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A nemzetközi jogban jráratlan ember sem lepődik meg azon, hogy
katonai alakulatok, fegyveres katonai csoportok, fegyverek, lőszerek' rob-
banóanyagok és egyéb, az egészségre ártalrnas anyagok saját területen
keresztlil történő tranzitá|ása általábanminden országban kiilön engedély-
hez kötött tevékenység. Az európai államok többsége a legmagasabb rangú
törvényben - saját Alkotmányában - rögziti azokat a szabályokat, amelyek
a felsorolt esetekre vonatkomak. Különösen érzékenyek az orsúgok a
szuverenitásuk bizonyos fokú sérelmét okozó külföldi katonai alakulatok
adott ország tertiletén feg;ruerrel' vagy fegyver nélktil történő rövidebb-
hosszabb idejű tartózkodásának vagy egyszera áthaladásrínak az engedé-
lyezése tÍtrgyában.

A Magyar Köztrársaság Alkotmánya az országgyúés hatáskörébe
uta|jaaz ilyen jellegrí engedélyek kiadását, csakúgy, mint a legtöbb fontos
európai ország esetében is.

Rövid írásomban alapvetően a magyar KFOR kontingens feladat
végrehajtásához kapcsolódó nemzetközi eljárásokkal kívánok foglalkozni'
de nem keriilhetem el az egyéb csapatrnozgásokkal kapcsolatos engedé-
Iyeztetés, valamint a külfoldi csapatok Magyar Köztrársaság területén
kereszíril történő áthaladásának engedélyeztetésével kapcsolatos prob-
lémríkat sem. Teszem eá elsősorban azért, hogy mindenkiben tisáa kép
alakuljon ki arról, hogy a Magyar Köztársaság gyakorlata mennyiben tér
el' vagy mennyiben azonos azoknak az országoknak a gyakorlatával, ame-
lyekhez nektink az elmúlt időszakban áthaladási engedélyért kellett
folyamodnunk.

A téma kibontása kedvéért röviden tekintstik át azt a folyamatot, amely-
nek eredményeképpen brármely magyar békefenntartó alakulat, és így a
KFOR kontingenstink is, feladatot hajthat végre a kiilönböző válság-
övetekben.

1' Dr.Nagy Miklós mk. ezredes, MH veaetem}tititai Főosáaly, osáalyvezetó-helyettes
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A békeferrntartó műveletekért felelős nemzetközi szervezet felkérését
követően a Kormány a Parlamenthez fordul amagyat részvételt illetően. A
Parlament ahatfuozatában dönt a részvételről, valamint a résztvevő erők
és eszköxik mennyiségéről, továbbá ezek alaprendeltetéséről. A parla-
menti felhatalmazás alapjrán a Konniíny az illetékes szaktátrcák bevonásá-
val megkezdi a részletek kidolgoását.

Első lépésként megbatrározzák a kijelölt erők és eszközök feladat
végrehajtrís hglyére történő manövereáetésének módját, útvonalát, viárható
időpontját. Ezek az első konkrét adatok, amelyek elégségesek a soron
következő csapatmozgások nemzetközi engedélyeztetési eljárásrának
megindítrásához. Maga az eljárás a honvédelmi- és ktilügyi üírcák közötti
összehangolt együtbnűködést követeli meg és az éintetttanz|t orságok
Külüg}.minisztérirunaiba benyújtott diplomáciai jegyzék elkésátésével
veszi kezdetét. A nemzetközi eljárási szokásrend szerint ennek azelőzetes
engedélykérésnek legalább 3-5 hónappal az esedékességet megelőzően
kell az adotí ország kormrínyrához beérkenie. A határidők szűkössége
esetén természetesen joggal varhatja el minden orczága másiktól az e|játtás
mélüárryossági alapon történő soron kíviili kezelését. Ehhez az előzetes
engedélyhez áitalátban még nem kell részletes adatokat szolgáltatni,
elégséges a nanzitálás vrárható időpontjának, az erők és eszközök hoz-
záv etólege s nagyságrának, a d anzitá|ás c élj ának és módj rínak megj elölése.

