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Az utóbbi öt évben, elsősorban a délszláv vúlsúg miatt, nőtt a Maglar
Honvéds ég r észv étele a nemzetkö zÍ bék efenntartói tevék e ny s ég ben. D e
ruÍr régebben résztvesznek katonóink afrikai, dzsiai orszógokban külön-
böző bék efenntarilii, megfip elői feladatok ban. E zek nek a logisztikai biz'
tosítds szempontjóból is fontos jellem4,ői, hogl Maglarorszógtól jelentős
tóvolságra, mós nemzet kötelékében, kis aleglségekben keriiltek alkal-
mazdsru

A fe l adat b an r és ztv ev ő mag) ar ale gl s ég e k lo g is ztik ai k i s zo lg dltÍs tÍt'

ellátdsót dltalóbűn a kötelék vezetésével megbízott nemzet biztosítju
Nemzeti elláttÍsban valósul meg afegtver, lőszer, ruhdzati ellótás' illetve
néha éklmezési kiegészítés szükséges.

Eseti'ikben a személyi állomány felkészítésének logisztikai biaosítása
az, ami résziinkről a legtöbb munkát igényli. Ez kezdetben az e célra létre-
hozott szervezetnél történt, ma az SZFVK felügyelete mellett a 88.
gyorsrea gálású zászlóalj v égzi S zolnokon. Ugyanakkor az l|ÍH Művelet
Irányító Központ továbbra is érvényesíti az irányító szerepét nemcsak a
hadműveleti terlileten' hanem a felkészítés időszakában is' Lényeges kö-
rülmény' hogy a fegyver, loszer, nlházati aÍryagés más egyéni felszerelés-
sel történo ellátásért az lvftI központi ellátó szervei a felelősek. A köz-
vetlen logisztikai biztosítás végrehajtása viszont az SZFVK felügyelete
alatt valósul meg.Ez a kettós irányítás eleinte sok, ma már egyre kevesebb
problémát, feszültséget okoz, okozott.

Logisztikai szempontból a kiutazó állomány nlházati felszerelése a
kiemelt jelentőségű feladat' amit részleteiben is leginkább az MH
Ruházati Szolgálat F'őnökség, azlyIJI Ruházati Eltátó Központ ismer a
legiobbarr. Az alapfe|szerelés a hadműveleti terület időjrárásának megfele-

1. Mátkus Józsefezredes, MH Szarazfoldi Vezérkar Logisáikai Csoportfőnökség hadtápfőnöke
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alakult ki' EÍbőiki kell emólnóm a bakarrcs ftfi#;ö"iiilffié.;'ííi#:
félszigeten szolgálatot teljesítők a magyaÍ bakancs mellett az osztrák,
illetve az USA katonai bakancsot is megkapjak. Ezt egy pár éwel ezelőtt
kint lévő 

'egyik 
csoport fiilvetése, igénye alapján rendelte el a katonai felső

vezetés. En az indokoltságát nem tudom megítélni, de nem záromki, hogy
a katonapolitikailag is kiemelt jelentőségű feladatot végrehajtók közül
valakinek a szeszélyes igénye lett tulértékelve.

1996. januórjátóI a békefenntartói tevékenységben új fejezetet nyi-
tottunk azzal, hogt önőlló, 300400 fős szervezettel, hazdnkkal szomszé-
dos, vagl közeli orsuígban települve veszünk részt NATO parancsnoksdg
alatt (IFOR, sFoR, KFOR, AFOR alórendeltségben) békefenntartói
feladatokban. A feladatokat olyan teriileteken kell, kellett végrehajtani,
ahol még az etnikai ellentétek, a7 ellenségeskedés nem szíínt meg, nem
lehet teljes bixonsóggal mególlapítani, hogl a lakosstÍg hogtan viszo-
nyul katonóink jelenlétéhez, a település és a munkavégzés környéke
glalogsdgi aknókkal telepí,tett Logisztikai szempontból jelentős vóItoxtÍs,
hogt a közvetlen logisxikai biztosítdst önóIlóan kell megoldani és meg
keII szervezni a nemzeti támogatást

A két szervezet az SF'OR alárendeltségében működő Magyar
Műszaki Kontingens (MMK) és a KFOR kötelékben lévő Magyar or-
és Biztosító Kontingens (MÖBn eltérő jellegű feladata, etiérő t<o_

rülmények közötti települése is a logisztikai biztosításnak más-más
megszervezését igényli.

Az MMK Horvátországban telepiil, feladatait egy időben több,
egymástól távollévő helyen, Boszrria-Hercegovina területén hajtj a végre.
Az a|aptábor 2,5-3 őraltánszá|lítási távolságra van a mawar határtól. A
kontingens az SZFYK állományáblával rendelkező hadrendi eleme. Ide
beosztással nemcsak vezényléssel, hanem áthelyezéssel is kerülhebrek a
jelentkezők az lvftÍ bármely katonai szervezetétől. Horvátországban a
közigazgatás mar megbízhatőan működik, az energia-ellátás folyamatos, a
közuti közlekedés feltételeijók, a kis- és nagykereskedelem konszolidált,
a lakosság az t$jáépítéssel foglalkozik.

A MÖBK MagyarországtőI 1500 kilométerre, Albánía mellett,
Koszovóban, annak központjában Pristinában települ és a tábortól l5-
20 kilométerre lévő kettő állandó helyen hajtja végre fe|adatát. A kontin-
gensnek nincs állom arrytáb|ája, csak állományjegyzéke' ahová- alapvetóen

230



egy kijelölt katonai szervezettől - vezényléssel kerülnek ajelentkezők. A
közigazgatáts miiködése, az energia-elláüís még nem megbíáató, a közúti
közlekedés nem biztonságos, a helyi kereskedelmi há|őzatra még nem
lehet szrímolni (hálózat nincs is). A lakosság körében még gyakori a
fegyveres incidens, az etőszak'

(Ezek a körüImények meghatározzák a kontingensek felkészítését,
műIródését, azok logisztilrni biztosításának megszervezését, végrehajtctsát.)

