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Nahalkó József

Irásommal a Haditechnikai Csoportfőnökség területét érintő logisz-
tikai feladatok végrehajtdsdnak tapasztalataival kívdnok foglalkozni,
melyet az IFOR majd SF0R és kiemelten a KFOR erők haditechnikai esz-
k ö ze inek biztosítds óban s zer eztiin k.

Elengedhetetlen egy rövid időrendi áttekintés mivel valamennyi hadi-
technikai ágazat.tál szerep elni fo g mint b e fo lyásolás i tény ező .

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere felhatalmazása,
v al am int az or szággy(ilé s 5 5 l I 9 9 9 . határ o zatb an fo gl altaknak me gfe l e 1ő en
_ melyet 1999. június |6-Ínhoztak - a Magyar Honvédség Parancsnoka,
Vezérkarfonök 1999. június l7-énkiadta a 9Il1999. számu intézkedését a
Magyar Honvédség ir és BiztosítőZász|őalj ( a továbbiakban MH ÖBZ)
me galakítására, fe lké s áté s ére é s alka|mazásár a.

A kiküldésre keriilő katonai szervezet megnevezése: Magyar Hon-
védség or és Biztosító zászlőa|j. A zász|őalj állomanyjegyzékkel mega-
lakított ideiglenes katonai szetvezet,létszáma3I7 fő (38 tiszt, 57 zászlős
és tiszthelyettes,222 szerzodéses katona) rendszeresitett fegyverzettel. A
rendszeresíteÍt fegyverzetet csak azért tartom fontosnak kiemelni' mert ez
a pont az igények megjelenésénél' a szemlélet végrehajtó különböző
bizottságok kinyilatkozását és követelőzését követóen jelentős csorbát
szenvedett, melyekre az ágazati részeknél még visszatérek.

Az alkalmazási körletbe történő kiszállítás idopontját 1999. 07.15-re
határozta meg az MHPK, VKF.

Afenti intézkedés 9. és 16. pontjúban meghatórozottaknak meg1fele-

1. Nahalkó József okleveles mk. aleaedes, MH VTSZF-ség, Rakéta és lokátor technikai osáály-
vezptő - helyettes
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lően az MH Logisxikai Főigazgaüí Úr kiadta a 201/1999. szómú intéz-
kedését a koszovói béketómogató míiveletekben részvevő mag,al kontin-
g ens lo g is ztik aí b izto s íttÍs ór a

A logisztikai főigazgatói intézkedés összhangban az MIIPK, VKF
intézkedéssel kihangsulyozza, hogy a logisáikai biztosítás megszer-
vezését és végrehajtásáú az MH színhi ágazati vezetők szakmai irrínyítása
mellett, az WI SZFVK logisáikai szervezetei, a központi tagozat
logisztikai eleme, illetve más trímogatő szervezetek egymással szoros
együttnríködésben képesek csak eredményesen megoldani.

A kontingens logisztikai biztosítása két periódusra oszlik az
előkészítés és az alkalmazás időszakára.

Az előkészítés időszahóban a személyi állomány felszerelésére, fel-
készítésére, a technikai eszközök harcképességének és hadrafoghatóságá-
nak biztositására, az elrendelt anyagi készletek megalakítására, a
kiteleptilés megszervezésére, a tábori elhelyezési feltételek meglerem_
tésére, valamint az ltánpótlás megszervezésére kellett a fo erokifejtést
megtenni.

Az alkalmazás időszakóban a|ogisztikai erofonások folyamatos biz-
tosításiíra' a logisáikai mtíködőképesség megőrzésére és a váltások
szerv ezett végrehajtására kell összpontosítani.

A haditechnikai csoportfőnökség ágazati v ezetői a fenti intézkedésben
meghatátozottaknak megfelelően kezdték meg tevékenységiiket. E nnek
mcgfelelően az alábbi ógazatok míÍködtetésének tapasztalataival és
gondjaivalfoglalkozom az SF0R és KFOR vonathozdsóban:

l') N{H Fegyverzettechnikai Szolgálatfónökség.