Soron kíviili eljárás kérése esetén azonban a:ra kell sziírnítanunk,
hogy a tranzitrálásban érintett ország kormárrya nagyon rövid hatráridőkkel
kémi fogja a t:ranzitÍiásra vonatkozó részletes adatokat is, amelyek ma-
gukbafoglaljók:

. a terv ezptt szrállífu iányok mennyiségét,

' a szállítandó személyi állomrány teljes névsorát (név, rf.,
beosztás, útlevél szátm:a),

' a sállítandó harci_technikai eszközök felsorolását (gysz., nyil-
vántartási szím, típus, megnevezés és darabszám),

. a szállítandó fegyverek felsorolását (típus, megnevezés, gysz., darab.
szám), \

. a szíllításra keriilö lőszerek és egyéb speciális katonai rendel-
tetésű anyagok felsorolását (típus, megnevezés, darabszám),
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' a kontingenssel egyidejűleg sállított felszerelési trírgyak és

anyagok felsorolását, csomagolásának módját és mennyiségét.

A fentiekből ldtható, hogl olyan tnennyiségűí és reszktességíí infor-
mdció összegtííjtését, rendszerezését, a listók összedllítdsát és angol nyelv-
re történő fordítástÍt kell adott esetben néhdny nap, vagl hét alatt
elvégeuti, anuly komoly feladat elé dllítja a szetyezésért és mindenek
etőtt a végrehajtdsért felelős úllomónyt, és magdban hordozza a
tévedések és hibók napszómú előfordultÍsónak kockdzatóÍ is. Mint sőbb
látnifogjuk ez be is következett a mng/ar KFOR kontingens estében is.

A dolgok normális folyása esetén - azaz amikor nincs sziikség a soron

kívüli eljrárás kérésére - az előzetes' vagy elvi engedély megkapását

követően foghatunk csak hozzá a feladat végrehajtásrának konkrét ter-

vezéséhez. A végrehajtás mcgkezdése előu eg-két héttel (óhalóban 10
munkanappal) kell folyamodni a konkrét óthaladási engedélyért, atnely-
hez nár az előbb felsorolt teljes infornóciót csatolni kell

Ez az általános eljrírási szabáiy vonatkozik a békefenntartó művele-
teken kíviil a kiilönböző NAIO' vagy PfP gyakorlatokra történő k'tutazá-

sokra is, amelyekkel egyre többször találkozhatunk a mindennapi
tevékenység soriín.

Lényegesen könnyebb a he|yzet az olyan országokon kereszttil
történő tranzitálás esetén, amelyekkel speciális, a katonai sállításokat
szabáiyozó, és az adott tranzitálásra is érvényesíthető kormányközi
egyemény van érvényben, illetve NATO tagok lévén, a többi tagállam
vónatkozásában, ahol a t:anzitÍ.Jást az éwényben lévő befogadó nemzeti
trámogatásra vonatkozó szabályok szerint lehet megs7gry9z.ni. Itt
szeretrém megjegyezni, hogy a magyaÍ KFoR kontingens kiszíllítísa
során a felsorolt esetek mindegyikével találkoztunk.

A következőíkben kbsit részletsebben tekintsük dt a KFORÍeladattal
kapcsolans nemzetközi engedélyeztetesi eljórds tapasztalatait.

Mindenki előtt emlékezetes, hogy a magyar kormányhoz beérkezett
NATQ felkérés és magyar kontingens elvárt kiérkezése és harcfeladat
ellátrására való készenléte között olyan rövid yolt az idő, amely esetén

szóba sem jöhetett a nemzetköá engedélyeztetés fenti szabályainak
figyelembevéte|e. Az elkészÍilt tervek és számvetések szerint a kontin-
genst és felszereléseit legcélszerűbb vasúton kijuttatri a harcfeladat végre-

r59



hajtásának körzetébe. A megközelítési úwonalak közülkatonai és politikai
okok miatt egyből kizÍtísra keriilt a rugoszltúv Szövetségi Köztórsasdgon
kereszÍül történő sztÍIlíttÍs, gazdasógossági okok miatt pedig a Horvát-
orszógon keresztüI történővasúti, tnajd egl tengeri sztÍllítással kombind]t
manőver végrehajtása Legcélszerűbb változanak mutatkozott a Romó-
nián, Bulgárión és Macedónión lreresztüI történő vasúti szóllítcts, amelyet
azonban tovább bonyolított az a tény, hog Bulgária és Macedónia lazött
nincs vasúti összeköttetés. Ennek következtében a tranzitálasi láncba Görog-
országot is be lrellett knpcsolni'