1.) A felkészítés, a megalakítós logisztikai biztosítósa

Mindkét kontingensnél, de a tapasztalatok híján leginkább az
MMK esetében a felkészítés, megalakítás logisztikai biztosítása volt a
legnehezebb feladat.

1.1. Először is ki kellett harcolni a logisztikai biztosítás szempont-
jából is optimális állománytáblát Azt hiszem, ez sikeriilt, mindkét kon-
tingens logisztikai alegységei megfelelő szervezeti feltételeket biztosíta_
nak a szakmai munkríhoz.Persze etlhez az is sziikséges, hogy a Szervezeti
és Mtiködési Szabályzattal (SZMSZ), Munkaköri Leírásokkal konigáljuk
a létszrámkorlátokból adódó problémákat. A klasszikus szakági rendszert
nem lehetett létrehozni és a raktárak egy részét is össze kellett vonni. Így
a Munkaköri Leírásban azSZMSZ-ben lett kijelölve minden szakterületért
egy felelős személy az eredeti beosÍása mellett. Ennek a sztikségességét -
többszöri figyelmeztetés ellenére - az MÖBK logisztikai fonöke azonbarr
csak a kitelepülés lftán 2-3 hónap mulva értette meg a működés sorrán
keletkezett zav arok okrán elöljárói segítséggel.

l.2. A szakbeosztások feltöltésére eddig volt elég jelentkezó, bár
időnként keresni kellett és parancsnoki támogatás hiányában is ki kellett
vinni szakácsot, különleges gépjárművezetőt, élelmezési szolgálat
fbnököt, bátr ezt a gyakorlatot igyekezttink elkerülni. Á tapasztalatolc
alapján, a logisztikai főnök mellett, a legfontosabb beosztás az ellátó tiszti
(éIelmezési szolgálat főnöki), az üzemeltető tiszti (haditechnikai főnöki), a
logisztikai századparancsnoki, ajavító szakaszparancsnoki, a ruházati rak-
tárosi beosztas lett' De rendkívül lényeges az is, hogl szakmailag jól felké-
szült szerelők, szakács ok dol gozzanak a kontingens ekb en.

A logisztikai vezetés'folyamatossága, szilárdsága szempontjából
fontos, hogy a logisáikai fonök, a logisztikai századparartcsnok lehetőleg
félévnél tovább legyen kint és egyszerTe csak az egyik kertiljön váltásra.
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következménye volt, hogy a szakszerűtlen irányítás miatt (nem volt szak-
mailag felkésztilt élelmezési szolgálat főnök) az MMK-nál egy év után
több millió forintos volt az élelmezési illetmény tullépés. Az első félév
után az MMK logisáikai századparancsnokot le kellett váltani alkalmat-
larrság miatt (pedig ő logisztikus volt). Elofordult, hogy a logisztikai fbnök
és logisáikai századparancsnok közötti rossz viszony miatt a szakállo-
mány körében nagy volt a feszültség' idegesség, viszálykodás.

Az MMK-nál eddig négy logisztikai főnök volt, ebből három a ZMNE
tanfua. Azt kell mondanom' hogy minden igyekezetiik ellenére nagyon
érződött munkájukban a csapatgyakorlat hiánya. Az egyetemen annyira
elszakadtak a csapatszintti feladatok lrányitásátől, hogy sokszor alapvető
dolgokat is újra kellett tanulniuk. A tevékenységiik első felévében csak
azért fidták megfelelően működtefrri a logisztikát, mert a szakterületek
irrínyítói szakmailag j ól felkészültek voltak.

, z M)BK eddigi tevékenysége is igazolta a szakallománnyal szem-
beni lavetelmények érvényesítésének igényét' Az M)BK állományát
alapvetően egl kntonai szervezettől aknrják kiválogatni, amit a logisztilrai
beosztásolcnál nem lehet megoldani. Sajnos mégis megtették úg, hogl tel-
jesenfelkészületlen szerződéses katonát bíztak meg például a ruházati rak-
tár vezetésével. De a jelenlegi váltóállomány kiválogatásánól is ragasz-
kodtak ahhoz, hogl Debrecenből legten kijelölve a kontingens állománya,
még úgl is, hogl a raldárosi beosztasokba arra felkészületlen lövész
szerződés es katonák lettek kij elölve.

Az MMK-nál mar minden parancsnok tuja, érti, az MÖBK par€rrrcs_
noka - saját krírán tanulva - csak mostanra értette meg, hogy logisztikusi
beosztásokba c sak szakképzett lo gisztikust szabad kij elölni.

1.3. Sok gondot okozott a haditechnikai és szaktechnikai eszközök
kijelölése' összevezénylése a kontingensekbe. Ekkor szembesi'ilhettiink
azza| a ténnyel, hogy a haditechnikai eszközeink elöregedtek, sok a hadra_
foghatatlan eszkőz, a hosszú ideig tartó tárolás sem használt az eszkö-
zöknek. Ezek miatt elsősorban az egyedi eszközök kijelölése okozott
nehézséget, a kijelölt eszközök nagy részének kiszállítás előui felkészítése
rendkívül sok munkáva| járt, beszerzési nehézségek miatt többször a csa-
patoknál lévó eszközökről kellett az a|katrészeket biztosítani ajavításhoz'
De még igy is az MMK-ba közűton kitelepülő eszközök jelentős részét a
menet alatt kellett javítani, a kerékgumit cserélni.
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Egy évig gyakori volt a meghibásodás, szinte minden gumi' műanyag
tartamú alkatrészt ki kellett cserélni. Ezt követöen a gépjárművek üze-
meltetése me gbíáatóbbá vált, hadrafo ghatóságuk j avult.

