
KFOR MIryELETEK LOGISZTIKAI
TÁMoGATÁsÁN.q,K TAPASZTALATAI, KIEMELTEN AZ

ELIfi LYEzÉsr rnr,rÉrnl,nK nrzrosÍrÁsÁna

- Cs ók Gábor]

A logisztikai tómogatás egl olyan elemével kapcsolaÍban kívónom a
_. tapasztalaokat összefoglalni, amely alapjaiban, az elérendő cél tehin-

tetében megeglezik a hazai katonai ingaÍlanok műíködtetésével és a kato-
nai szervezetek elhely ezési tómogatdsdval

Ezen cél elérése azonban külföldi teriiüeten, amely rríadásul had-
műveleti tertileten ta|álhatő sok sajátos, ahazai gyakorlattól eltérő trímo-
gatásí formát és feladatot igényel.

A KFOR erők elhelyezési tómogatósa alapvetően hórom periódusra
bontható:

I.) Az elhelyezési trímogatás érdekében igénybevételre kertilő teriilet,
illetve hadmtiveleti teriileten igénybe vehető szolgráltatrísok felnérése.

2.) A felderítési adatok alapjan a személyi állomrírry és haditechnikai
eszközök trábori elhelyezésével kapcsolatos elhelyezési, műszaki kóve te l -

ények meghatározasa:

. ideiglenes tábori körülmények között, alapvetően a személyi állo-

mrány sátorban történő elhelyezésével,

. hossá távú elhelyezési feltételek kialakíüísa alapvetően konté-

nertiábor léte sítésével.

3.) A konténertrábor kialakítását követöen a tábor miiködtetése, fenn-
tartása azutánpőtláts és az ellátás megszervezése.

Az e|őzőekben felvázolt három periódus elhelyezési támogatási
feladatai a teljes körűség elve nélkül a következőkben összegezhetők:

l. Csárk Gábor mk. ezredes, MH Elhelyezesi Csoportfőnök
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I.

Az igénybevételre keriilő teriilet, illene a hadműíveleti
ter ület en íg ény b e v e h et ő s zo lg últatós o k fe lder ít é s e

A KFOR erők logisztikai támogatásrírrak előfeltétele, hogy az elhe-
lyezési feltételek kialakításához sziikséges teriiletről, illetve az igénybe
vehető szolgráltatrásokról már a tevékenység megkezdésének kezdeti sza-
kaszában a KFoR erők hadműveleti, harcászati feladatainak megha-
tározása, illetve a műveleti teriilet felderítésével egyidőben inforrrrációkat
sz,ereznink.

A személyi állomrány és a technikai eszközök, anyagi készletek elhe-
|yezési feltételeinek optinális kialakítása érdekében sziikséges, hogy a
műveletekkezdetiszakaszÁbanazezzelkapcsolatoselvrárásainkatlehető-
leg érvényesíteni tudjuk annak érdekében, hogy az igénybe vehető teriilet
kijelölésénél ne a |'maradvónyelv" érvényesiiljön. Ugyanis a pristinai
tdborhelyének kijelölésekor megítélésem szerint ebben a tekintetben némi
késedelem volt tapasÍalható, így a KFOR haderő többi nemzete meg-
előzött benntinket a helyszín kivrílasáásában.

A helyszín késedelrnes kiválasztásrának ugyanis igen jelentós utólagos
költségkihatása keletkeáet.

Az elhelyezési feltételek kial$ításáútoz sziikséges ideális tertilet
igénybevétele mellett igen fontos kiválasztrási szempontként jelenik meg
az igénybevételre keriilő teriilet szennyezettsége. A üábor kialakításrának
elengedhetetlen feltétele, hogy a területen az egészségre iírtalnas veszé-
lyes hulladék, kommuniílis hulladék, illetve építési törmelék lehetőleg ne
legyen. A KFOR erők jelenlegi tríborrának helyszínén jelentős mennyiségű
kommunrílis és veszélyes hulladékot' illetve építési törmeléket is találtunk,
melynek eltávolítrása jelentős élőerőt és gépi Ílzemórát vett igénybe.

