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A szakmai közvélemény örömteli tényként értékeli' hogy rendszere-
sen jelennek meg publikticiók a küIliildön, különböző régiókb9n felarla-
tot iégrchajtó máglar kontingensek logisztikai bizíosítástiróI' EzÍ a témál

nemcsak a törakikepzéseken, de a tünintézeti oktatósban is időről-időre
tudomáry)os igénnyel feldolgouák és a tapasztalatok beépítésével egyre

gazdagítják suk(tilg;zailival több vezérkari tanfolyamon tanult kollégdnk

bddigí ismereteink rendszerezéséhez járult houtí

Az elmúlt 3-4 év során birtokába jutottunk az 1995-től intenzívvé vált

"paftnefiégi Íollamal" révén a különböző műveletek elveit, eljárásait

siabályozó-NATb dokumentumoknak' amelyeket adaptálva terveÍük és

készítéttük elő a NATo kötelékben feladatot végrehajtó magyar erók

logisztikai biztosítását. Mára már - saját értékelésem szerint - e témában

csipatszintig bezárólag tuljutottunk a megismerés és alkalmazás első

fázisán, tudjuk mit jelentenek az egységes követelmények és módszerek'
Az elméleti megalápozottságon tul a gyakorlati tapasztalatok tárháza is

napról-napra gyirapszik és a tapasztalatok összegzésére, 
- 
értékelésére,

vaiamint á követkeaetések levonására folyamatosan szükség van. Ez az

igény teszi csak lehetővé az élet, vagy ha úgy tetszik a gyakorlat által meg_

fógaimazott kérdések szakszerű megválaszolását, ezáltal juthatunk csak

eg}re közelebb a külfi'Idön feladatot teljesítő erőink mind szakszerűbb és

megbízhatóbb logisztikai biztosításáhoZ.

Jelen írásommal szeretném ráirányítani a figlelmet azon leglé-

nyegesebb körülményekre ' Iehetőségekre-, amelyek hatáss-al vannak a
speóiáIisnak nevezhelóí kiildetésekben résztvevők biztosítósóra

A logisztikai felkészítés és a műveleti területen történő logisztikai biz-

tosítás siorosan egymáshoz kötódó kategóriát jelentenek, ugyanakkor

mindkét idoszaknak 
-megvannak 

a maga sajátosságai' igy amikor a nemzetközi

l. JáÍoscsák Miklos czredes' MH LogisÍikai Fóigazgatóság, hadmiiveleti Íijnrk'
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béketeremtő, békefenntartó, illetve humanitáriusi feladatokban részrvevő
magyar erók logisztikai biztosításának témakörét vizsgáljuk mind a felké-
szítés, mind az alkalmazás logisztikai hátterét célszerű feltárni'

Hazai és nemzetköZi körökben is jól ismert, hogy az lFoR, majd
SFoR, az AFOR és a KFoR, valamint a különböző békemissziókban
tevékenykedő szervezeteink logisztikai biáosítása NATO alapelvekre
építve tervezett éS szervezett, az érintett szervezetek irányába kiépített
logisztikai rendszer működése zavaÍalan. Ez a tény különleges ered-
mény, mivel az adott logisztikai lehetóségeken belül - tárca szintű és
nemzetgazdasági összefogással - mind ez ideig slÍeresen valtisult meg:

. A feladatokban résztveVő személyi állományjó minőségű és kor-

szerű hadiruházattal történő ellátáSa, illetve személyi védőesz-
közökkel, felszerelésekkel történó útba indítása;

. A szervezetbe állított technikai eszközök kiválogatása' hadrafog-

hatósági szintjének emelése, iizembiztonságának fokozása;

. A szükséges készletek beszerzése, helyszíni (külhoni) biztosi
tásának, utánpótlásának megszervezése;

. Az elhe|yezési feltételek hazai és a műveleti terület adott ener-

getikai rendszerére épített kialakítása.

Tárgyilagosan el kelI ismerni azonban, hogy a Magyar Honvédség
lehetóségei, valamint eróforrásai nem voltak és ma sem elegendőek ahhoz,
hogy a különböző nenrzetközi feladatokra kijelölt erők felszerelése' biz-
tonságos működésének előkészítése Saját eróból' rövid idó alatt minden
nehézség nélkül megvalósulhasson ' A sztikséges felszerelések beszerzése
(legyártatása)' a legiobb állapotű technikai eszközök csapatoktól, illetve
köZponti tagozatból történő átcsoportosítáSa' valamint feladatra történő
felkészítése Lrgyanűgy feladat volt az lFoR' SFOR kötelékbe átadott
Magyar Műszaki Kontingens létrehozásánál, rnint az AFoR és a KFOR
erők részét képező szervezetek megalakításánál.