Nagy hiba volt, hogy a katonai szervezetektől az MMK-hozvezényelt
eszközök utalvríny nélktil, ideiglenes jelleggel kerültek átadásta. Ennek
következ,ménye, hogy még 1998-ban is volt olyan eszköz, arlí utalviínyon
nem kertilt átadásra,mert miír nem volt megaz átadó szervezet.Hiányoz-
tak a teljességi jegyzékek, az életutat igazo|ő okmrínyok' Ezt a hibát a
MÖBK megalakulásakor mar - remélhetőleg - nem követtiik el, de mivel
nincs önálló állomán1'táblája, ezért csak vezényelni lehetett azokat. Ez az
éves költségelszámolásnál' vagyonérték kimutatásnál jelenthet majd gondot.

Az MMK működése sorrárr új eszközként kedvező tapasáalatokkal
került kipróbálásra a RÁBa alvána szerelt vizes és hűtőkoósi, a rÁtRa
típusú gépjárművek, a Parabellum pisáoly. Ezeknek a gépjárműveknek a
javitásáltoz azonban még nincs alka&ész, a szereló állomány nincs felké-
szülve a technikai kiszolgálásukra. Szerencsére csak kevés alkalomma|
volt sziikség a helyszíni javításra, megbíztratóan iizemeltethetők.

1.4. A kontingenseknél megalakítandó anyagi készleteket, eszkö-
zöket szakintézkedés szabály ozza. A megalakításukhoz sztikséges anyag-
mennyiséget alapvetően az lvftI ellátó kö4pontjai biztosítjrík, illetve
megvásiírlásra kerÍilnek. Hogy ez milyen gondokat, problémákat okozott,
azt az ellátó központok, szolgálat fiónökségek ismerik leginkább. Ezzel
nem kíviínok foglalkozni'

Az elrendelt és kisállított készletek nagyságát, összetételét alap-
vetően az determinálta' hogy a kontingensek hazínktól távol kell hogy
működjenek, ahová az utánszál|ítás hosszadalmas, nem biztons ágos. Ezért
2-3 hetes, van amiből egy hónapos tartalék ellátási készleteket trárolnak.
Ennek elsősorban a KFoR-nál van nagy jelentősége, ahová az uténszál-
lítástvégző kamion jó esetben is csak 4-5 nap alatt ér ki.

A készletek összetétele az elmúlt négy év alatt a fenntartási javí-
tóanyagokban vá|tozottjelentősen. Az MMK l996-barr - a tapasztalatok
hiányában - elsősorban a harci normákra alapoz:ta _ vitte ki a javító kész-
leteket. Ez a béke üzemeltetés sorián típusonként leggyakoribb meghibá-
sodásokat figyelembe véve módosult. A Műszaki Kontingens a működése
során a harc- és gépjárművek az itthoni átlagnál jóval több kilométert
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futottak, ami az egyes típusok meghibásodásrára (a hiba jellegére, gyako-
riságiára, stb.) haszrros tapasztalatokat adott, amit külön tanulmányban
lenne célszení feldolgozri.

A felkeszítés eg ik kicmclt feladata a személyi ólloruÍny felszerelése.
Résziikre kiilön ruhdzati kontingens komplett lett kialakítva, ami az évek
során többször módosulÍ A komplettbe új ciklrent lrerült:

- szövet deréköv,

- málhaöv,

- 'Himalája'' esóvédő,

_ gumicsizma bélésse,

- tiszti téli alsó' felső'

- napszemüveg,

- zsebliámpa,

- kulacsvédő,

- kulacs belső műanyag tömítés.

A tapasáalatok alapjrán kikeriilt a komplettből a HS-40 zölding, sor
fehérnemű, sporttiáska. Az addíg egy gamituraként szereplő málhamellény
hátizsríkkal két ktilön cikkre lett szétszedve, mivel nem egyszerre haszná-
lódnak eI. Az IFoR-ra késziilt l'Tamósll hólóaókot ki kellett vonni és a
régi típusú lett betéve a komplettbe (Telegebb, van kiilső huzata, stb.).
Kezdetben a zö|d ruhárlroz prírrcélos kabát volt kiadva, aminek az utátn-
gyártása megszűnt, így később a 88M kabát + bélés lett helyette kiadva.

Sok vita vo|t az MMK és most a vtÖgK megalakulásakor is a golyó
elleni védelem biztosítdsa terén A lövéspróbrák alapjrín ahazai gyártású
acél sisakkal és golyóálló mellénnyel lett felszerelve mindkét kontingens
személyi állomrínya. Még jelenleg is megfogalmazódnak igények egy-egy
nyugati országkatonái által viselt ruházati cikk átvételére (bakancs, gyapjú
fejfedő). Ezek többnyire nem megalapozottak és ftilöslegesen vonják el a
parancsnok figyelmét a még lényegesebb logisáikai kérdések megoldásától.

Mindkét kontingens megalakításának egyik legfontosabb moz-
zanata volt a kÍutaás, táborépítés, telepítés. Ennek tapasztalatait leghi-
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telesebben a közlekedési és elhelyezési szolgálat tudja elmondani.
Ugyanakkor, aki miír volt a két táborbarr, |áthatta, hogy más nemzetek
kitonái, az SFoR, KFoR parancsnokság által is elismerten kulturált körül-
mények között élnek katonáink.

2.) A kontinglns ek mííkö désének logísztikai biztosítdsa:

A kontingensek műlúdése logisztikai biztosítasára olyan logisztikai
szervezet lett létrehona, amely képes önóIlóan végrehajtani az ellátasi,
kis z ol gál os i feladato lrat.