A tertilet felderítésének és későbbi igénybevételének nagyon fontos
kritériuma, hogy a tertilehől a NATO előírásoknak megfelelő környezet-
védelmi állapot-felnérés késziiljön.

Ennek a teriilet későbbi visszaadiísa kapcsrán felrnertilő esetleges
jogviták elkeriilése mellett azétis van kiemelt jelentősége, mert a szemé-
lyi állomrínyt meg kell óvnunk minden olyan kömyezeti rártalomtól, ami
esetlegesen akadályozza a katonai feladatok teljesítését.
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A teriiIet kiválasztásánál további fontos szempont az őrzés-védelem
megszervezésével kapcsolatos követelrnények betartása, ennek során
lehetőségek szerint törekedni kell a:ra, hogy a KFOR erők által igény-
bevételre keriilő tertilet lehetőleg zárt egységet képezzen. A tertiletbe ne
ékelődjön be más szttvezet' illetve a helyi lakosság álta| használt vagy
működtetett létesítmény.

A felderítési periódus további fontos eleme a hadműveleti teriileten
igénybe vehető köziizemi és egléb szolgdltatdsok felderítése, ennek kere-
tén belül kiemelt szerepet kell tulajdonítani a megfelelő minőség1t ivővíz
vételezési lehetőségek felkutatísiára. A személyi fogyasááshoz sztikséges
napi vízrnennyiségen tul a személyi állomány fiirdetéséhez, az étkeztetés-
hez, a gép- és harcjrárművek mosásiíhoz elengedhetetlen a hazaí vími-
nőségi követelrnényeket is kielégítő ivőviz biáosítása, illetve ennek érde-
kében az esetleges vizvétetezési pontok felderítése.

A KFOR erők elhelyezési tómogatósónak eddigi eglik legfontosabb
tapasztalata, hog még abban az esetben is kétpólusti euótdsi rendszert
keII kialakítanunk, ha az igénybevételre keriilő terület rendelkezik is az
alapvető közmíívekkeL

A közművek megléte még önmagában nem valószínűsíti a közrnű
szolgáitatások egyenletes, folyamatos és a hazai e|várásoknak megfelelő
színvonalú biztosítrását. Mind a vizellátás, mind a villamos energia szol-
gáltatás iizembiÍonsága amai kor követelrnényeinek nem felel meg, ezért
gyakorlatilag már a tervezés időszakában sz,ímolrni kell ezen ellátások
saját rendszerról történő biáosításával is.

A KFOR elhelyezési t{mogatrísa kapcsián a felderítésre fordítható kor-
Iátozottidő miatt nem volt lehetőség, pl. arurak tisztánására, hogy azigény-
bevételre kerülő terÍileten talrílható szennyviz hálőzat be van_e kötve az
adott település szennyvízelvezető rendszerébe. Csak a tábor megépítése és
később a működtetése során derült ki, hogy a szewtyvizelvezetőhéiőzat a
táboron kívÍili megműveletlen teriiletre tisáítiás és szikkaszLás nélktil
vezeti el a keletkező szennyvizet.

A teriilet felderítésének további fontos eleme, az igénybevételre
keriilő teriilet tulajdonosónak feldeútése annak érdekében' hogy mind a
két fel szátmára elfogadható, a teriilet igénybevételét rendező bérleti, vagy
más haszniílati szerződést lehessen kötni. Ennek előkésátésére komoly
figyelnet kell fordítani, ugyanis a hadműveletek jellegéből' illetve az ezt

201



megelőző polgfuháborus viszonyokból eredően a tulajdonviszonyok ren-
dezetlenek, esetenként reiílisan számolni kell az illegális tulajdonosok,
illetve az alviláry megielenésével is.

A teriilet igénybevételével kapcsolatos felderítésnek az elhelyezési
feltételek kialakítrísa mellett azÉrtvan kiilönös jelentősége, mert a bérlet
haszrrálat ttsztázásanélktil a későbbiek folyamán igenjelentős bérleti díjak
megfizetését lehet elkeriilni. Az eddigi SFOR, KFOR mtíveletek egyik
igen jellemző tapaszta|atavolt, hory a nemzetközi erők megérkezését kö-
vetően a bérleti díjak ugrásszeruen megemelkedtek, és esetenként köze-
lítették ahazu márkában fizetett bérleti díjakat is.

n.