Az éves költségvetés tervezése időszakában még nem lehetett látni a
feladatok kontúrjait sem, így a jóváhagyott elóirányzatok természetszerű-
leg nem is tartalmazhatták az időközben meghozott döntések költségvon-
zatait.
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A személyi állomány ellátásához, felszerelésének biztosításához, a
technikai eszktjzök felkésZítéséhez (beszerzéséhez) szükséges pénzforrá-
sokat a betervezett feladatok terhére, illetve továbbra is a haditechnikai
ágazatok rovására kellett elóteremteni' Ez a folyamat rendkívül károsan
hatott a gazdálkodás egészére, mivel a sorozatos áttervezések mind fel-
sőszinten' mind a csapattagozatban érzékenyen érintették a biztosítás egy
adott időszakra kiépített feladatrendszerének stabilitását'

A Magyar Honvédség egészéhez viszonyítva a SFoR erők részeként
tevékenykedő Magyar Műszaki Kontingens jelenleg 242 fős-, az AFOR
köteIékbe tartozott Magyar Orvos Csoport 35 fős, valamint a I(FoR-ban
alkalmazott Magyar Or- és Biztositó Zászlőalj közel 330 fős létszáma
nem jelentos, mégis ezen szervezetek létrehozása és alkalmazásra történő
felkészítése minden esetben felső szintű beavatkozásokat igényelt'

(A szeryezetek struktúraját a cikkhez csatolt vázlatok szemléltetik)

Erófonásaink nagyságrendjéból eredő korlátokat elsősorban a fela-
jánlott szervezetek kialakításánál kellett figyelembe venni. Ebből adódóan
az adott feladat megoldására nem szerv€zetszerű elemek kerültek kie-
melésre egy magasabb szintli kotelékből, hanem alkalmi erők létrehozá-
sára került sor. Gyakorlatilag az említett feladatok kapcsán minden esetben
az alapoktól kellett elindulni. A logisztika által bejárt út szakaszai' vagy
ha úgy tetszik a folyamat elemei z következők voltrrk:

1.) Részvétel a szeÍvezeti Struktúrák, azokon belül a logisztikai
szervezetek kialakításában'

2.) A.ióváhagyott szervezet megalakítása logisztikai feltételeinek biz-
tosítása.

3.) A szervezet logisztikai felkészítése és alkalmazási területen tör-
ténő logisztikai biztosításának megszervezése.

4.) Az adott kötelék alkalmazási területre történó kijuttatásának
logisztikai biáosítása'

5 ') Az alkalmazás logisaikai biztosítáSának végrehajtása.

Az öt kulcsfontosságú tefüIet átfogó feladatrentlszeréből csak az
áItalam leglényegesebbnek ítélt összetevőkre szeretném róirdn1ítani a
Jigtelmet,

48



l') A szervezetek kialakítása az érintett NATO Parancsnoksággal
ewezte e' a megadott igényekkel összhangban történt. A kontingensek
részét képező logisztikai alegységek minden esetben a kötelék össze-
tételének, az alkalmazási (műveleti) területen végzendó feladatnak
megfelelően és a logisztikai biztosításra kialakított elgondolással össz_
hangban kerültek szervezésre. Ene eklatáns példa az AFoR részét képező
orvos Csoport, amely állományában a 15 fős szakszemélyzetet 20 fős
logisztikai ál1omány biztosította.

Természetesen a szervezetek kia|akításánál döntő szempontot képe-
zett a saját m€gléYő_' illetve potenciálisan számba Yehető lehetősé-
geink értékelése. A szervezési tevékenység megalapozottságát támasztja
alá, hogy szervezeÍi korrekció ez ideig csak a feladat módosulása esetén
vált szükségessé, leginkább a IFoR/SFOR erők esetében.

2.) Legkritikusabb f€ladatot a jóváhagyott szewezet megalakí-
tásához szükséges logisztikai feltételek biztosítása képezte. Mint azt
bevezető gondolataim között aláhúáam plusz erőforrások, illetve az alkal-
mazási feladathoz megfelelő tartalékok rendszerünkben igen korlátozott
mértékben _ több ágazat vonatkozásában egyáltalán nem - álltak rendelkezésre.

