ;

- 3. sz. Ellátási körzet (Szentkirályszabadja);

2.) Az ellátási körzetekben a váratlan meghibásodások gyors elhárí-
tása érdekében az érintett alakulatok s aj át javítószervezetükből raj erejű
készenléti csoportot jelöltek ki 1 db műhelygépkocsival.

3,) Az ellátási körzetekbe a más alakulattól vezényelt és a külfdldről
érkező gépjármű-technikai eszközök részére elkülönített tárolóhelyek
kerültek kijelölésrc az őtzés véde|em és a tárolóhely-szolgálat megszer-
vezésével.

A gyakorlat ideje alatt alapvetően hibaelháítás végrehajtására ke-
rült sor. Az eszközökön mintegy 50 esetben kellett futó és kisjavítást
végrehajtani mintegy 400 mó és 100.000 Ft ráfordítással. Eg5l esetben
kellet központi j avítást kérni, kettő esetben került intézkedés közúti for-
galomban sérüt személygépkocsi kárrendezésre a PROVIDENCIA biz-
tosítón keresztül.

C,) Vegdvédelmi-technikai biztosítás

1.) A gyakorlat idején végrehajtásra kerülő repülési feladatok tűz-
védelmi technikai biztosítását a MH 59. SzD.hc.re.e., MH 87. Bakoúy
hc.hel.e., MH 89.ve.szre.dd. tűzoltó szakaszai saját rendszeresített tűzol-
tó gépjárműveikkel, szakfelszerelésükkel hajtották végre.

A tűzvédelemhez szülrséges eszközök és felszerelések mennyiségi és
minőségi biztosításánál, a NATO és a magyar előírásokat összevetve,
mindig a magasabb ktivetelményű elóírásoknak tettünk eleget.
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2.) A szolnoki, kecskeméti és szentkirályszabadjai reptérre települő,
nem a fogadó alakulatok állományába taítozó repülőeszközök gépálló
helyeire tűzoltó normatívák k€rültek meghatározásra és biztosításra.

3.) A kiegészítőleg elrendelt feladatokhoz a szükséges eszközöket a
központi szervek (CURRUS, UAEK) biztosították. Az érintett alakula-
tok a gyakorlat időszakára külön tűzvédelmi tervet készítettek. Szolnok
és Kecskemét repűlótereken az ideiglenesen kialakított gépállóhelyek
e|lenőtzése 4 óránkénti tűzoltójárőrrel töItént.

4.) Avalós veryivédelrni, de főként a tűzvédelmi bizto sítás " béke ga-
korlatok" idószakában történő megvalósítása gazdaságosabb a folyama-
tos íenntartás bizto§tósóval, figyelembe kell venni, hogy a NATO (és
más) országokban rendszeresített eszközök me&ielenése miatt az ICAO-
előírásai tűzvédelmi vonatkozásinak is szülrséges megfelelni.

D.)Elekronikai biztosítrás

FRISZ biztosítás

Az MH 89. Szolnok ve.szre.dd., az MH 59. SzD. hc.re.e., az MH 87
Bakony hc.hel.e., az MH 93. VHL ve.re,o. a gyakorlaton résztvevő ma-
gyar és külföldi repülőeszközök le-, és felszállását a jelenleg meglévó és
telepített FRISZ-FET eszközökkel végezte.

URH rádióhíradás

Az MH 89. Szolnok ve.szre,dd. és az MH 59. SZD hc.re.e. repülés-
irányító URH rádióhíradása kiegészítésre keriJl2-2 csatoínával. A
hc.re.e. a szükséges VHF-UHF rádiókat saját készletéból biztosította, 1
tartalék képzésével.

A harcirányító pontokon (Kupon, Városföldön, Jután) a kiépített
repülésirányító URH-kal bizto§ították a gyakorlat légi híradását.

A gyakorlat tervében szerepló műszeres kutatások ("ISAR"), a vizu-
ális kutatások C'VSAR), a vízből mentések és az ejtóernyős ugrások
földJevegő-föld rádió híradás biztosításához VHF sávú kézi rádiők az
alakulatoktól átalárendeléssel kerültek biztosításra (összesen 72 + 4 db).
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objel<tív kontroll

Az objektív kontroll biztosítrásához szükéges SHR típusú magnókat
a repülő alakulatok és a harciárnyító pontok saját készelteikból biztosí-
tottak. Magnószalagok a MH EATEK+óI kerültek igénylésre. AMH 59,
SZD hc.re.e. részére kiegázítésként a MH ESZF 1 készlet digitális adat-
rögzítőt biztosított.

FM rádióhíradás

A gyakorlat helyszínein a ryakorlat vezeté§i törzse, a nemzetközi
vezetési törzs, a valós bizto§ítiást ellátó és a repülótechikai eszközöket
kiszolgáló parancsnoki állomány föld-föld köátti kommunikációja FM
kézirádiókkal került megvalósításra (Deszantcsoport 10 db, eje. csoport
12 db, órzés-védelem 20+10 db, munkacsoportok Sdb, ZONA híradás
8+6 db), az e§zközöket a szükéges kiegészítőkkel egyűtt aMH EATEK
biztosította,

szüIly biztosítás

A gyakorlaton résztvevó vezető és kiszolgáló állomány részére a MH
ESZF a szükéges e§zköajket biztosította.