A személyi állomúny és a haditechnikai eszköziik ttÍbori
e lh e ly ezés év e l k ap c s o l at o s műís zaki k ö r iilmény e k.

1.) Ideiglenes tábori köríilmények között a személyi állomány
sátorban történő elhelyezésével kapcsolatos követelnónyrendszer

Az ideiglenes üíbor és a tiáboron beliil az egyes létesíbnények kiala-
kítrásrának és telepítésének irrínyelveit a BEU}V4. Elhelyezési Szakutasítás
üíbori elhelyezesre vonatkozó követelrnényei alapján haüírozhrk meg.

A személyi állomrány elhelyezésénél - állomány leterheltsége és fela-
datai miatt - ahazaigyakorlattól eltérően azegy személy részétebiaosítandó
hasznos alapterületet úgy állapítottuk meg, hogy sátranként lehetőleg négy
főnél nagyobb létszím ne kerüljön elhelyezésre, az állomríny elhelyezési
köriilmerryei a bazai viszonyokhoz kepest komfortosabbak legyenek.

A komfortérzet növelése érdekében már a sátortríbor kialakításánális
ana törekedtiink, hogy lehetőleg olyan bútorok és berendezesi trírgyak ke-
riiljenek lebiztosíüásra, amelyek a pihenés és a szolgálatellátrás körül-
ményeit magasabb színvonalon biztosítják, illetve a későbbiekben
kialakíLísra kerÍilő konténertábor berendezeséhez is felhasznrílhatók.

A srítortábor kialakításánál - brír részletes éghajlati ismeretekkel nem
rendelkeáiink _ a szelsőséges időjrárási viszonyolrüoz igazodí követel-
ményeket fogalmaztunk meg egyrészt az esetenkénti jelentös csapadékból,
másrészt a tertilet talajminőségéből eredően.
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A üíbor telepítésénél a mrír kisállított anyagüíroló kontenerek elhe-
lyezését, elrendezeset úgy tervezt'rik, hogy ezek lehetőleg minél nagyobb
védelnet biáosítsanak a tríbor elleni esetleges trímadások, belövések ellen.

A sátortríbor kialakítrísríniál fontos elhelyezesi szempont volt a tisztál-
kodási, higiéniás feltételek megteremtése és biztosíüása. Ennek érdekében
telepítésre keriilt az állomány fiirdetéséhez sztikséges berendezés, azonban
a fiirdetés kapcsán keletkezett szennyvizek elvezetése mrár jelentős gondot
okozott. Mivel a teriilet köznnűhálózatüal nem rendelkezstt és annak gyors
kiépítésere nem is volt lehetőség, a keletkezett szennyvizkezelését csak a
megfelelő mennyiségíí fertőtlenítőszer kijutüaüísával tudtuk biztosítani.

A környezetvédelmi előírásoh várható szigorodrísából eredően, illetve
az esetleges fertőzésveszély megelőzése érdekében megítélésem szermt az
ezt követően végrehajtandó hasonló jellegu feladatoknríl mrír az ideiglenes
trábor kialakításárrál tervezri kell a keletkező szennyvizek zért rendszera
összegÉjtését és ezt követően az elszá||itást.

Mivel azigénybe vehető tertilet nagysága korlátozott, ez.ért az ideig-
lenes sátortábor helyszÍnének kijelölésekor és a tábor megépítésekor mrír
tervezri sziikséges a hossá trávú elhelyezést szolgáló konténer trábor

helysziikségletét, illetve a tiíbor megépítésének munkateriilet igényét.

2.) A konténertábor megépítésével kapcsolatos műszaki köve-
telmények

A hosszú távú elhelyezési igényeket biáosító konténertábor telepítési
elveinél vetHik figyelembe, hogy a konténerek lehetőleg zírt egységet ké-
pezzenek egyrészt az időjátá.si viszonyok, másrészt a kíilső trímadások,
esetleges belövések miatti védettség érdekében.