2.) MH Páncélos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfónökség'

3.) MH Műszaki-Technikai Szolgálatfőnökség.

4.) MH Elekftonikai Szolgálatfonökség'

5. ) MH Vegyivédelmi-Technikai Szolgálatfonökség.
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1.) MII Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség

1. 1. L övé s 4fegtv er b izto s s ítás a

Az SFOR és KFOR egységek állomránya 9 mm-es 96M P9Rc"püra"
pisztollyal, illewe a 9mm-es harcászati lőszerrel keriilt ellátásra. A fő
szempont azvolt,hogy a jelzett lőszer NATO csereszabatos.

Problémát okoz a fegyverek cseréje, illetve a további ellátás, mert
kevés fegyver áll rendelkezésre. A pályakezdő tisaektől kellett elvenni a
fenti típusú pisztolyokat és őket PA-63 típussal kellett ellátri. Ezért sztik-
ség van további P9Rc pisztoly beszerzésére mely a 2000' évben sem lát-
szik biztosítotbrak.

Egyéb lövészfegyverekből az e|látás folyamatosan biztosított.

1.2. optikai eszközök biztosítósa

Az ellátás sorrán problémát az éjszakai figyelőműszerrel történő fel-
szerelés okozta, mivel a jelzett eszközök (lPN 33-B) PPN-3, NSZP-3)
akkrrmulátorai elhasználódtak, elavultak. Az orosz piacról pótlás nem volt
megoldható. Az akkumulátorok az ARZENAL EM RT segítségével
kivrfltásra keriiltek kereskedelemben kapható tartós elem vagy akkumulá-
torra, de elrhez a megfelelő átalakításra volt sztikség. Időközben beszer-
zésre és kiadásra keriilt 30 db oRIoN 80_8-2 éjszakai figyelo műszer,
mely a KFoR-sFoR csapatoknál minóségi változást hozott.

I.3. Lőszer és kézigróndt bixosíttús

A 30 mm-es 2A72 gépágytl lőszereiből folyamatosan febneriilő igény
(főleg lőtéri lőszerből) beszerzése költségvetési problémrík miatt akadozik.

A technikailag és erkölcsileg korszeriitlen 42Mkézigr,ánát helyett új
típusú korszerű 93M védő és 96M trámadó kéngránáttal kellett ellátri a
kitelepülő alegységeket.

A fenti kéngránát nem volt rendszeresítve ezért a rendszeresítés utárr
azonaal, gyorsítótt ütemii helyszíni kiképzésset történt meg a használatra
való felkésátés.
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Probléma, hogy költségvetési gondok miatt a sztikségletrek csak az5 oÁ-

val rendelkeziink.

1. 4. Védőmellény biztosíttÍs

A KFOR erők részére sziikséges védőmellényeket 200 MFt-ból kellet
megvásrárolni, mivel azt a közbes zerzési elj rárásból kivonták.

Gondot okozott, hogy a |egyártandő darabszámhoz a mérethelyessé-
get biztosító ergonómiai adatok nem álltak rendelkezésre, így csak a gya-
korlati tapaszta|atokra voltunk utalva. A mérethelyesség biztosítását csak
más szewezetektől történő átcsoportosítással tudtuk megoldani.

A további beszerzésnél, fejlesztésnél figyelembe kell venni, hogy egyre
több nő teljesít szolgálatot különféle missziókban, és sziírnukra ergonómiai-
lag helyesen kialakított védőeszköz sziikséges' amelyhez elengedhetetlen
egy előzetes adatszolgáltatás az ellátó és egyéltalén a gyértó súmára. Ezen
irányú előkészítő munkálatok már folynak.

1.5. Alkatrész ellótós

A nemzeti üámogató elemen keresztiil biztosított, de nem minden
eszközftöz. Fő problémát a BTR-80A optikai rendszere okozza, ahol az
anyagellátás akadozik.