Technikai kiszolgáIás

A MH 59. Sz.D. hc.re.e. (saját, Szolnok, Városföld alakulatoknál), a
MH 31. Kapos Hc.re.e. (Jután), MH 47.Pápa hc,re.e. (Kupon), és a MH
|21. Y ez.bizt.z, (Szentkirályszabadján) a gyakorlat érdekében minden
igénybevételre tervezett e§Zkózön soron Kvül a 3.TK-t hajtották végre .
A saját és az álvett eszközök bevizsgálását, felkészítését a gyakorlatba
bevont alakulatok javítóműhelyei végezték el.

Azérintett repúlőterek irányadó, iránymérő eszközeinek á repülés-
irányító URH rádióinak felkészítesét, paraméterinek ellenőrzését a MH
ESZF végrehajtotta.

A VBK állománya saját munkájának segítéséhez kellő darabszámú
számítógépes munkahelyet épített ki és üzemeltetett. Arepülést tervező
csoport részére az 1. és 2. körzetekben a gyakorlat idején lett elrendelve
és kiépírve az5, rt.z-tól1-1 GLORIA munkaáIlomás.
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Az STK részére bérleményként biztosított számítógép eredménye-
sen kapcsolódott az INTERNET h 6lózatta.

Az 1. és 2. küzetekben az SHR magnókkal párhuzamosan 3 KRT
digitális magnó került tesztelésre, melyet polgári cégek biztosítottak.

E.) Múszaki-technikai biztosítás

AzMH 1. Jav.z.ép.gép javítóraja kirendelésre került a MH 89. Szol-
nok ve,szre.dd-hoz a mezőgazdasági gépsorok hiba-felvételezése és hely-
színi javítása elvégezése érdekében.

Az 1. sz. EK-ban Szolnok repülőtéren a bemutató közvetlen elóké-
szítésekapcsán (dobó hely) a VBK a belga deszant állománnyal az egrutt-
működést DISTAFF CLC-n keresztül feladatmegoldó hatásfokkal vé-
gezte.

A"sárga és vörös zóna" előkészítése saját erőkkel és e,szközökkel az
előírt időre és minóségben megtörtént. Az F-16-os elfogóberendezés te-
lepítése NATO-magyar kózös tevékenységben t'ennakadás nélkül való-
sult meg és került működtetésre.

HADTÁPELLÁTÁS

Üzemanyag ellátás:

A gyakorlat során a hazai technikai eszközök által felhasznált üzem-
anyagok az érintett katonai szervezetek 199ó. éü fogyasztási keretét és
kiutalási normáját terhelték.

A gyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos összes
mozgásbizonylatot piros színű "CC" jelöléssel látták el.

A más nemzetek érdekében végzett szállítási és repűlés-kiszolgálási
feladatokra felhasznált gépjármú hajtóanyagokat külön erre a célra,
nemzetenként felfektetett kétnyelvű menetleveleken és üzemanyag fel-
tőltési-kiadási kimutatásokon. (továbbiakban UFKK) vezették. A gya-
korlat lezárását követően az UFKK fénymásolatát elszámolás céljából a
MH Üzemanyag Ellátó Központnak (továbbiakban MH ÜEK) kerűlt
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megküldésre. Külön nemzetenkénti UFKK{ fektettek fel a külföldigép-
járművek részére kiadott hajtóanyagokról.

Engedélyezésre került a külföldi gépjárművekhez kenő-karbantar-
tóanyag kiadása.

A gyakorlat elókészítése és vegrehajtiása során a kiadásra kerülő re-
púlőpetróleumba az érvényben lévő normák szerint keverték be a

"HITEC-580" és a "Kerofluid;' adalékot.

Külföldi repülőeszköz részére - a keverhetőség elkerülése érdeké-
ben - kenőanyag kiadása megtiltásra került.

A repülő -üzemanyagtöltő gépjárművek felkészítésre kerültek zárt-
sugaras feltöltésre, működtetésük ez alapján történt,

A külföldi repülőeszközcik feltöltése nemzetenként felfektetett' Ki-
adási kimutatás" alapján történt, Az okmányra került oldalszám, a gép-
típus és az ország pontos rögzítése, valamint az átvevő olvasható aláírása.

Az érintett repülőterek ÚSZF-ei az üza,töltő gk.vezetők részére kü-
lön foglalkozást vezetek le a betartandó rendszabályokól.

Kijelölt töltőgépkocsikat 300-300 liter repülésre alkalmas repülőke-
rozinnal mosták át, a végrehajtás ténye jegyzőkönyvben került rögzítés-
re. Az eszközöket a rendszeresített kiegészítő felszerelésekkel (dómfe-
délzsák, pisztolyzsák) Iátták el, a tartályokra a '7EZ-,4-1" feliratot festet-
ték fel.

AZ áimosottt, illetve a továbbiakban feltöltésre kerülő töltőgépjár-
műveket a KBH biztonsági íőtisztje falakattal és szeméIyi pecsétnyomó-
jával pecsételte le.

A pecsételés tényét é§ időpontját, valamint az alkalmazott pecsét-
nyomó számát, tulajdonosának nevét és rendfokozatát a töltő-gépjármű-
vezetőnek kiadás ra kerülő "utlevél" hátoldatára írták fel.