Az ólloruíny normatív elhelyezési követelményeit ólloruÍnykategó-
riónként hatdroztuk mcg u alóbbiah szerínt:

. parancsnoki és vezető állomríny 1-2 fos konténeregységben,

. tiszthelyettesi állomríny 3 fós konténeregységben,

' legénységi állomány 4 fős konténeregységben kertiljön elhe-

lyezésre'
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F,zek az elhelyezési feltételek elsősorban a legénységi állomany
vonatkozásában még nem tekinthetők ideálisnak, azonban a korlátozott
költségvetési lehetőségek miatt ettől kedvezőbb elhelyezési feltételek
kialakítrásríra nem volt lehetőség, de ugyanakkor már előrelépést jelent a
SFOR tábor elhelyezési körülrnényeihez képest (a nemzetközi glakorlatot
és az eddigi tapaszÍalatokat is tiglelembe véve az óIlomóny leterheltsége
és feladatai miatt a két fős konténereglség kialakítása tekinthaő idedtis-
nak).

A konténertrábor építésének műszaki előkészítésénél, megtervezésénél
ahazai műszaki és tervezési követelrnényeketjelöltiik meg, mivel egytészt
a helyi köúgazgatás nem működött, másrészt a helyi, idevonatkozó mű-
szaki és tervezési követelnények felderítésére nem volt lehetőség'

A konténertábor megépítésénél a teljes köní infrastrrktura és létesít-
ményrendszer kiépítésére törekedti'ink annak érdekében, hogy az elhe-
lyezési feltételek mrár közelítsék ahazai laktanyai elhelyezési feltételeket.
Ennek érdekében a hazaí előírások szerinti mosdó, fiiÍdő, és WC darab_
szím keriilt a konténertáborba beépítésre.

Az energiahordozók beszerzésének bizonytalanságai miatt a tábor
frítési, világítrási és egyéb ellátrísát alapvetően a villamos energia igény-
bevételére terveztiik, ugyanis -bfu ahazaiviszonyok között az egyik|eg-
drágább energiahordozó _ csak ennek az energiahordozónak az e|őáL-
lításéra nyílt lehetőség saját áramtermelő berendezésekkel is.

A trábor működtetésének eddigi tapasztalatu is azt bizonyítottrák' ho gy
- a tiíbor egy jól kiépített infrastrrrkturával rendelkező nagyváros mellé
teleptilt - a városi kömílháIőzat (elektromos,viz, szenrtyviz) izembizton-
sága miatt a tábor ellátását csak ezen külső közművekre alapozrri nem
lehetett.

A villamos energia folyamatos biztosítr{sa érdekében a tábor elektro_
mos hálózatrínak kiépítése során az elekfoomos hálózatot alkalmassá tetttik
alternatív iizemmódra, így egyaránt alkalmas helyi áramforrás, illetve a
vrárosi villamos energia hálőzatő| történő ellátásra is.

A helyi iáramfonás működtetése azonban előrevetíti a zajszenrtyezés
csökkentésének problemattkáját, mind ezen tábor, mind a későbbiekben
megépítendő' hasonló fi'rnkciót ellátó létesítmények esetén.

A folyamatos vizellátás és a megfelelő vízminőség biztosítása
érdekében a tábor vízellátő rendszerébe beépítésre került - a szÍikséges
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víztÍroző kapacitás mellett - €BY, & rirai kor igényeit kielégítő viúisnitő
berendezés is.

A v izellátás biztons ágrínak növ el é se azonb an sziiksé ge ssé te szi, ho gy
a tábor vizellátását egy sajátt működtetésű furt kútról lássuk le, mivel sem
a viárosi kömílháLőzat, sem a vízszállitó gépkocsik tizembiztonsága nem
szavatolja a folyamatos vízellátást.