Összességében: A meglévő problémákkal együtt a KFOR, SFOR
csapatok fegyverzettechnikai anyagellátása biztosított.

2.) MII Páncélos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség

2.1. Anyagellótds

A nemzetközi kötelékben működtetett erőink technikai eszközparkja
az TvÉI egészére jellemzően több típusból tevődik össze. Az ismert
tizemeltetési köriilmények - háborus alkalmaási övezet, nebéz terepvi-
szonyok, kevésbé kiképzett és gyakran váltott kezelő állomrány' hirányos
kiszolgálás, sziikség tizemeltetés - miatt a javítóanyag felhaszrálás a
szokásosnak többszöröse' Esetenként olyan dolgok is meghibásodnak az
eszközökön, melyek a békekiképzésben elképzelhetetlenek.

A meghibásodiísok jellege miatt egyes esetekben a beszerzés nehéz-
ségekbe ütközik. Bizonyos gépjármű típusoknál (DAc-665) egyébként is
szinte kilátástalan az igényeket követő kistételű beszerzés. Az igény meg-
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jelenésekor a biztosíthatóság 5-8 %o. Az árajónlat kérési és engedélyez-
tetési eljórós pedig azt eredményezí, hog! egy-egy eszköz esetleg
hónapokig iizemkeptelen. A KFOR kontingens esúözeinek jelentős
hdnyada anyaghióny miatt egt hónapnól hosszabb ideig volt iizemképtelen,

Az alaprendeltetésből adódóarr az MH PCGTEK végzi akontingensek
fenntartási anyagokkal, műhelyfelszerelés és kiképzési segédeszközökkel
való ellátást. Sajnos a helyszíni körülmények, gondok és problémák
megismerésére még nem volt lehetőségiink.

Az éményben lévő intézkedésnek megfelelően az elldttÍs ruídja
közvetett ellótós ami anrryit jelent, hogy egy Magyarország teriiletén disz-
lokált katonai szervezet (logisztikai ezted, más ellátó központ) hajtja végre
az igénylési és vételezési feladatokat. Az e||átási problémák egy részét ez
a közvetett ellátás okozza.

Az SFOR és KFoR által hiányjelentett anyagok a többlépcsos szol-
gálati út miatt késve érkeznek meg az MH PcGTBK-hez. A közbülső
anyagellátó szerv csak bizonyos késéssel és alkalmanként "szíírve"
közvetíti azigényeket és emellett sok esetben torzulnak az információk.

A kontingensek és a honi biztosító szervezetek anyagigénye idonként
összemosódik és felmerüI az a tény is, hogy a közbülső anyagellátóként
kijelölt szervezet saját működésének biáosításríhoz haszná|ja fe| az
anyagot.

A kontingensek közvetlen vételezése is előfordul, melynek tényérőI a
közbiilső anyagellátó csak jelentős késéssel szerez tudomást.

A kontingensek logisztikai állomránya az esetek egy részében nem
megfelelően képzett, ezért a feldolgozott és közvetített igényekből sem
mindig dertil ki a valós sziikséglet. Ezen problémák miatt tcibb esetben fel
kellett venni a kapcsolatot az SFOR, illetve a KFoR erok érintett szakem-
bereivel az arryag pontos beazonosítása érdekében.

A fenti problémák cstikkentése, illetve megsziintetése érdekében,
valamint a beszerzés és kiutalás meggyorsításáért az MH PCGTSZF javas-
lattal élt egt kétcsatornús jelentési rendszer megvalósítósóra:

7. csatorna: szolgálati út.

2. csatorna: közvetlen telefaxon azWI PCGTEK-hoz.
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2. 2. Üzemeltetés, javítds

A felmerülő meghibásodások kiküszöbölésére, illetve a javítás
hatékonyabb végrehajtása érdekében a kontingensek logisáikai főnökei-
vel a kapcsolattartás folyamatos.Hosszabb az élettartarrta az akkumulá_
toroknak, mely eg1részt a folyamatos üzemelés, másrésá a képzettebb
gépj árműve zetők tap asztaltságából ered.