Még a felkészülés időszakábarr az SZFVK kidolgoztra egy célszerű
változatban a Szervezeti és Miíködési Szabályzatot, úfuutatót adott a
Munkaköri Leírások kidolgozásáh oz. Ezeket is figyelembe véve, a hely-
színen készítették el a helyzethez, a feladatokhoz ígazodő vezetési okmá-
nyokat, amelyeket minden állományváltáskor ismertetnek az új állomrínnyal,
bár ezt eleinte elhanyagoltrák a logisztikai fonökök.

Ezek a vezetési okmrányok általánosságban fogalmazz.iík meg a lo-
gisztikai biztosítás rendjét, feladatait. Ettől konkrétabb a tábor működését

izabáIyoző pararrcs' illetve az egyes feladatok végrehajtásríra kitelepülő
alegységek logisztikai biztosítására késztilő terv és parancs.

Az a|aptáborban a logisztikai biztosítás rendje nem sokban kiilön-
bözik a laktanyai ellátrístól, csupián más a körtilnény.

2.l. Az alaptáboron kívül feladatot végrehajtó alegységek logisz-
tikai biztosítása is sok tekintetben hasonlóan keriil megszervezésre,
mint idehaza egy-egy feladatra kitelepülő alegységé. A Műszaki
Kontingens több olyarr miiszaki feladatot hajtott végre, ahová nagyobb lét-
számű alegységgel a tábortól nagy távolságra kellett kiteleptilni. Az a|egy-
ség logisztikai biztosítását a kontingens logisztikai részleg kikülönítésév-
el' heti utránszállítássaloldotta meg. Gyaliori volt, hogy az iizemanyagot -

a munkahelyhezközeltelepülő - más nemzet biáosította térítés ellenében.
De általában benzint ekkor is kellett utánsállítani' mert a NATO tagorszá-
gok többségében csak dizel izemú gépjármtívet tizemeltetrrek. A más
nemzet által nffitott szolgáltatások közül gyakran igénybe vették az e|he-
|y ezést, pihentetést, fiirdetést, étkeztetést.

A más nemzetek által nyújtott étkeztetéssel az első napokban' hetek_

ben rendkívül elégedett volt a személyi állomány, hozták a jobbnál jobb
ötleteket a magyar konyhrára. A többség - joggal - nagyon pozitívan érté-
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kelte a sok salátát, zöldséget, gyiimölcsöt. Az alaptáborban is igényként
jelentkezett a több zöldségféle, gytimölcs és többen fanyalogva beszéltek
a saját konyhrínkról. Ez persze két-három hét után lassan megszűnt,
megunüík az ételek egyhangúságát, hirányoltri.k a leveseket, a magyaros
ízeket, anehéz fizikai munkával elvesáett energia pótlására a táborból kel-
lett utiínszállítani pótlékot (Mostár), a Doboj-híd építésénél a dán tábor
parancsnokát ara kellett kérni, hogy nagyobb adagokat szolgáljanak ki'

Kis csoportokban, hosszabb ideig az alaptábortól távol feladatot
végrehajtók - a technikai és ruházati biaosításon kívül - minden tekintet-
ben az alegységet befogadó más nemzetiségű táborhoz vannak utalva ellá-
tásra. Ilyen csoportok működnek például télen Boszniában az utak
jrárhatóságrínak biztositására (SMK csoportok).

Az a|aptábor közelében dolgozó alegységek logisztikai biáosítását
áIta|éban napi utrínsállítással oldják meg.

Koszovóban az MÖBK a feladatait állandó munkahelyen hajtja végre,
annak logisáikai biztosítását az élelmezés kivételével a kontingens végzi
egy kidolgozott rend szerint. Az étkeztetést a KFOR harcdlltÍspontján és
a Goles-heglen is az angolok biaosítjdk. Még nincs visszajelzés a minő-
ségről, de ha hasonlőlesza Boszrriában tapasztaltakéhoz, akkor azzalke|l
szímolni, hogy nagyobb lesz a nyomás az a|aptábot étrendjének megvál-
toztatására, ami hasznrára is válhat a magyar konyhrínak. Az őrző, bizosító
alegységek nem végezrek olyan nehéz ftz1kai munkát, mint a műszakiak,
24 óránként válLásra kertilnek, felváltva magyÍlÍ és angol ételeket esztek,
így nem tudják megunni egyik étkezést sem.

Összegezve az eddigieket, a munkahelyek logisztikai biztosí,tásdt
többféle módszerrel oldjók meg:

. saját erőkkel, eszközökkel kitelepülve,

. saját erőkkel, eszközökkel napi kiszállítással,

' saját erőkkel, eszközökkel más nemzetek szolgáltatásainak, ellá-
tási fonásainak igénybevételével,

. más nemzetek egységeihez utalva, saját ellátással kiegészítve.

A saját, a nemzeti ellátás, kiszolgálás tehát nem hiányozhat, anemzeti
sajátosságok miatt más nemzet tiímogatása csak részlegesen vehető igény-
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be. Az ellátási módszerek alkalmazására eddig gazdaságossági számve-
tések nem készültek, a logisztikai biztosítás megszeÍvezésénél alapvetően
csak a bizonságosság, a folyamatosság, a megfelelő minőség igényét vet-
ték frgyelembe.