A korlátozott honvédségi kivitelezői kapacitások hiánya miatt a kon-
ténertríbor megépítését csak kiilső vállalkozó igénybevételével tudtuk biz-
tosítani, melynek kiválasztása érdekében a HM Beszerzési Hivatalóval
együtmtíködve trárgyalásos közbeszerzési eljrárás kertilt lefolytatásra öt
vállalkozó meghívásával.

A közbeszerzési eljrárás lefolytaüísa során a kivitelezés helyszínéből
eredően kiilönös hangsulyt helyezttink a "vismajor'' helyzetek lehetősé-
gek szerinti pontos meghatarozásiára, ugyanis a polgríri jog a háborus hely-
zetet alapesetként jelöli meg.

A tábor megépítésénél' illetve a befejezési hatríridő meghatározásánál
jelentős bizonytalansógi tényezőt okozott anagy szállítási távolság, illetve
a szállínányok hatríron történó be- és kiléptetése és a KFOR feladatokban
résztvevő többi nemzeti támogató elem tömeges beszállítói tevékenysége
(ami a hadműveleti területre történő beléptetésnél a tömeges migráció
miatt jelentős akadályozó tényező volt).

Ahazaitől eltérő, esetenként szélsóséges időjrárási viszonyok miatt a
konténerek műszaki követelrnényei meghatrírozásakor olyan konténertípus
kiválasztására törekedttink, amely képes eleget tenni a szélsőséges id('já!Íá-
sok miatti fokozott követelményeknek is.

A lakókonténerek kialakítása mellett a hazai normatív előírásoknak
megfelelően kerültek kialakításra a hzésbez, étkeáetéshez szükséges helyi-
ségek is.

A tábor megépítése eredményeként a terület teljes köníen közmű_
vesítetté vált, rendelkezik mindazon létesítménnyel és szolgálati helyiség_
gel, amelyeket ahazai polgári és katonai követelmények meghatározrak.
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nr.

Az ideiglenes tóbor kialakíttÍsát követően a tóbor
műíködtetése, fenntartdsa, az utónpótltÍs és az ellótós

megszervezése

A üábor megépítésekor a létesítnnények fenntartrását, tizemeltetését
alapvetően a kontingens r{llományából kijelölt karbantartó alegység mű-
ködtetésével tervezttik.

Egytészt a trábor köznú rendszerének bonyoltrltsága (pl. automatattlz-
jelző rendszer), másrészt a személyi állomrány leterheltsége azonban fel-
vetette annak igényét, hogy költségvetési lehetőség fiiggvényében a tábor
működtetését külső' polgári szervezettel végeztesstik el.

A polgríri szprv ezet kiválasztásánál közbeszerzési j ogszabrályok korlá-
tai között, de arra töreksziink, hogy a működtetést - amennyiben erre a
jogszabályok lehetőséget nyújtanak - a tábor megépítését végző polgrári
szeryezet végez"ze,

A garanciális jogok érvényesítése mellett azilzpmzavarok gyors eltuí-
rítáLsáú segíti elő, ha a tábor működtetője megegyezik az épitóvel.

Az első fejezetben mrír trírgyalt kömyezetvédelrni és közegészségiigyi
gondok miatt kiemelt figyelrnet kell fordítani a KFOR erők által használt
teriilet rovar- és rágcsáló mentesítésére, lehetőleg megakadályoztta azt,
hogy a üábor tertiletén fertőzésveszélyt eLőidéző krártevők jelenjenek meg,
illetve szaporodjanak el.

A személyi állomríny elhelyezési támogatásríhoz, a |étesítmény
működtetéséhez,tiszténtanásáúloz sztikséges anyagi készletek utánpótlását
a Nemzeti Támogató Elem igénybevételével terveztiik, liapcsolva ezen
anyagok k'tszál|itását a logisziikai üímogatás keretében kisállított egyéb
anyagokhoz.

A KFOR műíveleteh sorón szerzett tapasztalatok tttég csak részben
elegendőeh arra" hogl a hazai teríileten kívül végzefr béketómogaÍó és
egléb műíveletek elhelyezési tómogatósdnak feladatai tudomlÍnyos
ígény ességgel ker ülj enek meg hatdrozásra
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