Folyamatos iizemelés és a terepviszonyok miatt gyakori probléma a
gumiköpenyek elhasználódása.

Az eddigi tapasúa|atok alapjrín más jellegti meghibásodások jellem_

zőek a KFOR, illetve az SFoR erőknél, mint a csapatoknál'

A SFOR, illetve KFOR erőknél iizemeltetett darus gépkocsiknál a
meghibásodások jellemzóen a kezelési utasítás be nem tartására vezet-
hetők vissza. A KFoR-nál iizemeltetett darus gépkocsiknál egyértelmtíen
kezelői probléma okozta a meghibásodást. Gondot okoz az eszkóz tulter-
helése is. A 20 tonnás daruval esetenként 24 towÁt is emelnek.

A SFoR-nálprobléma a hely szűkössége miatti nem megfelelő daru-
talpalás, a nem előírás szerinti szcig megválasztása, illetve idő előtti
meghibásodáshozvezet az eszkozők hossá távolságra való mozgatása, a

kitelepiilési helyig tartó menet.

A Porsche Pest Kft, Mercedes-Benz Kft., ETS Kft. és a nÁBA Rt-nél
az SFOR és KFOR részére végzettjavítások foleg szervizrrunkálatokat
takamak.

A KFoR-nál tizemelő Mercedes terepjáró személygépkocsik garancia
érvényesítése érdekében meghatározott kötelezo szervizmunk á|ataihoz a

sztikséges segédanyagokat biztosítothrk. Az MB Autó Magyarország Kft.
vevőszolgál at6v a| lepontosítottrrk (mivel Koszovóban, illetve környékén
nincs hivatalos MB szewiz), hogy a végrehajtott kötelező szerviz-
munkálatokat Pristinában a KFoR műhelye dokumenüálja és ez alapján a
járműveknél a garancia továbbra is érvényben varr.

Az SFoR-nak Mostarban, illetve a KFoR-nak Pristinában helyszíni
javítást is végeztettiink, mivel az eszközhazahozata|a időben és költség-
ben lényegesen több ráfordítást igényelt volna.
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2.3. Nyilvóntartós

Az arryagmozgások, központi javítások szímviteli, nyilvántartási
követése szinte lehetetlen; előfordul például, hogy ew arLyag kiadása
elöbb történik meg a központi készletből, mint annak abevéteLezése' Uj
anyagfajtabeszerzésekor esetenként az csakjóval a kiadást követően kerül
be az anyagtörzsbe. A terveztretetlen és szerveáetetlen beszerzés és
anyagellátás a rendelkezésre álló csekély idő miatt a nyilvántartás folya-
mat-egyidejiisége ellen hat. A kontingensek eszközeinek javíüási szémlái
nem aZ eszközze| együtt mozognak, a TESZK-lapok vezetése ellehe-
tetlenül.

Problémát okoz az is, hogy az eszközök mozgatása esetén a mozgás-
bizonylatokat az MH 62. gl. dd/IGoR részére kell kiállítani' ugyanakkor
az átadás-átvételt, illetve a kisállítással kapcsolatos minden feladatot az
MH 64. logisztikai ezred hajtja végre.

Összességében:

A kontingensek működtetése, ellátása területén egyszene van jelen a
túlszervezés és a szervezetlenség, a késedelmesség és a kapkodás' a cent-
ralizÍút takarékosság és a kistételű, bonyolult beszerzések miatti pazarlás.
Az említett anomálirík elsődleges szenvedő alanyai a kontingensek
ríllomrínyában szolgáló emberek, de sok nehézséget okoz anemzetitiámo-
gató erók állomrányrának is.