2.2. 
^ 

logisztikai biztosításhoz szükséges anyagok, eszközök
Magyarors zágr ől történő utánszállítá sát, az egységszintű szaká gi ana-
litikus nyilvántartást a 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred
bázisán működő' majd annak állománytáblájába szervezett Nemzeti
Támogató Századtervezi, szervezi és hajtja végre.

okucarriba hetente ketto alkalommal szállítják az MMK által igényelt
anyagokat, eszközöket, illetve sállítjrák haza a felesleges, javításra, mo-
sásra viíró anyagokat, eszközöket.

l999. novemberében volt a 400. szállítmány. |996. őta összesen 1.866
szállító járművel 2.828 tonna anyagot szállítottakki' Errdl a 64. Boconódi
Szabó Jóuef logisztikai ezred az alóbbi kimutatdst készítette:

Fsz. Anyag neve
Kiszríülított mennvisés (tonna)

1996 1997 1998 1999 Ósszesen
Elelmezési 412,000 344.052 315.193 194.098 1.265.343

2. Ruházati 40.130 27.932 16.186 14.255 99.103
3. Uzemanyag 204.18s 80,414 25,702 43,457 353,7s8
4. EIhelyezési 200.254 59.542 86326 35.878 38l.99ó
5. Műszaki 28,860 13,680 43,563 3,720 89,823

6. Gépirármű 70.300 53.59 r 32.016 t2.466 168.373
1 Híradó 0,435 2,304 2,228 0,870 s,837
8. Feswerzeti 4.080 0.222 7 590 6.017 17.909
9. Esészsépüsvi 6.0r0 1,3 15 3,295 3.250 13.870

10. Posta 2.510 0.490 7.400 4.225 14.625
ll Büfé áru 80,120 7 4,496 78.0 l3 66.2'12 298,901
12. Faanvas 60.000 s.700 8.200 0.005 73.905
13. Esvéb 40,010 1.960 2,335 0,2s0 44,555
MN{DOSSZESEN I . 148.890 665.698 628.647 384.763 2.827.998

A táblazatból is kitűnik, hogt a szállított anyag mennyisége évről-évre
csöklrent. Ennek olra részben, hog a kantingens létszáma íokozatosan
közel afelére csökkent. A gép_ és harcjárművek igénybevételének csökke-
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nése' illetve az ilzembíztonság növekedése miatt évről-évre kevesebb a
gépjármű fenntartási és tizemanyag igény. A szállítandó élelrnezési és iize-
manyag viszont a helyi beszerzés miatt lett jelentősen kevesebb.

A hajtóanyagot a Horvát INA Rt-től vásrírolja a kontingens ahaz-
ainál jóval kedvezőbb ríron. Helyi vállalkozóval van szerződés a kenyér és
péksütemény beszerzésére. Igy a tráborban naponta friss és jó minőségű
kenyér kerül az asztalra.

AzŐr- és Biáosító Kontingens tészérea Nemzeti Támogató Százai!
nem végez utrínsállítást. Ezt a nagy távolságú sállításra alkalmas eszköz
hirínya miatt polgári vállalkozóval kell végeztetri. A századcsak az arlyag-
beszerzésért felelős' Hetenként egyszeri sziíllítással, november végéig
összesen 22 alkalommal268 tonna anyag utrínszállítás történt. Egy szállít-
mány 4-5 napig van úton, de volt rá eset, hogy meghibásodás miatt közel
l0 nap a|att ért Pristinába. Ez idő alatt a romlandó élelmiszer megromlott,
illetve a szavatossági ideje lejárt' Ezért a száilítő felé érvényesítve lett a
kárigény.

Koszovóban is alapvetően csak a kenyér és a hajtóanyag helyszíni
beszerzésére van szerződés a büféráruval kiegészítve.

Felvetődik és az MH LFI szorgalmaua a helyi beszerzés körének
bővítését, hogt csöhkenjen a száIlítósi köhség, ami elsősorban a rom-
landó éIelmiszerre értendő. Ennek megítélésében csak a jelentésekre
tudok Lámaszkodni. Az MH MÖBK logisztikai fönök jelentése alapján
Koszovóban nincsenek még olyan körülmények, hogy ott bárkitől szerző-
déssel, hosszú távon' garantált minőségben romlandó élelmiszert lehessen
beszerezni. A közeli országban, Macedóniában töriik vagy német keres-
kedőtől lehetre megbízlrató minóségi árut beszerezni, de nagyon magas
iáron és az ő kínálatuk is messze elmarad ahazai választéktól. A KFOR-
ban nagtobb lé*zómban lévő nemzetek pedig nemvóllaltak órusztÍllíttÍst.

Ennek ellenére talan még is ki lehetre erőszakolni a helyszíni beszer-
zést az élelmezési norÍna' az éfrend sztikségszení hozzáigazitásával. A heti
egyszeri utánszállítási igény azonban valószíntíleg nem szűnne meg. A
romlandó élelmiszer szál|itása mellett hetente keletkezrrek olyan azonnali
anyag' eszköz igények, amelyek a tábor múködéséhez sztikségesek
(péld.ául különleges gépjárművek felépítnényéhez, élramfejlesztőhöz, stb.
alkaftész). De hetente sziikséges a mosodai sállítás, a postai ktildemények
továbbítása. A szállítási költség jelentősebb csökkentése tehát csak hon-
védségi szállítóeszköz igénybevételével lehetséges.
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2.3. A tapasztalatok összegzése során mindenképpen foglalkozni
kell a nyilvántartással. Ez mindkét kontingens megalakulásakor sok
gondot, problémát okozott.

A Műszaki Kontingens kitelepiilésekor a konténeizált anyagokról,
eszközökről nem késztilt megnyugtató, pontos nyilvrántartás vagy jegy-
zék. A kitelepiilés utrín egy-egy anyag keresésekor több konténert is fel
kellett nyitrri úgy, hogy az arryagfelelős nem volt jeIen.

az Önr kiteleptilésekor atapasztalatok ismeretében a konténerekben
miír benne volt a jegyzék, a konténerekről és azok tartalmáról kimutatás
késztilt. A nlházan raktiáros azonban a harmadik szerelvénnyel utazott ki,
a tábor telepítéséhez sztikséges nlházati anyag pedig az elsővel. Igy most
is az anyagfelelős nélkül lett a konténer kinyitva, az aÍ|yag kiadva.