A ktilügyminisáéritrmon keresztiiLl megkértiik a ttanzitálási engedé-
lyeket az éintett orságoktól' amelyek köziil a helyi törvényi szabá-
lyozásnak megfelelően Bulgária és Macedónia konrrrínya néhríny napon
be ltil me gadt a a t anntáláshoz sziiksé ge s e lvi hozzáj áruIását, Görö gország
kezdeményezte egy kétoldalú trírcaközi technikai szerződés a|áírását, ame-
lyet követóen a befogadó nemzeti trámogatás szabályai szerint biztosítjrák a
magyÍ!Í szerelvények áthaladását. A legnag,,obb problémát a Romón
Köztársasógon keresztül történő áthaladas jelentette, mivel Románióban -
a mag/ar gtalrorlathoz hasonlóan - csak a Parlament hatalmazhatjafel a
Kormónyt katonai alakulatok, fegmerek és lőszerek tranzitálasónak
engedélyezésére. A helyzetet tovább bonyolította az a belpolitikai válság,
amely éppen abban az időben tette próbara a román kormány tulélő
képességét. Mindezek követkeáében a román kormány mindaddig nem
volt hajlandő az e|vi engedély megadásiára sem, amíg nem csatoljuk a
kéréshez a kontingensre vonatkozó részletes adatokat. Aki ismeri a KFOR
kontingens felállítrásrínak folyamatát, az fudja, hogy május végén milyen
adatokkal tudtunk szolgálli a román fél részére. A román kormrínyra a
NATO és az Egyestilt Allamok részérő| nehezedő politikai nyomás
követkeáében olyan, a romiín konrrányra nézve hihetetleniil kockázatos
döntés sziiletett, hogy a parlamenti fe|hatalmazást be nem várva megadjrík
az eLvi engedélyt a magyaÍ KFOR kontingens átha|adéséna' zöld utat adva
ezzel a kontingens indulásrának közvetlen előkészítéséhez. Mindezek
ellenére, mint ismeretes az első szerelvény csak egy hét késéssel tudott
úfirak indulni, amit mi, és mindenekelőtt a magyar sajtó keményen felrótt
a román kormrínynak.

A kontingens felállításában résztvevők közül bizonyiíra sokan
egyetértenek velem abban, hogy a magyar kontingens kiutazása körüli
problémríknak csak nagyon kicsi vagy talán csak elenyészó részét
foghatjuk a nemzetközi engedélyek hirínyárq vagy késői megszerzésére.
Anélkül, hogy ebbe részletesebben belemeniék, hiszen tudom, hogy a
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későbbiekben nálam sokkal jobban felkésztilt szakemberek fogják ele-

mezri az akkor meglévő hiányosságokat, annyit azért megkell j egyezrem'

hogy hosszúnak mondható katonai pályafutásom során még soha nem

ta1{konam ilyen - hogy nagyon finoman fogalmazzak - sok problémát

magában hordozó katonai művelettel.

Az állomány és a technikai eszkozök kiválctsztasa, a szerelvények

összeállítasa és-a vonatkozó adatok rendszerezése, angol nyelvre történő

lefordítasa és az előírt formában a szül<séges h?lyre ttjr.fnő eljuttatasa

,áiót top^rtalataim szerint bizony nem eg)szer követelték meg-a legma'

gasabb-szint{Í katonai vezetők erélyes lri)zbelépését és a-közuetlen végre-
"hajtó tillományt szinte elviselhetetlen helyzetbe kényszerítettélr. Mindössze
eg}etlen pe\aat szeretnék említeni' amikor is az első szerelvényen utazó

ál"l,omrány' túrlnyomó többsége nem rendelkezett a határ átlépéshez sztik_

séges személyi okmánnyal éi a hatarállomáson vesztegl ő s7eyelyényhez az

$ízakai ronínmunkában a BM illetékes dolgozói által (szívességből)
jkészített útleveIeket ki.ilön gépkocsival kellett eljuttatni. Ez egyébként a

tudomásomra jutott információ szerint komoly elégtételt jelentett a

korában sokat óstorozott román illetékesek szétmára és bizony eléggé meg-

mosolyogtak benniinket Európa szerte. De ennek a konzekvenciáit ter-

mészetesen nem az én tisztem megvonni.