A jelzett gondok, problémák kiktiszöbölése érdekében felajrínljuk a
tapasztaIatcserét a logisztikai szakteriileten tevékenykedőknek az TvftI
Páncélos és Gépjárműtechnikai Eltátó Központnál, illetve készek
vagyunk a helyszíni konzultációk végrehajtásrára.

3.) MH MíÍszaki _Technikai Szolgálatfőnökség

Az 1'996-ban felállításra kerülő Magyar Műszaki Kontingens (Nil/fi()
első elgondolásban ew s7.efi]ezetszeru, meglévő és felszerelt múszaki al-
egység kikiiidését jelentette volrra, de a feladatok' valamint a technikai
eszközök állapot felrnérése alapjrán, olyan elgondolás született,hogy az al-
egység technikai eszközeit, valamint felszereléseit az ország kiilönbözo
alakulataitól, valamint a tÍLnntézetektől kell átcsoportosítani. A nehéz-
ségek ellenére az alakulat állománytáblás és normás anyagokból, eszközök-
ből 100 %-os feltöltésre került. Az eszközök a kontingens feladat végrehaj-
tásáttoz megfelelőek annak ellenére, hogy a többségiik mrár 15-30 éves.
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'A MMK_náivégzett ellenőrzések alapján meg kell állapítani, hory a
kint lévő műszaki technikai eszközök a jelenlegi hazai viszonyokhoz
képest sokkal többet tizemelnek, sokkal nagyobb igénybevételnek vannak
kitéve, ezért a technikai kiszolgálási, javítási iizemidőket gyorsan tel-
jesítették. A soros technikai kiszolgálások, javítások végrehajüísához a
szolgáIat csak 1998-ban kapott költségvetési fedezetet.

A ktilönösen sokat iizemelő és bonyolult műszaki gépek: ilyenek az
usZM-2 cölöpöző felszerelés, az UDS-114 gumikerekes koftó, azL-220
rakodó földmunkagép - melyek meghatátozzák a MMK teljesítő-
képességét - javítása egyre nehezebb, az alkatrész utánpótlás egyre bonyo-
lultabb és nemcsak apét:zl1gyi fedezet hiánya miatt, hanem abeszerzésí
források beszííktilése miatt is.

A szolgálat így kénytelen a nemjavítható vagy alkatészre varó tech-
nikai eszközöket folyamatosan az itthon lévő és még üzemképes
eszközökkel lecserlélni, ezért azlvftI MUTEK-néI felhalmozódnak a javí
tásta, feLt$ításra váró eszJ<özök.

Az SFoR-nál végzett feladatok mtíszaki - anyagi biztosítása során
több esetben előfordult, hogy raktríri hi,á.'y, illetve kereskedelmi hirány
miatt egyes fenntartási anyagok bizosítása elhúzódott' de ezek beszerzése,
ha késve is de megtörtéfi. Az ellátás illetve abeszerzés végrehajtásríra a
sztikséges költségvetési keret folyamatosan rendelkezesre állt.

A MMK feladatainak módosulása, valamint az ál|ománytábla válto-
zások miatt több eszköz feleslegessé vá|t, igy hazaszállitásra került 19
állomanytáblás technikai eszköz, mely jelenleg az l{tt lrÜtBr-net
javításra vrír.

A KF'OR biztosítás tapasztalatai

A szolgálat központi készletből az átcsoportosítással készletezett és
előkészített anyagokat biztosított az MMK-II részére'

A feladat indulásánál nem rendelkeáek elég infonrrérciőval az
erődítési és akadrílyképző arryagok mennyiségéről és az alkaLmazók fan-
tániájfua volt bízva ezek nagyságának megítélése. A tervezők nem is-
merték a számvetési alapokat, így a felterjesztett igények többszöri pon-
tosítiísra szorultak.
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A tílzszerész járőr állomrínytáblában való megjelenését követően
irreális igények jelentek meg - távirányítású manipulátor, EoR-4 bom-
baruha - az alkalmazói oldal részéről, melyek kielégítése nem történt meg'

Problémát jelentett, hogy a KFOR tevékenységet tervezők nem számí-
tottak a táborhely ft'ldmrrnkáiva|, igy akiutazás előtt négy nappal kellett
egyedi műszaki gépeket - rakodó fiildmunkagép' lrínctalpas buldózer -
kivezényelni és kezelőket kijelölni.