A Műszaki Kontingens szakági analitikus nyilvríntartását az SZFVK
szakági vezetői még itthon megnyitották (manuálisan, kartonon).
Ugyanakkor a konténer jegyzékek, kimutatások hiiínya' utalvrányok késob-
bi megküldése miatt kisebb káosz keletkezett a raktiári készletek
felmérésében. A készletek pontos' tételes felvételevel, a hiányok leírósó-
val lehetett a nyilvóntartást rendezni közel félev alatt-

az Ögr esetében a kartonnyilvántartást itthon nem fektették fel.
Részben azért, mert,nem kaptak karton, nem volt elég idejiik, másrészt
bonyolulttá lett téve a központi készletből felvett anyagok kiutalványo-
zása' A felvett anyag, eszköz a felkészítést végrehajt! 62. gépesített
lövészdanddr részére lett kiutalvónyozva' az dnevő az oBK anyagfelel-
őse volt Kiutalds után a 62. gépesí'tett lövészdandór az összes felvett
anyagot, eszközt ótutalvónyozta a 64. logisztikai ezred részére. A logisz-
tikai ezred Nemzeti Tómogató Szózadndl lévő nyilvdntartók ezt követően
elkészítették az induló készlet tablót és megkiildték a kontingens részére
aaal, hogt alóírds utdn annak egt péIddnydt kiildjék vissza Ez csak
1999. október végéig fejeződött be, mivel a Nemzeti Trímogató Század
nyilvántartói szeptemberben kerültek állomanyba teljesen felkésztilet-
leniil. A felvételi'iket követően történt meg a felkészítésiik és kezdhették
meg a munkát a szak'rla ismerete nélktil. Teljes káoszt okozott, hogy a
kontingens anyag-felelőseinek egy része felkésziiletlen volt, nem ismerte
a szakmát. Anlházati raktiíros szerződéses lövész katona, aki a bizonyla-
tok alapjrán megkísérelte a nyilvántartást felfektetni. Ezt megelőzőenazon-
ban miír bizonylat nélkül adott ki anyagokat az alegységeknek. Később a
bizonylatokat beismerés alap1án állította ki, azok egy példányát elkiildte a
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64. logisztikai enedhez. Majd kiderült, hogy nem volt jó a bevallás, ezért
csak a táborban maradt példrínyon javította a mennyiséget. A hozzó nem
értés, a tdborépítés glorsítósa érdekében végzett szabólytalan kíaddsok,
k o n tén er fe lny itds a az any agfe le lős t óv o I l ét é b e n, a főny ilv óntartás k é s e -
delmes rendezése miatt, 1999. december 10-én a ruhózati anyaghidny és
feles leg több millió forinL

Az ESZKÖZprogram ismeretének és a megfelelő mennyiségűszámi-
tógép hiánya miatt a két kontingensnél csak a marruális nyilvántartás
feltételei biáosítottak. Viszont aIthoz, hogy a Nemzeti Trámogató SzÁzad-
nál rendszeresített három nyilvántartó mindkét kontingens önálló nyilvrírr-
tartását vezesse' szlikséges, hogy a kontingenseknél szakági gépi anali-
tikus nyilvántartást készítsenek.

2.4. A logisztikai szaktevékenységek tapasztalatait csak röüden
igyekszem összefoglalni, elsősorban az MMK-náI szerzett tapasztala-
tokra és a szakmámból adódóan a hadtápra koncentrálva.

a) A haditechnikai biztosítós az MMK működésének eddigi idósza-
kában a logisÍikai biztosítás egyik legsikeresebb teriilete lett. Ehhez
mindig megvolt a jól felkészült' lelkiismeretes szakállomiíny, a megfelelő
javítóanyag, alkatrész-ellátrás. Szinte minden igénl teljesített a központi
anyagraktrír. Ugyanakkor mindig a lehető legjobb technikai eszköz keriilt
kiküldésre és volt kint tartalék technikai eszköz is. A központi javításra
küldött eszközök javítása is elsőbbséget élvez, így az átlagosnál jóval
rövidebb a javítási idő. Mindennek eredménye, hogy a hadrafoghatóság
eléri a 95 %o-ot. Ez is igazolja azt' hogy a nem megfelelő hadrafogható-
sdgnak itthon sem az öreg eszközpark az oka, hanem ennek elsősorban
gazdasdgi okai vannak.

A Műszaki Kontingens eddigi működése során szerzett további ta-
pasztalat,hogy azországtól ekkora távolságra lévő szervezet technikai biz-
tosítása különösebb gond és probléma nélkül megoldható . A hazai szer-
vize(ést, javítást igénylő eszközök rövid idő alatt hazahozhatők, illetve
szerviz brigád kiküldése sem megoldhatatlan. Ez az MÖBK_ra már nem
igaz. Központi javítást igénylő eszköa csereeszköz kisállításával muszáj
pótolni, soros szervizelésre az érntett eszköa nem lenne gazdaságoshaza-
szá|litari, a szervize|ést végző vállalat, szewezet kell hogy kimenjen a
helyszínre. Ez utóbbira vonatkozóan még nincs döntés, de rövidesen sziik-
séges lesz a probléma megoldása a RABA típusú gépjárművek esetében.
De szewizcsoport kikiildése sziikséges például a TC_l0-as izemartyag-
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Lároló és -töltő tartáty tizembe helyezéséhez is. Ehhez hasonló esetek
megoldásár a, szervizcsoportok szál|ítÁsétra valószínű a honvédségi légi
szál'Litő eszközök rendszeres igénybevétele vrálik sziikségessé'

Feltétleniil ki kell hangsulyozni a technikai kiszolgálások rend-
szerének működtetését, ami növeli az eszkőzök tizembiztonságát. Fontos
továbbá az eszközök helyszíni műszaki vizsgáztatása, kömyezetvédelmi
felülvizsgálata. Ennek technikai feltétele mindkét kontingensnél megvan,
a személyi feltétele azonban nem volt meg mindig. Gyakran kellett az
MMK-hoz a 64. logisztikai ezredtől kiküldeni olyan személyt, akinek volt
jogosítvdnya a hatósógi vizsgdlatok elvégzésére. A javító tíllomóny
kivólasztásakor azonban törehedtiink arra, hogl leg,len köztük ilyen
személy, hogt íg önóllóan képesek leglenek a vizsgtÍztatdsra