A hadtáp technikai eszközök állapota és a gyakorlat kdvetelményei
nem voltak teljesen szinkronban, az elrendelt követelmények szerinti
előkészítéséhez jelentős pénásszeg szűkséges (pl. Az űza.töltő gépjár-
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művek átfolyásrnérői még soha nem voltak az OMH által hitelesítve, a
hűtőgépjármúvek teljes felújításra §zorultak). A gyakorlat során a töltó-
gépjármű átfolyásméróje és a fedélzeti méróeszköz (francia) mutatói kö-
zótt e]térés mutatkozott.

lílelmezési ellátás:

A gyakorlaton napi háromszori fóétkezest, a repülő-hajóá állomány
részére startbüfé, a repülő-műszaki állomány részére védőitalt, éjszakai
munkavégzés esetén éjszakai pótlékot biztosítottak. Szolnokon és Kecs-
keméten a gyakorlatvezető munkahelyen munkahelyi büfé üzemelt, ahol
térítés mentesen kávét, üdítót, ásványvizet, különböző aprósúteményt
szolgáltak ki.

A ryakorlatra felszámítható élelmezési norma nettó értéke'114.- Ft
volt, ennek étkezésenkénti megoszliása: rcggeli207.-, ebéd 3ü).-, vac,sora
207,- Ft. Ajelenleg is természetbeni ellátásra jogosult személyi állomány
részére a II. és III. számú élelmezési norma pénzértéke került felszámí-
tásra. A gyakorlaton résztvevó eryéb állománykategóriába tartoók ré-
szére aW. számú élelmezési normák péruértéke voh biaosína. Agakor-
lat idejére egységes étlap került kiadásra,

A ryakorlaton résztvevó külföldi állomány részére a teljes napi élel_
mezési ellátiást 2000.- Ft/fólnap költségtédtessel biztosították, amely tar-
talmazott 150 %-os rezsikölbéget és AFA-I.

A kialakult általános tapa§ztalat azt mutalja, hog5l a ryakorlat vég-
rehajtásához szükséges elófinanszírozott pénzösszeget körzetenként a
kért idóre szükséges lebiztosítani, mert a szakmai tervezés és végrehajtás
e nélkül nem lehetséges.

A ryakorlat előkészítése során az élelmezési ellátási rendszer me-
netlevélre történó vegrehajtása nehéz, ezeken a napokon, szemléken a
gyakorlatra engedélyezett norma felszámítás engedélyezése célszerú.

Az állomány ellátása, a lehetőségeket figyelembe véve jó szinten,
kultúráltan, a hazai körülményeknek megfelelően valósult meg.

Tapasztalat, hory fel kell készülni az esetleges kettós ellátrásra is,
mert a külföldi résztvevők más rendszerben dolgoznak. A feladatok ese-
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tenként előző délután vagy az nap kerülnek meghatározásra, így a hideg
élelem előző nap történó igénylé§e lehetetlen vagy csak nagyobb készle_
tek összpontosításával valósulhat meg.

A gyakorlat helpzínein a rendelkezésre álló stacioner konyhák, ét-
kezdék, raktárak üzemeltek.

A kiemelt szintú étkezdében a reggeli ellátás először svédasztalos
formában, majd felszolgálással volt biztosítva, amiből a meleg reggeli ará-
nya30 Vo-ban á||t be, az ebédhez minden esetben kiegészítők voltak biz-
tosítva (üdítő, gyümölcs, sütemény, jeges víz).

Az ellátás során kiemelt figyelmet fordítottunk a közegészségügyi-
járvrányügyi és élelmiszer higiéniai szabályok betartására, az ételminták
elő-írásszerű eltételére. Szolnokon és Kecskeméten a gyakorlaton részt-
vevő g5lakorlók és gyakorlatvezetőség rész&e a munkahelyeken vagy
azok közelében, valamint az étkezdében az ellátás rendszerébe illesztett
automaták üzemeltek.

Ujdorogd-Romv ár os iv óÁzzel való ellátása vízszá||ító gépj árművel
(ivóvízzel feltöltve) volt biztosítva.

Szentkirályszabadja repülőtéren 23 -24-én 50 fő részére, Szolnokon
40 fő tészére, Kecskeméten 30 fő részére 1-1,5 literes kiszerelésben
NATO elóírás alapján ásvánlvizet biztosítottak.

Ruházati elláúás:

A gyakorlaton az őltözet az alábbiak szeint került szabályozásra:

1.) Végrehajtó állomány: - MH Operatív Csoport, ryakorlat vezető-
ség, összekötó tisztek, VBK és a bemutató helyeken jelentő állomány a
87, M ejtőernyős öltözeíet viselte az At/205. MN oltözktidési Szabályzat
31. átmeneti és nyári időszakra vonatkozó elóírásaival.

2.) Repülő hajózó óllomány:

Az állomány a repü|őhajózó hadi- (ryakorló-) öltözete1 üselte az
Át205. MN Öltözködési Szabályzata 29. átmeneti és nyári időszakra vo-
natkozó előírásaival.
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3. ) Repülőszere lő á llomá ny :

Az állomány a repülőszereló hadi- (g;rakorló-) öltözeteí viselte az
ÁVzos. tl,tt l ÖltöZködési Szab áIyzata 30. átmenti és nyári időszaka vo-
natkozó elóírásaival.

4,) Biztosító és kiszolgáló áIlomány: a részükre rtndszeresített nyári
öltözetet viselte.

Agyakorlaton résztvevő külföldi állomány mosatási igényeit a Cent-
rál Mosodák Rt. végezte. A folyamatosan üzemeló áwevőhelyek műkö-
dési feltételeit Kecskeméten és Szolnokon a szálláshelyek biztosították.

A szolgáltatás elv égzésére az éríntett katonai szervezetek külön kö,
töttek megállapodást a Centrál Mosodák Rt-vel.