4.) MH Elektronikai Szolgálatfőnökség

A szakóg tevékenységét a híradócsoportfőnök követelményei alapjón
végezte, melyek az alóbbiak voltak:

_ új típusú mobil digitális hírközpont kialakítása'

- R-l42 rádióállomásba nag1teljesítményíi RH-URH rádió beépítése,

- BTR-8OA típusú harcjárművek kiegészítése híradó szempontból,

- helyszíni ki j avítások végrehajtása'

- a kontingens teljes híradásának biztosítása'

- számítás és ügyviteltechnikai eszközök biztosítása.

A fenti KFOR feladatok biztosítására mintegy 9l MFt-os soron kívüli
beszerzéssel tudott a szakág megfelelni.

A feladat megkezdését követően derült ki, hogy nem rendelkeziink
korszerű és az alkalrnazási követelményeknek megfelelő hírközpont gép-
kocsival, ezért egy új típusú hírközpont gépkocsi fejlesáésére volt sztik-
ség, amelyet a beépítés után az idó rövidsége miatt csapatvizsgálat nélkül
kellett a KFoR erők részére kiadni. A híradó eszközöket kezelő állomány
kiképzésének megszerve zésére és a kiképzés végrehajtására rövid idő állt
rendelkezésre. A kitelepülést követően fellépő problémríkat önerőbol nem
tudtak megoldani, igy javitő csoportot kellett a helyszínre kiktildeni. Ilyen
szakértői javítócsoport kikiildése továbbra is sziikségesnek látszik mini-
mum 4 havonta a megfelelő technikai kiszolgálás biáosítása érdekében.

A KFOR erők logisztikai biztosíttístÍt végző tervező munkacsoport-
nak elektronikai szakember nem volt tagja, mely az eszközök és anyag-
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igények többszöri újratervezését eredményezte, amit a glakori dllomóny-
tóbla vóltds csak tovdbb gerjesztett.

Az l999-es évben a fenntartásra tewezeti dologi kiadások a KFOR
kontingensnél i'izemelő számitás és ügyviteltecnikai eszközök, szétmítás'
technikai segédanyagok és alkatrészek utrínpótlását biztosítja' melyet nem
mondhatunk el a 2000' év költségvetési keretszárnait ismerve.

Az SFOR erők szakági logisztikai biztosítás rendezett, de a 2000.
évben sziikségessé válló sokszorosító eszközök cseréjére anyagi fedezettl
nem rendelkezik.

5.) MH Vegyivédelmi-Technikai Szolgálatfőnökség

A biztosítds, illetve az elldtós szempontjdból az IFOR majd SFOR és
a KF'OR feladatok végrehajtását az a|ábbi Íőbb sajótossógok jelle'
mezték:

- az egyéru védelem területén új típusú (93M) védoeszközökkel való
ellátás,

_ a 93M védőeszközökből központi készlettel nem, illetve csak minta
méretben rendelkezttink,

- a kontingensek felszerelésére rendelkezésre álló sztík határidők.

Az egyén védelem területén jellemző volt, hogy a Vegyivédelmi
Anyagellátó Központ a kikiildésre kertilő személyi állomány létszrámrának

megfelelő mennyiségú eszközze|nem rendelkezk, azokat a TIG Köz-
hasznű Társaságtól a feladat végrehajtás soriín kellett kölcsön anyagként
átvenni. Az err e vonatkozó politikai' illetve gazdasági döntéshozatal elhú-
ződása miatt az Anyagellátó Központ a sztikséges eszköz<jket csak későn
egy-két nappal a feladatban érintett állomany felszerelésének végső
hatarideje előtt - kapta meg, így rendkívül kevés idő maradt azok előké-
szítésére és kiadásrára.