A tapasztalatok alapján fokozatosan javult a műhely felszereltsége,
lehetősége, ami feltétlenül szükséges volt a már je|zett eredményes munká-
hoz. Nagyon hasznos volt a korszení gumiszerelő berendezés tiaembe helye-
zése, múködtetése. A sámottevő gumikopás mellett, e nélkül elképzel-
hetetlen lenne a gumicsere. A jelentős hőmérséklet különbség miatt is nagy
figyelmet fordítanak a téli igénybevételre történő felkésziilésre. Erre az első
télen a hajtóanyag rendszerben keletkezett dugulások hívták fel a figyel-
met. A nyán gánola1at nem cserélték le télire, illetve volt olyan gépjármű'
amelyik keveset iizemelt ahhoz, hogy aztizemeltetés sorián cserélődjön ki
a gáno|aj. Igy a té| beálltával a nyárt grízolajból kivált a parafin és
eltömítette a hajtóanyag-szÍirőt. Ma mrír télen, nyiáron egységesen téli
gázo|ajat használnak.

b.) Az élelmezési ellátást is tábori körülmények között kezdte meg
a Műszaki Kontingens. A mozgókonyhrákat rövid időn belül gáztii-
zelésríre cseréltiik le, majd ezek is kiváltrásra kertiltek gév.zsámo1'|yal
Évente 2-3 konyhasátor ment tönkre, a szakácsok naponta hosszú ideig
mostoha körtilnények között dolgoztak. Nyríron a nagy melegben, télen
dermesztő hidegben kellett főzniük kormozó, flistölő mozgókonyhákon.
Nem bizo-nyult célszení megoldásnak évekig a tábori körülmények közöt-
ti fozés. l998-ban végiil is konténer konyha épiilt és Koszovóban mar
eleve így lett megtervezve a tábor építése.

A MűIszaki Kontíngensnél a YI. szómú élelmezésí normn szerint
törtenik az étheztetés, de felszdmolhatjók a különböző pótlékokat és a
víanrmáL Az ÖBK részére már a VI. norma kétszerese lett mególlapítva
pótlékok nélkiil De vdrható a normfl eglségesítése mindkét kontingensnéL
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Az éIe|mezési elláüís minősége elsósorban a szakácsállomránytól fiigg,
de e tekintetben is sokat szímít, hogy jól felkészült élelrnezési szaktiszt
irányítsa a szakterületet. A Műszaki Kontingens első évi működésének
tapasztalataí alapjrán erre mindig nagy figyelmet fordítottrrnk. A gazdá|-
kodás, a folyamatosan jó minőségű, kiegyensulyozott ellátás szempont-
jából fontossá vált, hogy az illefonény felhaszrrálásról naponta vezessenek
nyilvríntar&ást. Nem lehet itt sem elhanyagolrri a megmaradt élelmiszerek
visszavételezését, a pontos étkezési létszrám alapján történó arryagigény-
lést. A Műszaki Kontingensnél az első évben bekövetkezett tullépés egyik
oka volt az utóbbi elhanyagolása. Kezdetben a teljes |étszámta igényelték
abeszerzést, fiiggetlenül attól, hogy sokan nem a táborbarr étkeztek. Igy a
romlandó élelmiszerből is a sziikségesnél több került beszállításra, amit
muszáj volt felhasználni. Ma már I-2 napos létsziámpontosítással történik
az anyagigénylés. Az oBK-nál, ahová csak hetente egyszer van utánszál-
lítás, 7-10 napra előre kell a létszámot megadni. Szerencsére itt a feladat
jellegéből adódóan nincs nagy létszámingadozás és abeszeruett romlandó
élelmiszer is tartós trírolású. A húsipari vállalatok által gyártott 10-14
napos tartós tárolású, vákuum főliázott húsok, húskészítmények beváltak.
Kissé drágárk, de atáro|ásuk biztonságos, ami a hosszú szállítási idő miatt
fontos.

c.) Külön meg kell említeni a vízellátást, amelyik mindkét kontin-
gensnél az ellátás gyenge pontja. A Műszaki Kontingens alaptábora távol
van a vezetékes vínől,_a touuizor furt kút vize iváira akáhatlan. Így
naponta állandó sállítással kell a vizet biztosítani. Azonban a magyar
szabvríny szerint ivásra ez a víz sem alkalmas. Ivásra pa|ackozott vizet
sállítunk itthonról. Ez kezdetben csak szénsavas viz volt, amit az igé-
nyeket figyelembe véve szénsavmentes vízzel kellett kiegészíteni.

Koszovóban az MÖBK táborábarr van vezetékesvíz, ami ivásra alkal-
mas, de nagyon bizonytalan az ellátás, gyakori a vízhiány.Ilyenkor 20 km-
ről kell a vizet szállítani vízszáIlitő gépjánnűvel, ami temtészetesen itt is
kiegészítésre került palackozott vízze|.