A logisztilcínak ebben az időszakban kellett elvégezni:

. A költségvetések elkészítését, a hiányzó eszközök, felszerelések
beszerzésének előkéSzítését, a megrendelések feladását, illetve a
beszerzések végrehajtását (a beszerzések időintervallumát j elen-
tősen megnöVelte a Közbeszerzési Törvény mechanikus alkal-
mazása),

. A technikai eszközök kiválasáását, átcsoportosítását, az ipari
javítások' bevizsgálások megtervezését;

. A készletek megalakítását, lépcsőzését, szállításra történő

előkészítését;

. A szakállomány kiválasztását, felkészítésének előkészítését;

. A Nemzeti Támogató Elem funkciót betöltő katonai szervezet

kijelölését és megerősítését.
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Példaként említhetem, hogy az IFoR/SFoR erók részeként tevé-
kenykedő Magyar Műszaki Kontingens logisztikai szervezetei kialakítá-
sáná|, majd az irányába mriködó logisztikai rendszer kiépítésénél
meghatározó szempont Volt az alkalmazási (műveleti) helyszín viszonyla-
gos foldrajzi kcizelsége, szárazfoldi megközelítési lehetősége és infra-
struktúrájának helyzete. Ezek a tényezők motiválták, hogy a Kaposvár
helyőrségben egy Logisztikai Ezred szervezetébe kerüIjiin beépitésre
az a Támogató Század, amely rendeltetését a nemzeti ellátási szférába
tartozó feladatok ellátáSa képezi. A Támogató Század l20 fős létszámmal
jelenleg is folytatja az SFoR magyar erői részére szükséges hazai kész-
letek képzését, szállítáShoz történő előkészítését és utánsZállítáSának (heti-
kétheti gyakorisággal) végrehajtását'

A KFOR kontingensünk Nemzeti Támogató Elemének kialakítása _

szintén Kaposvár bázisán - jelenleg folyamatban van, a szervezet kész, de
a felttlltés nehézkesen halad.

A kialakított szervezetek NATO STANAG_eket alapul vett feltöl-
tése érdekében a szakmai vezetés valamennyi logisztikai erőforrást
mozgósított, mely eredményeként megoldást nyert.

' A személyi állomány lövedék - és repeszálló mellénnyel, négy

színnyomásos hadigyakorló ruházattal, vegyivédelmi védőesz_
közökkel, új típusú pisaollyal és kézigránátokkal, valamint más
szükséges felszerelésekkel történő ellátása;

. A leromlott állapotu technikai eszközpark új beszerzésű külön-
leges, illewe száIlító eszközökkel tcirténó kiegészítése (3 év alatt
e célra közel 1,3 Mrd Ft-ot fordítottunk);

. A hiányző híradó berendezések (nagÍeljesítményű RH_URH
rádiók, digirális hírközpontok) beszerzése' valamint beépítése a
technikai eszközökbe;

' Az éJszakai firyelő műszerekkel, éjszakai távcsóvel, helymeg-
határozó berendezésekkel történő ellátás;

. A szükséges számítás- és ügyvitel technikai eszközök biztosítása'



3.) A kijelölt szervezetek hazai felkészítése logisaikai rendszerünk-
ben speciális feladatot jelentett. A felkészítéShez szükséges eroforrások
úgynevezett ''Bázis Laktanyáral' koncentrálódtak. A bázis laktanya lehe-
tóséget biztosított a készletek felhalmozására, azok szállításhoz történó
előkészítéSéIe, a technikai eszközök felkészítésére, a szakállomány gyako_
roltatására.

E téren legnagyobb kihívást a technikai eszközök felkészítése jelen-
tette, mely érdekében a központi javító kapacitások bevonására is sor
keriilt. (A HM javító Rt-k a helyszínen mozgó- javító csoportokat üze-
meltettek).

Az elrendelt csapatkészletek helyett új típusú és nagyságrendű kész-
letek kerültek létrehozásra és lépcsőzésre abból a célból, hogy a kötelék
NATO készletképzési e]vek szerinti önállósága folyamatosan biztosított
Iegyen. (Műveleti területen legalább 7 nap| hazai bazisokon 23 napi kész_
letet biztosítunk az érintett kötelékek részére).

A felkészítés alatt már felszínre került egy sor olyan tapasztalat, ame-
lyek hasznosítása aZ aIkalmazás során kamatozott.

Különcjsen a haditechnikai eszközök állapota volt aggasztő, mivel az
érintett katonai szervezetek technikai eszközeinek jelentős része központi
javításra szorult. Ezen túlmenóen pótolni kellett az indító akkumulátorok
és az elöregedett alkatrészek hiányát.