Ámi a nemzetközi engedélyeztetésére vonatkozó tapasztalatokat illeti,

azt kell kiemelni, hogt a probléruÍk jelentős része megelőzhető lett volna,

ha a kontingens fettíllíttÍsót egt olyan erre ü célra létrehozott munkacso-
port végzi,7meÍyben az érintett szakteriiletek képviselői mellett helyet
' 
kapott iríro o HM nemzetk özi engedély eztetéséért felelős képv iselőj e is,
aki a keletkező információkat első kézbőL a közvetítők hibáit kiszíirve
tudta volna felhaszrálni. Ajövőben - és itt elsősorban a kontingens rotá_

ciójának előkészítésére és végrehajtásara gondolok - meggyőződésem

szerint célszerű lenne a feladat ilyen fonrrában történő végrehajtása.

Befejezésül röviden a más orságok KFoR kontingenseinek, vagy

azok e gy r észének Magyarorszá g on kere szti'il vé grehaj tott t anatát|ásának

engedélyeztetéséről.

A Magyar Köáársaság területén keresztiiLl történő áthaladás általános

szabályaií-ffil a KFoR csapatok átvonulásának engedélyezéséte az

országgytílés a június 16-an kelt 54l]I999. széműHatározatában intéz-

kedik. Á Határozat feljogosítja a magyar konrrányt az áthaladási engedé-

lyek kiadására. Az engedélyeztetés a Külügyminisztérium és a Honvé-
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delmi Minisztérium együttes tevékenysége útján valósult meg. Az áthal-
adási kérelmeket az érintett országok budapesti nagykövetiégük útján
diplomáciai jegyzék formájában nyujtottrík be a Kiilügyminisztériumba. A
NATO szövetségesekkel történt egyeztetésutrín (amenny iben azáthaladást
nem NAIo tagorczág kérte) a Ktilügyminisztérium kiadta az elvi hoz-
zájátulást, amelyet követően az engedélyt technikailag a Honvédelmi
Minisztérirrm adta ki a Budapesten akkreditált katonai attasékon kereszttil.
Az orsúgot tanzitálás céljából oroszország, Szlovákia, Csehország,
Lengyelország, Hollandia és Franc iaország vette igénybe kisebb-nagyobb
mértékben.

Az áthaladások sziímát és az engedélyeztetés bonyolultságát tekintve
a legjelentósebb természetesen az orosz alakulatok áthaladása volt. A több
mint husz vasúti szerelvény minden jelentősebb probléma nélkül, a leg-
csekélyebb késleltetést sem szenvedve el szelte átafél országot. A foanz-
itálás sorrín a szerelvényeken magyar kísérő őrszemélyzet is utazott,
ügyelve a szállítás zavartalanságétra. Bizonyos fennakadást csak a szerb
vasút alacsony áteresztő képessége okozott, mivel azt az alapelvetkövet-
ffik az engedélyek kiadásakor, amely szerint a soron következő szerelvényt
csak az elóző szerelvény kilépésekor léptettÍik be az orczágba, biztosítva
ezzel,hogy egyidejűleg mindig csak egy szerelvény tartózkodjon magyar
területen.

Ami a aaruitálás engedélyeztetéséhez sziikséges adatokat illeti, mi
sem maradtunk el a többi ország!őI, sőt még komoly riadalmat is okoztunk
az oÍosz illetékeseknek, amikor a személyi állomrány adatai között az
"anyja neve" rovatot is szerepeltetriik, megfeledkezve a tényről, hogy a
szláv népeknél ilyen adat nincs nyilvríntarwa, helyette az apai név szere-
pel. Az oroszfél glanújdt, amely szerint szdndékosan meg akarjuk akadá-
lyozni katonóik Koszovóba küldését, egt husuÍros tollvonással végiit is si-
került eloszlatnunk.
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