A szolgáltatási helyszíneken az állomány részére olyan készletű ágy-
nemű, törölköző, stb. ruházati anyag került felhalmozásra, amely lehe-
tővé tette azok §zülség szerinti cseréjét. KöZponti készletben került fel-
halmozásra az eső elleni védelemhez a szükéges létszámra a PVC eső-
gallér.

Egészségügyi biztosítás

A hazai állomány járó és fekvőbeteg ellátása a MH 7. Lérak.e.
(Keszthely), azMH 727. Yezetésbizt.z. (Veszprém), a MH 89. Szolnok
ve,szre.dd. (Szolnok), valamint az MH 59. SZ.D. hc,re.e. (Kecskemét)
segé\helyen került végrehajtásra.

A segélyhelyeken 24 órás orvosi és fogorvosi ügyelet került szerve-
zésre napi 2-2 óta ambuláns rendelési idővel. Valamennyi helyszínen az
eü. szolgálat részére angolul beszélő tolmács került kijelölésre,

A külfóldi állomány fekvőbeteg ellátására a MH Központi Honvé-
dórház és azMEKecskeméti Repülőkórház került kijelölésre, a szakor-
vosi járó beteg ellátásra a Kecskeméten települt állomány részére a MH
Kecskeméti Repűlőkórház készült fel.

A sürgősségi baleseti ellátásra a szolnoki, a tapolcai, a veszprémi vá-
rosi kórház, valamint a Kecskeméti Repülőkórház - a területi elvek fi-
gyelembe vételével - került kijelölésre.
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Úidrirrigd<in és Szolnokon a VIP szerné\ek sürgósségi ellátrása ós

szállítása a MH KHK Budai részlegenek sürgősségi mentőrészlegével
együttműködésben keíült meg§zervezésre.

Eró és eszközbiztosítás az egészségüryi ellátáshoz:

A MH 7. lérak.e. biztosított 30O fós sorállományú katonát markíro-
záshoz, 10 fő sebesülMvő katonát a markírozott sérültek romok alá tör-
ténő elhelyezéséhez, sebesült§^ijtó fészekbe szállításukhoz, valamint
kutató-m€ntó helikopterekbe való berakásához.

A sérültek markírozását 2 fő owos és 3 fő eü.tts. végezte.A sérültek
megoszlása: Igen súlyos 4 fő 73 Vo, súlyos20 fő 67 Vo,könnyő6íő20 Vo.

AMH 7.Iérak.e. a Romvárosban 2db eü. sátor, valamint eü. szakanyagok
telepítésével egészségügi pontot rendezett be és múködtetett a repülé-
sek, eje. ugrások egészségügyi biztosítása érdekében, 1 db sebesültszál-
lító gk. egyidejű biztosítása mellett.

úidaragdi bázison,

A valós egészségügyi biztosítás érdekében a bázison lévő segélyhe-
lyet a MH 721. vez.bizt.z. működtette. 1fó fogorvos és 1 fő asszisztens
MH 5. Csobánc sv.e. alakulatánál - Tapolcán - volt fogadóképes. Egyide-
jűleg a városi kórház előzetes szerzódéskötés alapján háttérbiztosítást
valósított meg.

Szenkirályszabadja:

A MH 87. Bakony hc.hel,e. egészségüryi szolgálata biztosította 2x30
fő sérült kutatómentő helikopterből, merevszárnyú száliító repúlőgépbe
való átrakását és továbbszállítását. Asérültek fogadása, EEO segélynyúj-
tásban való részesítése érdekében 1 db kötöző gépkocsit telepítettek.

Kecskemét:

Itt kerűlt végrehajtásra a Szentkirálpzabadja repülőtérról, Kecske-
mét repülőtérre szállított 10 fő sérült szállító gépekből tórténő kirakása
és a MH Kecskeméti Repülókórházba való beszállítása seb.száll.gk-val.
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Avalós ellátás keretében mintegy 100-150fó külföldi részwevő alap-
ellátását- a kecskeméti alakulateü. szolgálata stacioner segélyhelyen haj-
totta végre, a repülések egyidejű biztosítása mellett.

Szolnok:

Végrehajtották 07 .23-24-éa a Szolnok repülótérre érkező 2O fő sé-
rüIt repülőgépekből történő kirakását, a repülótérre telepített MoBIL
egységgel megerósített tábori kórház részlegbe szá||ítását a végleges el-
látás érdekében. 07.26-án 8 fót markíroztak a helyszínen a bemutatóhoz,
szállításukhoz 10 fő sebesültvivő katonát biztosítottak. A sérültek mar-
kírozását 2 fó eü.tts., 1 fó eü, katona, 1 fó seb.száll.gk,vezető segítségével
végezte, 7 db seb.száll.gk. igénybevételével,

A gyakorlat ideje alatt fennakadás nélkül biztosították a valós repű-
léseket, a deszant és eje. ugrásokat.

Avalós ellátást 3 fó orvos, 1 fő fogorvos, 1 fő eü.tts., 1 fó asszisztens,
2 fó eü. katona, 2 fő gkvez. végezte-

A MOBIL szervezet alkalmazása a MH KRK főigaz$atőja álía| e|-
készített eü.biztosítási terv szerint került végrehajtásra.