A felszerelésre rendelkezésre álló szűk hatríridó miatt - fóként az
IFOR feladat kapcsián - nem rendelkeztiink a kontingens személyi
állomrányának méret paramétereivel, ami az egyértl védőeszközök biz-
tosítása területén a mérethelyesség megválasztása szempontjából rend-
kívül fontos. Így az eszközök méretszortimentjének összeállításánál
gyakorlatilag a lakosság ergonómiai megoszlásának statisáikai adataiból
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tudtunk csak kiindulni ' Bar az ellátás, illetve a kontingens felszerelése
soriín méretproblémrák nem meriiltek fel, mindenképp a konkrét (adott
egyének) méretvételén alapuló rendelést, illetve ellátást tartjuk követen-
dőnek, ami egy jelentős előzetes adatszolgiíltatást igényel az ellátó szer-
vezetrészére.

A vegyivédelnú ágazati költségvetés sziíkössége és az egyéni védő-
eszközök fentiekben leírt kölcsönként való biztosítrísa miatt az Anyag-
ellátó Központ igen hosszú ideig trárol a TIG KHT hrlajdonát képező
eszközöket. Igy péld.ául az 1996. év elején az IFOR magyaÍ múszaki
kontingens felszerelése érdekében átvett eszközökkel 1 998. decemberében
tudtunk a trársaság részére elszámolni. Ezek saját készletektől elktilönített
tiárolása, nyilvríntartása, rendszeres leltározása és az ezzel kapcsolatos
dokumentálás többletrnunkát jelent mind a tárolást, mind pedig a nyilvrín-
tartást végző állomány részéte.

Az eszközök "kivásfuldsa'' elhúzódik' így a ktilönböző célelőirányza-
tok (IFOR' SFo& KFOR) terhére beszerzésre kerülő mennyiségek elkü-
lönített nyilvrántartása miatt a nyilvántartás átláthatósága mind nehezebb.

Másik probléma volt, hogy az eszközöket a Magyar Honvédségben
nem ismerték, ezért a felszerelésre kerülő állomány kiképzését, felkészí-
tését mind a mérethelyesség megál|apítása, mind pedig az eszközök
előkésátése, akalmazása és technikai kiszolgálása vonatko zásában az
Anyagellátó Központ szakemberelnek - az ellátással prárhuzamosan - kel-
lett végrehajtant. Ez fbként az IFOR feladatrál, illetve a KFOR feladat
kapcsán kiküldött orvos csoport vonatkozásában jelentkezett. Meg kell
azonban említeni, hogy a K93M kiképzési készletek kialakításával és
kiadásáva|,az Anyagellátó Központ kiképzéssel kapcsolatos feladatköre
csökkent. Iry például a KFoR őrzésbiztosítő zászlőa|j fe|késntését az
egyéni védőeszközök alkalmazása tekintetében már a SzárazÍiildi Vezér_
kar felkészült szakemberei végez1ék a fenti kiképzési eszközök felhasz-
nálásával.

Az előkészítésre rendelkezésre áuó idő rövidsége, valamint a sziik-
séges előirányzatok igen későn való rendelkezésre állása miatt esetenként
csak igen feszült munkarendben és rendszeint az utolsó pillanatban sike-
rtilt biztosítani az egyéb _ a kiküldésre keriilő erők speciális igényeinek
megfelelő - eszközöket (p|. az IFOR kapcsán kialakított gyorsbeavatkozó
tíízoltó utánfutók vagy a KFOR erők részére biztosított magasnyomású
ttizoltó utánfutó stb.). A fentiek miatt az ilyen eszközök vonatkoásában
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nem áll rendelkezésre elegendő idő a kezelőállomríny megfelelő szinttí
kiképzésére. Ez hátányosan befolyásolja az eszközök kezelését, illetve
tizemeltetését és idó előtti vagy esetlegesen kezelői hibából bekövetkező
rendkíviili meghibásodáshoz vezethet. Ilyen meghibásodásként értékeljiik
a magasnyomású trízoltó utránfutó meghibásodását.