Meg kellett oldani aZ újonnan beszerzett _ NATO követelményeknek
megfelelő - technikai eszkcizcik kezelésére, a\kalmazására az érintett szak-
állomány felkészítését'

Ebben az időszakban j€lentkez€tt a kontingensek teljeskörű
logisztikai biztosítása megtervezésének, megszervezésének feladata,
mely során:

. Fel kellett térképezni a helyszíni beszerzósi lehetóségeit (logisz-
tikai felderítés);

. Meg kellett tervezni az állomány (személyi állomány, technikai
eszközök) elhelyezését;

. Ki kellett alakítani az eIlákís és utánszállítás rendjét;

l,
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. Résá kellett vállalni a helyszíni szolgáltatókkal történő szerző-
déskötések előkészítésében;

'Ki kellett dolgozni a logisztikai biztosítás vezetésének rendjét.

Elvi alapot képezett, hogy hazai utánszállítással kizárólag azon nem-
zeti ellátási felelősségi körbe tartozó cikkek kerüljenek biaosításra,
melyek helyszíni beszerzése nem oldható meg. Helyszíni beszerzési for_
rásként az adott ország kapacitásait' illetve a működési körzetben lévő
NATo Parancsnokság alárendelt szeryezetek szabad kapacitáSait lehetett
igénybe venni.

A kijelölt erők logisztikai biztosítása a műveleti (alkalmazási) terü-
leten fenntartandó teljes körű önállóság követelményét érvényesítve került
megtervezésre. A szervezetszerű logisztikai alegységekbe a helyszíni
ellátást biáosító elemek épültek be, ugyanakkor a helyszíni javítások
végzése helyett az alkatrész-' illetve eszközcserés megoldások kerültek
előtérbe. Kiemelten kezelt volt a személyi állomány elhelyezési körül-
ményeinek mind komfortosabb kialakítása, az ivóvíz és ipari vízellátrís
folyamatossága, a technikai hadrafoghatóság fenntartása, az utánszállítá-
sok gazdaságossága, valamínt a kömyezetvédelmi és biztonságtechnikai
ÍendsZabályok betartása.

4.) Alapos elemzést és széleskörű együttműködést követelt meg a
közlekedési szolgálattól a kijelölt erók műveleti (alkalmazási) területre
történő kijuttatására vonatkozó döntések előkészítése. Közismert,
lrogy a kontingensek _ a klasszikus rend szerint _ több ütemben és a szál_
lítási ágazatok kombinált alkalmazásával telepüItek ki a műveletek
helyszÍnére:

' IFoR előkészítő részleg közúton, fóerók vasúton;

. AFoR előkészítő részleg és főerők egyaránt légi úton;

. KFoR elókészító részleg és fóerók egyalánt vasúton települtek ki'

Még a kitelepülést megeltízően kötelezően végrehajtást nyert a
személyi állomany vasúti, rakodási gyakoroltatása, megÍörtént a szállíl
mányok (katona Vonatok) összeállítása, az útvonal engedéIyek és VÁtra
ügyek rendezése.
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A szállítmá,nyok képzésénél jellemzően a konténeres szállítási mód
került előtérbe, mely alkalmazását az egységrakományok képzése, a
helyszíni továbbhasznosítás 1elretősége kétségkívül elónyössé tette.
Ugyanakkor ezen a téren is meg kellett küzdeni a szükséges fonások elég_
telensége (kevés konténer, csekély számú konténer rakodó és konténer
szállító eszköz) köVetkeztében fellépő nehézségekkeI.

A több napos vasúti szállítások időszakára külön logisztikai biztosi
tási terv kéSzült, melyben hangsúlyozottan kapott szerepet a személyi
állomány meleg élelemmel, ivővízzel történő ellátáSa, a tisÍálkodás és
pihentetés, valamint a kommunális hulladékkezelés kérdésköre.

A vasúti szállítások logisztikai biztosítása "nagy rdtartással" a várat-
lan események bekövetkezési lehetőségével számolva került megszer-
r'ezésre, így a személyi állomány részére megnövelt élelmezési-, ruházati
készIetek, valamint az élet- és vagyonbiztonságot nöVelő felSzerelések áll_
tak rendelkezésre.

A közúti, vasúti és a légi szállítások gyors- és pontos előkészítéSét
nagyban megkönnyítette a polgári szállítmányozási (szállító) szerveze-
tekkel kialakított konstruktív kapcsolat.

Bár az MH légi szállítási kapacitása nem számottevő' bérelt légi jár-
művekkel mégis célszerű volt az AFOR orvos Csoport kiszállítása' iÖsz-
szességében ez 112'000 USD-t jelentett).

5.) Az alkalmazás logisztikai biztositása a NATO elvek alapján, az
adott körülmények és a nemzeti érdekek messzemenő figyelembevételé-
l el került megvalósításra.