Sürgósségi betegellátásra a Szolnoki Megyei Kőrház, többnemzeti-
ségű hajózók és egyéb külföldi állomány részére a Kecskeméti Repülő-
kóíház került küelölésre. A gyakorlat folyamán a külfóldiek vonatkozá-
sában alapvetóen általános ellátásra került sor viszonylag minimális mér-
tékben. Néhány kiemelt ellátásra került sor, amely gyors és szakszerúvolt
(szlovén honv.min., NATO PECS.vez., cseh műszaki rlg.vez.). A tényle-
ges esetek szakorvosi ellátását a repülőkőrházszemélyzete magas szintű
hozzáértéssel végezte.

közlekedés biztosítás

Kecskemét és Szolnok repülóterekre érkező légiszállitó eszközök
rakodá§bizto§itási feladatait a helyszínen lévő anyagmozgató gépekkel,
valamint a MH Katonai szállítási Főigazgatóság által bizto§ított egy-egy
darab nary teherbírású, hosszúüllás diesel rakodógéppel hajtottákvégre,
Szentkirályszabadja repülőtérre érkezó légiszállító eszközök ki-, illetve
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berakását a feladat időtartamára bérelt hosszúvillás, nagyteherbírású di-
sel targoncával, valamint a helyszínen lévő rakodógépekkel végezték.
(Mindhárom helyen C-130, AN-26, F-60.),

A gyakorlat fő helyszínein - Szolnokon és Kecskeméten - 1996.
01.75-28-ig terjedő időszakban a beérkező külföldi résztvevők eligazo_
dásának segítésére, a ryakorlat folyamán jelentkezó váratlan események-
kel kapcsolatos operatív intézkedesek megtételére, a szállításokkal és
anyagmozgatásokkal összefüggő feladatok koordinálására diszpécser
csoportoí (SUPPoRT CELL) szerveztek és biztosítottak folyamatos (24
óriás) diszpécser szolgálattal. A valós logi§ztikai diszpécser c§oport (to_
vábbiakban WDCSP) személyi állományában (szervezetébe) szál|ító,
ellátó, re.műszaki, hadtáp szakemberek és tolmácsok voltak beosztva.

A diszpécser szolgilat fő feladatai voltak a teljesség (igénye néIkiil):

- a gyakorlatra bejelentkező csoportok, §zemélyek fogadása, a "Wel_
come Package" (Információs csomag) átadása, az elhelyezés intézése;

- az azonosííó kártyák (belépési engedélyek) átadása;

- folyamatos kapcsolattartás a szállóhelyeken s zevezett és működ-
tetett ügyeleti, valamint a repűlőeszközök kiszolgálásában résztvevő ma-
gyar szolgálatokkal (telefonon és rádiótelefonon);

- aZ előZetes igények szerint kijelölt és biztosított tárolóhelyek (rak-
tár helyiségek) átadásának és visszavételének koordinálása;

- a repülőtereken belüli személyszállítás, a Kecskeméti Repülókór-
ház és a rep,tér közötti, valamint a szállráshely (kollégium) és amunkahely
közötti személyszállítás rendjének fi gyelemmel kísérése, szewezése;

- a helyszíneken jelentkezó azonnali szállítási feladatok operatív in-
tézése, az i|yen jellegú igénybevótlekre biztosított szállító eszközók moz-
gatása, a rendelkezésükre bocsátott szállító eszkdzök igénybevételének
folyamatos követése és a megfelelő mennyiségű tartalék szállítő eszkőz
állandó biztosítása;

- STK/LMI (PIC^/OB) csoportokkal folyamatos összeköttetés tar-
tása;
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- a gyakorlat helyszínein, illetve a közúti közlekedésben előforduló
gépjármű közlekedéssel kapcsolatos mindennemú kérdés, probléma in-
Iézése ;

- a gyakorlaton résztvevő külföldi átlomány részére érkeá postai
küldemények áwétele sürgős továbbítása a címzettekhez;

+

- a gyakorlaton ré§ztvevó különböző szeíyezetektől a napi étkezési
létszámok és étkezési igények összegyűjtóse;

- az elhelyezéssel kapcsolatos biztosítási, hiba-elhárítási feladatok
intézése (ehhez folyamatos kapcsolattartás a kűlönbözó karbantartó cso-
portokkal, az elhelyezési szolgálat kijelölt ügyeletesével).

A személyszállítási feladatok szervezettsége és a megfelelő operati-
vitás biztosítása érdekében menetrend készült a gyakorlat helyszínein
belüli, illetve a munkaidő befejezését követő idószakra (18.00-22.00-ig)
a repülőtér és a városközpont között óránként járatszerűen közlekedó
autóbuszok mozgatására.

Szolnok és Kecskemét repü|ótereken felmerült belső személy- és
egyéb szállítási igények kielégítésére kijelölt szállítóeszközök, rakodógé-
pek moz4atását a valós logisztikai diszpécsercsoport állományába tartozó
szállítótiszt, kue diszpécser a szállításokra kidolgozott menetrend és a
valós feladatok szerint felmerülő igények alapján tervezte és operatíven
szeívezte.

Az STK által tervezett személpzállítási feladatokat az MH Katonai
Szállítási Főigazgaóság állományából helyszínen tartózkodó szállítótiszt
irányítrásával, bérelt eszköók igénybevételével biztosították.

A kijetölt repülőterek szállító szolgálatfónökei részlete§en megteí-
vezték a kijelölt parkolóhelyek firyelembe vételével felállítandó ellenőr-
ző-áteresztő pontok és foryalomszabályzók felállítási helyeit, azok műkö-
désének rendjét. Részletesen kidolgozásra került a szállítási feladatokra
kijelölt eszközök gépjármű-vezetó álloányának elérhetőségi, illetve ér-
tesítési rendje, a velük való kapcsolattartás formái.