Fontos tapasztalat,hogy a Magyarországon forgalomban lévő ásvrány-
vizek egy része nem felel meg az egészségügyi követelményeknek. Az
MMK részere az első időszakban szállított ásványvizet azlvftI KÖKKI
megvizsgálta és fogyasáásra alkalmatlannak talá|ta. Fontos tehát a szál-
lítási szerződéskötés előtt a minőségvizsgálat.

d.) A logisztikai szakfeladatok közül még egyet tartok szükséges-
nek megemlíteni, ez azállományváltás logisztikai biztosítása, ami kie_
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melkedő fontosságú feladat a kontingens életében. Elsősorban az
anyagfelelősi beosztrisban lévők váltrásárrak megszervezése igényel na-
gyobb figyelmet. Ók a teljes válLís előtt két héttel m{ír megkezdik az
átadás-áttvételt a tríborban. Ezt megelőzően a 64. logisztikai ezrednél
egyeztetik a nyilvrírrtartrísokat és ezt követően keriil sor aleltátrozásra.Ez
a Műszaki Kontingensnél már begyakorlott rendben folyik le, általában
elhanyagolható hirányokkal.

A vótttÍs másíh fontos mozzanata a vóltósra keriilő személyi tíllo-
ruínytól a részére kiadott ruhózat, felszerelés, technika levétela A tech-
nika, felszerelés, fegyverust leadására mindig a táborban keriilt sor. A
leadott fegyvereket haza kell szállítani, a következó váltásnak történő
kiadáshoz. A ruházatot kezdetben itthon vette le a 64. logisztiku ened
Ercsiben. Ezigenbonyolult, sok tulrnunkával és arryagmozgással járó fela-
dat volt és azzal is kellett sziímolni, hogy többen csak többszöri felszólítrás
utrán voltak hajlandók a ruhát leadni. E^tLgy módosítottuk, hogy a tábor-
ban vették le a ruhát egy gyakorló öltöny kivételével, illetve ma miír ezt is
leadhatjrák, mert mindenkinek van lehetösége civil ruhát a válüís idejére
beszerezri.

Egy-egy leszereléskor nagyon sok volt a hiríny, aminek rendezése
jelentős adminiszÍációs munkával jrárt. Ezek nagy része nem is volt tény-
leges hiány, csak a leszereló meg akarta tartani magárrak a négyszínnyo-
mású gyakorlórutriít, ami idehaza még csak szíik körben volt rend-
szeresítve. Ma miír lehetősége van mindenkinek a rvhánati utánpótlási
illetrnényének terhére ezeket megvásárolni, a hiány pótolni.

Az állomrínyváltások soriín ésszeríisített'lik és tettiik gazdaságosabbá
az új állomiány felszerelését. Eleinte a teljes kontingens komplett, az új
állomany részére új cikkből került kiadásra. A komplettben azonban van-
nak olyan cikkek, amelyeket nem kell mindig új cikként' hanem a régi
állomrány által leadottat kell kiadni, Ilyenek például: málhazsiák, mál-
hamellény, hálózsák' kulacs' stb.

az MoBr-nái az állomrányváltáskor a civil ruhában történő hazau-
tazás nem megoldható, így más megoldrást kell kidolgoni a ruházati
komplett levételére.

A teljesség igénye nélkiil - csak a sajót élrnényeimre tdmasúodva'
ennyiben kívóntam a békefenntartó mííveletek logisxikai biztosítósónak
eddigi tapasztalatait összefoglalnL Ez lehetre sokkal gazlagabb, bővebb
is, de az emlékezet kor|átozza a tapasztalatok feldolgoását. Sajnos az
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elnúlt négy évben nem folyt céltudatosan a tapasztalatok gyiíjtése. Nem
követeltiik meg a kontingensnél fontosabb logisztikai beosztásokban
lévőktől sem, hogy leszerelés előtt írják meg tapasztalataikat, javasla-
taikat, pedig ez a Munkaköri Leírásban is megfogalmazott feladahrk volt.

Összességében a saját visszaemlékezesem alapjrán a békefenntartó
műveletekben résztvevő magyar szervezetek, elsősorban a Műszaki
Kontingens logisztikai biztosítrísa rendkívül sokat fejlődött. A kezdeti szak-
mai hiónyosstÍgokat fokozatosan sikerült felszómolni, ma bótran
tÍllíthatom, hogt a Magtar Mtiszaki Kontingensnek van az egik legjob-
ban mííködő logisztikai szervezete-

Atapasztalatok birtokában elviírható lett volna, hogy a MÖBK logisz-
tikai biztosításának megszervezésekor ne jöjjenek elő ugyanazok a hibrík,
mint az MMK-nál. Sajnos..a szakmai hozzá nem értés, a nyilviántartás,
anyagmoz9atás hibái a MoBK megalakulásánríl is zavarokat okozott a
nyilvántartásban, a készletek felrnérésében. Ugyanakkor a logisáik ai biz-
tosíüís konkrét végrehajtása terén - figyelembe véve az MMK tapaszta-
latait is _ viszonylag rövid idő alatt kialakult a megfelelő rend, bár még
vannak megoldatlan kérdések (technikai eszközök hazai szervizelése, állo-
mónyváI t as v é gre haj t as a).

Az egyik legfontosabb tapasztalatrrak tartom a nemzeti trímogatás
jelentőségét, ami nélkÍil a kontingensek nem képesek működni' Miuél
közelebb van a nemzeti trámogató elem, annál bizonságosabb a kontin_
geÍrsen beliili logisztikai tevékenység. A nemzeti trímogatásban keletkező
zavarok esetén azonnal érezhető azok negatív hatása a kontingenseknél.

A logisztikai biztosíttís megswrvezésénél fontosnah tartom tovtÍbbó a
jól fetkészült szakólloruíny jelenlétét, a logisztikai biztosítós rendjének
pontos, rés zletes mcgszervezését, a Íelk észülés idős zakában ruÍr megny i-
tandó pontos nyilvóntartóst, az ótadósra kerülő anyagok, eszközök titjó-
nak eglszerthí,tését, a kontingenstől jövő elfogadható, ésszeríí javaslatok
Jiglelembevételét, megvalósítdsdt, a segítő jellegűí szakmai ellenőrzése-
ket, amelyek visszaÍgazolást jelentenek a kint lévő szakóllomdny mun-
kójdra vonatkozóan.
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