A valós biztosítás megbízható rendszerének kiépítését és hatékony
működtetését jelentősen elősegítette a NATo tapasztalatok adaptálása, a
Parancsnokságokon belüli tiszta vezetési profilok érvényesülése, a helyi
rbrrások igénybevételére irányuló szerződések jogtiszta és jogszerű meg_
kötéSe mellett az IFoR/SFoR erók logisztikai biztosítása teÍén szerzelÍ
eazdag tapasztalatok hasznosítása.

Az MC-334 és az ALP-12 Befogadó Nemzeti Támogatás elveit, mód-
szereit, illetve konkrét eljárási Szabályait tartalmazó NATo alapdokumen-
:umok vezérfonalat jelentettek a magyar fél - mint küldő nemzeti - számá-
ra az igények megfogalmazása, dokumentálása, a szerzódéskötések elő_
sesítése terén.
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A helyi nemzeti, illetve NATO erőforrások lekötése elsósorban az
üZemanyag biZtosítás, a romlandó élelmiszer beszerzés, valamint néhány
nem nemzeti ellátási körbe tartozó egyéb cikk esetében vált gyakorivá.
Mivel a gazdaságossági számítások a helyi beszerzések indokoltságát
támasztották alá, lényegesen Iecsökkenhetett az utánszállítandó anyagok
vállfaja és aZ utánszállíiások gyakorisága' Így kizárólag a nemzeti ellátás
körébe tartozó anyagok pótlását, a mosatást és a komplett technikai
eszközcseréket szükséges utánszállításokkal, hazai fonásból biztosítani'

Az eddigi gyakorlat a^ igazolta, hogy a kijelölt kontingensek
szervezetszerű logisztikai elemei képesek a biaosítás foIyamatos végzé-
sére és az ellátás-javítás kialakított rendjének megfelelő utánszállítások a

felhasznált anyagokat (nreghibásodott eszközöket) pótolni tudják.

Tapasztalat továbbá, hogy a szerződések alapján lekötÓtt helyi foná-
sokra - a konekt beszállítási és fizetési köte1ezettségek teIjesülése esetén -

biztosan és hosszabb távon számítani lehet.

Következtetésként levonható még, hogy a végrehajtás időszaká-
ban működő logisztikai rendszer összetevőit:

' Központl készletek, nerrrzetgazdasági tartalékok;

. Nemzeti Támogató Elem készletei és lehetőségei;

' A SZervezetszelű logisztikai elemek kapacitása;

. A helyszíni biztosítási források (fogadó ország és a multinaci_

onális logisaikai szervezetek lehetóségei) egl egsségben' fontos-
stigi sorrendfelállíttísa nélkiil szükséges kezelni, miveI bárme-
lyik "Iáncszem" hiánya biztosíttisi elégtelenséghez vezethet.

Az eddig szelzelt tapas^alatok birtokában további köVetkeztetésként
vonható Ie, hogy az MH logisztikai rendszerének rendkívtil nagy rugal_
massággal sikertilt eredményesen megvalósítani a külft'ldön feladatot végre-
hajtó kontingenseink biáosítását. A pozitív végeredményig azonban minden
eseÍben "rögös itt'' vezetett, mivel az információk hiánya, majd gyakori vál_
tozása és a szakmai lehetóségek feltérképezésének nehézségei, valamint a

fonáshiányok hátráltatták a tervszerűen megalapozott végrehajtást.
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..' Tqbb újszerű megoldási módsze-rt maga a gyakorlat hívott életre,ilIetve igazolt a későbbiekben. Az elmúlt iatií'ur. .Jian irrnJttáaoien.;etent_
kezö feladatokhoz egyre jobban és jobban irre.'r<eJá'rogü;'tl] ."norr".
alaKu|1 kl. amely a lo8isáikai vezetó szervezetek 1csapat És központi-; kon-slrukliV együttmtiködesének eredmenye'

.-,_,L |!:lol-::9,| 
Jogiszt ikai 

'bzrosításáeí 
(megler\ ezés-megszervezes.;

lelelos szenezetek vezetésének.lötelesseg-e a napi műlödés valamennyiszakmai-tapasáalatának értéke|és" e. rána''náIas"_u""u[ áa"reu"",hogy a. külloldön szoIgálatot teljesítő magyai 
"iát* 

i"i"a"i Jita,a.anutlo8lsztll(al hanere folyamatosan binosított legyen.

A npasztalatok ÍelhasznáIása melleít elengedhetetlen azok megis-m:rte!^e a legszélesebb szakmai körökkel, teietat tavi i- rat"-íry-
aIkotást és ax együttes tovlÍbbgondolkodást.
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