A gyakorlat időszakában a helyszíneken belüli (szálláshely és mun-
kahely közötti, repülőtéren belüli) forgalomszabályozást minden eset-
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ben az alkulatok saját eróvel és eszközzs|baltották végre. A helyszínek
köótti mozgrások forgalomszabályoziásához szükéges erőket és eszkö-
óket a gyakorlatvezetőség, valamint az LMI és STK által meghatározott
igények alapján az MH 40. Galga vez.bizt.e. biztosította.

Ulatir<iga bemutató helyen a zárási és belső forgalomszabályozási
feladatokhoz, valamint a brPis es a "romvóros" közötti útszaka§z helyre-
állításához szükséges eróket és uzközöket egyeztetés alapján a MH 4.

g.hdt. biztosította.

A s/akorlaton az Blábbi lé$ úton történő szállításol ki-, be- és

átraMsok valósultak meg:

1. sz. EK-ban:

2 db C-160 német és francia, 1 db AN-30 román, 1 db AN-26 cseh,
3 db C-130 USA, kanadai és belga, 1 db MI-17 cseh repülószerkezet az
alábbi terhekkel:

- 16 raklap vegyes anyag (alapvetően remü anyag),

- 1 db guruló konténer (NATO szabvány),

- l83 fó teljes felszereléssel.

2. sz. EK-ban:

6 db C-141 USA" 1 db C-212 spanyol, 2 db C-130 spanyol és belga,
1 db C-235 spanyol, 1 db F-27 holland, 1 db C-lfl német, 1 db AN-26
lenryel repülógép összességében az alábbi terhekkel:

- 33 db raklap veges anyag (7O Vo remü.anyag),

- 10 db guruló konténer (NATO szabvány),

- 2 tonna műszaki ve§/es anyag,

- F-16 elfogókeslet,

- hír- és túzoltó eszközkészletek,

- 81 fó teljes felszereléssel.

L,l6



A fentieken kívül az átrepülő, résztvevő heiikopterek és szállító repü_
lőgépek könnyú pogglászt és személyszállítást végeztek (mintery 113 fő).

A gyakorlat során ezen szállítási feladatokat rugalmasan oldották
meg. Az átrakásokhoz a hazai és a nemzetek által magukkal hozott esz-
közökből létrehozott csoportosítá§ a VLDCS-k irányításával a feladatát
- igaz, hog5l feszített munkatempóval - nagyon jól oldotta meg. Elsőként
került kipróbálásra a GVH-103 görgős villahosszabbító vegyes tapasz-
talatokkal (hossza 2,5 m, teherbírás 7 t). Bevetését a repülógép-rakodó
nyílása és a NATO szabvány konténer kivétel indokolta.

Blhelyezési biaosítás

A légieró gyakorlaton résztvevő személyi állomány teljes körű elhe-
lyezési ellátása és az anyagi-technikai eszközök elhelyezési biztosítása a
kijelölt ellátási körzetekben és színtereken elsősorban a meglévó katonai
objektumok ingatlanállományában történt.

A.) A személyi állomány munkahelyi feltéúeleinek biztosíüísa

1. sz. ellátási körzet:

a. ) Többnemzetiségű Repülőparancsnokság elhelyezése;

b.) Döntnöki állomány, a valós biztosítás, kutató-mentő szolgálat el-
helyezése;

c.) A gyakorlatvezetés elígazítő, felkészítő hellség biztosítása;

d.) Repülőszemélyzetek felkészülésének munkahelyi biztosítása;

e.) Merel,szárnyú repülőgépek személyzetének munkahely biztosí-
tása;

f.) A helikopter és PC-6 repülőgép kiszolgáló személyzet munkahely
biztosítás, filmelőhívó és értékeló;

g.) Látogatók- és Megfigyelők Iroda személyi állományának munka-
hely biztosítása;
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Külön épület került biztosításra a protokállis rendezvények lebo-
nyolításáía.

h.) A Sajtó- es Tájékoztató Központ személl állományának munka-
hely biztosítá§a.

2. u. ellótási kötza:

a.) A valós biztos ítás,24 6rás szolgálat, a híradó- és informatikai cso-
port, a logisztikai csoport és a repülógép kiszolgá|ók csoportjának elhe-
lyezése;

b.) A repüléstervező csoport, a katonai információs csoport, vala-
mint a repülőgépvezetők felkészülési helyiségeinek biztosítása;

c.) A repülő mérnök-műszaki kiszolgáló á|lományának munka- és
pihenőhelyeinek technikai épületben való biztosítása.

3.sz. ellótó§ kö,zet:

A MH 87. Bakony harci helikopter repülőezred Szentkirálpzabadja
repülőterén biaosította a táboíi utántöltó kiszolgáló személyzetének iroda-
és pihenőhelyeit.

4.8z. ellátó§ körzet:

Az ÚlaorOgOOn tevékenykedó végrehajtó és megfigyelőállomány ré-
szére a 4. sz. kiképzóközpont irodaépületében a szúkséges munkahelyek
biztosítottak voltak.

B.) Személl állomány sálláshelyeinek biztosítása

1.) A gyakorlaton résztvevó külföldi és magyar személyi állomány
szálláshelyei a Szolnoki Repülótiszti Fóiskola hallgatói elhelyezési kör-
letekben és a Honvéd Szakközépiskola hálókörleteiben kerültek lebiz-
tosításía.

A Honvéd Szakközépiskola kollégiumi épületében 250 fő, a gyakor-
laton résztvevó magyar személyi állomány került elhelyezésre.
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2.) A 2. ellátási körzetben a gyakorlaton ré§ztvevó személyi állomány
elhelyezésére a megkötött §zerzódé§ alapj án az AFEOSZ Kereskedelmi,
Közgazdasági Szaldróápiskola kotlágiuma állt rendelkezésre 40 db 2 áryas
szobával.