Gondot jelent a fenti feladatokra kiadott eszközök elszámoliísa is,
mivel az Anyagellátó Központ nem kapja meg a kellő információt az
eszközök átcsoportositásáIloz. Igy jelenleg is rendezet|en a Köze-
gészségügyi és Járványügyi F'elderítő CsopoÉ által - általunk ismeretlen
intézkedésre - a KFOR OBZ részére jegyzőkönyvileg átadott eszftözök
elszrárnolása. A megktildött okmrányok mind tartalrnilag, mind pedig szám-
viteli szempontból alkalnatlanok a nyilvántartrísok módosítására. Ezen
okok miatt a Köze.gészségügyi és Jrárvrányügyi Felderítő Csoportot, ezzel
együtt az NftI EUKKK elszámoltatása csak az eszj<özök beszríllíüását
követően lehetséges.

Ósszességében a Békefenntartó mííveletek haditechnikai biz-
tosíttÍsóról az alóbbi túltalónosí'tható következtetéseh vonhatók le :

. valamennyi ágazaháljelentős kiírokat okozott azidő rövidsége,
amely kapkodást és szervezetlenségi problémárkat okozott,

. az MHPK,VKF intézkedésében szereplő "rendszeresített eszkö-

zök" kategőria figyelmen kívül hagyása nemcsak az elókészítés,
hanem az alkalmazás időszakában is komoly zavarokat okozott,

. a fenti két tény által előállt nehézségeket csak tovább gerjesáette
a kiilönböző szintri "szakértői csopottok" szemléjét követő
ujiólagos, világszinvonalu igények megielenése,

. az alkalmazői oldal és az ellátói ( bizosÍkísi oldal ) disáarmóniá-
ja.Az alkalmazoi oldal nem akarja fudomásul venni, hogy jelen_
legi miiködési rendben MH szintíí jogkörökkel csak az áryazati
vezetők rendelkeanek és nem tekintik azokat partrereknek,

. a nem megfelelő szintii kiképzettség az ilzsmeltetés soriín nem-
csak zavarokat hanem nagyon komoly anyagi károkat is okoz,
tehát az elhanyagolt képzés tulzottan is megbosszulja magát,
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. a kiilönböző típusú anyagok és eszkö'zök számviteli' illetve
pénziigyi okmányolása valamennyi tertileten problémás.

Felhasznált irodalom:

l.) A MK oGY 55/1999. 0V.l6.) a magyaÍ kontingens részvé-
tetéről a koszovói békefenntartrásban résztvevő nemzetközi erőkben címtí
hatfuozata.

2.) A Magyar Honvédség Parancsnok, Vezerkarifönök 9llt999.
szímú intézkedése a koszovói béketrámogató műveletben (KFOR) való
maryaÍ részvételröl.

3.) A Magyar Honvédség Logisztikai F őigazgatő 20l l 1999. szÁmtl
intézkedése a koszovói béketamogató műveletekben résztvevő magyar
kontingens logisztikai biztosítrísrára.

4.) Alnódi Laszló mk'őrgl.: Feljegyzes a KFoR erök elektrotech-
nikai biztosításáról.

5.) Borók Elekmk.alez.:Feljegyzés az SFOR és KFOR erők gép-
j rírmiítechnikai biztosítrásráról.

6.) Csák Tamas mk őrgl.: Feljegyzes a KFOR erők vegyivédelmi
tecbnikai eszköz biztosítrísríról.

7.'s Zsiros Sándor mk.őrgt.:Feljegyzes az SFoR és KFOR erők
mtíszaki_ technikai eszközik biztosíüísráról.
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