Ezen kívül főleg maryar személl á|lomány részére a MH 59. Sz.D.
hc,re.e. a nőtlen tisztiszállón, illewe az üresen álló lakásokban biztosított
szállráshelyeket. Tartalékként a Tőserdei csapatpihenő rendelkezésre
állt.

C.) A szociális és higiéniai feltételek biztosítása

A személyi állomány szociális igényeinek biztosításáía alapvetően a
kijelölt irodaépületek és ethelyezé§i körletépiiúetek szociális blokkjai áll-
tak rendelkezésre. A folyamatos ivóvíz és melegvíz ellátást a hőközpon-
tokon és vízműveken keresztül többlet üzemeltetesi működtetéssel ellá-
tási körzetenként az ellátó alakulatok biztosítottak.

A szolnoki repülőtéren a rendezvények nag5l léSzámának szociális
és higiénés feltételeinek biztosítása elsósorban bio WC-k telepítésével
került megvalósításra, külső vállalkozók által történó üzemeltetéssel, kü-
lön szerződés alapján.

D.) Üzemeltetés és energiaetlátás

A glakorlat ideje alatt az elhelyezési biaosítást a ryakorlat állomány-
táblájában kijelölt elhelyezái szervezet irányította.

A ryakorlat idejére a közüzemi és energiaellátó rendszerek kapaci
tásának és teljesítményének növelése érdekében a szolgáltatókkal szer-
ződéseket módosítottak. Az elhelyeási szolgálatok a felmerült többlet
igényeket elkülönítetten kezelve tartották nllván.

E.) Bútor- és bercndezési anyag biztosítís

A gyakorlaton résztvevő külföldi állomány által megadott munkahe-
lyi berendezési tervek alapján felmérésre került a meglévó bútor- és be-
rendezési tárryak mennyisége és minősége. A kiutaló határozatok alapján
a berendezési anyagok helyszínre szállítá§át aZ érintett alakulatok bizto-
sították
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A meglévő, de kisebb javítást igénylő bútorok jaűtás át a szakszolgá-
latok saját hatáskörben és vállalati jaűttatást figyelembe véve hajtották
végre.

F.) A környezetvédelem biztositása

A gyakorlat valamennyi színterén kiemelt hangsúllyal biztosították
a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartását. Ennek érdeké-
ben a szakszolgálatok a saját tevékenységi területükön felmérték azon
tevékenységeket, technológiai folyamatokat, melyek mint szennyező for-
rások elófordulhatnak. Ennek alapján a gyakorlatot előkészítő és végre-
hajtó állomány me1szervezle a környezet szennyezés megelőzését. Kü-
lönös figyelem fordítódott a hadi és fegyverzettechnikai eszközökjavítá-
sa, szervizelése, üzempróbája, üzem- és kenőanyaggal való feltöltés moz-
zanataira, a szennyező anyagok földterületre, levegőbe való juttatásának
megakadályozására, A szükséges felfogó, tároló eszközökről és veszélyes
hulladék szelektív gyűjtéséről, tárolásáról, elhelyezéséről gondoskodtak.
A szolnoki repülőtér füves, és a kényszerleszálló mezők területének te-
reprendezését, fűnyírását, valamint szakszerű rágcsálómente§ítését az el,
várásoknak megfelelően hajtották végre.

osszegzetl íap^sztalatok

1.) A lefolytatott gyakorlat messzemenően bebizonyította a megfe-
leló és részletekre kiterjedő előkészítés szükégességét és fontosságát. A
hazai légierő történetében első ízben került sor ilyen jellegű - soknem-
zetiségű, sok és különböző típusú, gyártmányú repülő eszköz alkalma-
zásra - feladat-végrehajtásra, illewe annak mindenoldalú biztosítására.
Az előkészítés során - a legfelső szinten tísztázott és egyértelműsített
kérdéskörökön belül- már érzékelhető volt a követelmények támasztása,
az elvárások és teljesíthetőségi kielégítés közótti különbség.

Az egyes résztvevők közötti normatív lehetőségek közötti eltérések
novellálására a hdt. ATF-ség, illetve az Ellátási Körzetek állománya igye-
kezett előre felkészülni. Mindez felvetheti a hazai normatívák NATO
elvárásokhoz és ellátási alapkérdésekhez való közelítését (élelmezés, el-
helyezés, gépkocsi használat stb.).
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2.) Bebizonyosodott az a tény is, hog ahazailégierő ATB szakállo-
mánya - a speciális biztosítási feladatokat kivéve - képes az elvárások
szintjén, felkészültség és hozzáá||ás tekintetében a magasabb elvárások-
nakis megfelelni, aszakértelmét kamatoztatni, természetesen a saját esz-
közeire vonatkozóan,

A kereszt kiszolgálosokban a közvetlen típusmegfelelősségú repülő
mérnök-műszaki kiszolgálást kivéve úgy tűnik, a kompatibilitás elérhető
kózelségben lehet. A kiszolgálandó harcitechnikai eszközök (repülő és
földi) típus és szabványrendszerének, ezáltal fegyver és egyéb rend-
szereinek eltérős ége, "kiszolgalás igenyessége" erő-eszköz oldalrót is kü-
lönbózőséget mutat, itt csak közvetett integrálódás látszik követhetőnek.
Az ATB általános ellátási hatáskörébe tartozóan a megvalósítás folya-
mán a zökkenőmentes végrehajtás volt a jellemzó.

3.) A gyakorlat egyik - biztosítási területtől eteddig periférikusan ke-
zelt területe - a pénzügyi tervezés és biztosítás, az eddigi gyakorlattól
eltéróen mélyrehatóbban és széleskörűbben került megvalósításra. E te-
kintetben a létrehozott vezetó és vé grebajtó szewezetek - a nem részle-
tes előkészítés következtében - nem egészen az elvárások szintjén dol-
gozta|< Aze|szímolások és okmányok feldolgozásánál elsősorban az üzem-
anyag szolgálattal működtek jól és operatívan együtt, Bebizon-yosodott
az átgondolt, több szűrőn átvezetett teljes részletességú költségvetés szük-
ségessége és a bonyolítás végreahjtás szintjére való jogkörleadása, vala-
mint az illetékes v€zetők részére a teljes körű ismeret biztosítása (az il-
letékes vezctó tudta, ho5l miben meddig mehet el) egyvállalkozói egyez-
tetés során, tisztában kell lennie a szabályozás adta lehetőségekkel. A
támogatások biztosításánál a jövóben nem lehet a végrehajtót bizonyta-
lanságban tartani, már jó előre, a megszervezés kezdetekor a feladatfi-
nanszírozás elvének teljes körű alkalmazásával kell eljárni. Mindenkép-
pen számolni kell a töwényi szabályozásokbetartásának és avégrehajtási
tevékenységnek idóigényességével. Ehhez természetesen a szükséges
döntéseket a megfeleló szinteken egyrészt szükséges leosztani, másrészt
időben meghozni és a végrehajtók tudomására hozni.

4.) A gyakorlaton az integrált egészségügyi szakállomány feladatát
kimagaslóan látta el. Aszakmai munkát tekintve a sérült ellátásban nem-
zetközi egyetértés volt. A kiüdtés és átrakás folyamán a nemzetközi re-
pülóerókkel az együttműködés mintaszerú volt. A kutató-mentő részle-
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gek a feladat-végrehajtá§ §orán jól ha§znosították az elmúlt évben ame-
rikaimaryar közös KM gyakorlat tapasztalatait.

5.) A gyakorlat megszervezésénél egy sor operatív bizottság került
létrehozásra hazai viszonylatban, amelyek a saját területükön igyekeztek
az elvárások szintjén dolgozni, azonban az információáramlás (egyrészt
döntés hiány miatt, másrészt talán határozatlanság miatt i§) á ezzel eg/ütt
a koordináció kisebb hatásfokkal valósult meg, egl sot dologbar."válto-
z a t gúrt ó s h oz" v ezetett.

6.) A megszervezés és vegrehajtás időszaka alatt tapasztaltak szük_
ségessé teszik bizonyo§ szemléletbeli kérdéskörök átértékelését. Re. és
lé. hadtest szinten glakorlatilag a parancsnok, valamint csak az aayagi-
technikai és repűló törzs vett részt néhány terület képviseletével (hir-1,
órzés-véd-l, humán-1, pénzúgy-l) bedolgozást is csak ré§zterületileg ke-
v& szewezetvégzett (W, szerv.kieg.). A hadműveleti törx a munkában
nem vett részt, íg ezen törzskari munkálatokat is az AT törzs végezte,
magasszintű " komparr'b l's" hatékonysággal. A résztvevő csapatok vonat-
kozásában ezen kérdéskörök teljesen egyértelmúek voltak.

7.) A gyakorlat tervezése során a NATO részéról - magyar 5lakolat
tól eltéróen és a NATO tervezesi rendjének megfelelően - kezdettől fog-
va elkülöníwe, más-más személyek foglalkoztak a gyakorlat valós bizto-
sítrási feladataival, illetve a gyakorlat forgatókönyvébe betervezett felada-
tok logi§ztikai biztosításával.

A felhasználható pénzek valószínű adminisztrációs okok miatt több-
szöri sürgetésre, hosszú átfutási idővel jelentek meg a ryakorlat helyszí-
nein, ígl az idő röüdsége miatt naryon nehéz helyzetbe kerültek azok az
ágazatok akiknek az előkészítés időszakában a terveássel párhuzamo-
san kellett a felkészítési ieladatokat - polgíri égekkel történó javítá§o-
kat és anyagbeszerzeseket - végrehajtani.

8.) A valós biztosítással megbízott ellátási körzetek, de elsősorban a
centrális repülőterek (89. Szolnok ve.szre.dd., 59. Sz.D.hc.re.e.) állomá_
nyából hiányzott a közlekedési szolgálatnál a szakember (loadmaster),
aki a repülőtér légi sállítási, ki és berakási, tranzitolási feladatait egnze-
mélyben vezeti. A tapasztalatok alapján üzsgálat tárrya lehet eg ilyen
beosztás kísérletképpen történó rendszeresítése ery, véleményem sze-
rint szállítórepülőket állomrásoztató repülőtéren.
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A g5rakorlat teljes szakmai értékelése nen a jelen cikk feladata,
mindazonáltal a részterületi feldolgoá§ mindenképpen szükségsze-
rűÁnnyi azonban mindenkóppen megállapírható, hog az ATB szaki|-
letékeseinek feszített, lelkii§meí€t€s, hozzilértó munkája nagmértékben
hozzájárult a glakorlat §iker€§ végrchajíásáho4 valamint a Ma§/ar
Honvédség ezen belűI a légieró tevókenysége nemzetközi szintű elisme-
rÉse emeléséhez.
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