
A KF9R KONTINGENS LOGISZTIKAI
BIZTo sITÁsÁNar TAPAsZTAIA -TAI a uccnnHAJTo

SZEMSZOGEBOL

A Nemzeti Támogató Század helyzetéről, a KFOR
kiszolgálással kapcsolatos tapasztalatokról

Matos Istvón|

A tapasztalatokat az a|ábbitémakörök köré csoportosítom:

. A kiildtildi katonai missziókba beosáott mawar erők utrínpótlásá-

nak biztosításara létrehozott Támogatő Század felállításának köriilményei,

feladata, felépíté se, felszerelése.

. Az utánpótlás, ellátási feladat végrehajtásának rendszere,tapasztalatai.

Az alegység bá.r:isát a korábban klzfuőIag SFOR feladat végrehajtá-

srára ideiglenes alegységként létrehozott Nemzeti Támogató Század mint-

egy 22 fős (gyakorlati munkát végző) állomránya képezte. A század ál1lo-

mrányába 1999. július 15-én megjelent és július l-től visszamenőlegesen

hatrílyos állománytábla helyesbítő íwel, integrálásra keriilt a 64. Boconádi

Szabó József Logisztikai Ened állományába.

Ezt követően megkezdődött az elrendelt szewezeti felépítésre történő

átáIIás úgy, hogy a már eddig biáosított Műszaki Kontingens ellátása és

kiszolgálása csorbát ne szenvedjen.

Mór elkezdődött a KFoR-ba beosztott őr- és Biztosító Kontingens

@nr) felkészítése, amikor a logisztikai ezred parancsnoka íntézkedést

kapott, egl houóv etőleg es en 1 2 0 fős'tdmo g ató alegt s ég dllomdny tóbló-
jónak megtervezésére. Az ezred parancsnoka az eglség logisztikai

főnökét és engem jetőtt ki a feladat végrehajtósdra, ígl a 9ZVK LoG.
CSF-ség kijelölt tisztjévet közösen keriilt megtervezésre a tómogató suÍ-

zad ólloruÍnytóblója

1. Matos Istvarr mk. alezredes, a MH 64. Boconádi Szabó József logisaikai ezred mb. parancsnoka
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Alapvető adatként jelölték meg a tiszt, tiszthelyettes és szerződéses
állomány |étszáúTlát. Az alegység feladataként került meghatároásra a
külfiöldi katonai missziókba (SFOR, KFOR) beosáott magyar kontin-
gensek utánpótlásának, ellátásrának biztosítása.

A Tdmogató Szózad feladata:

' A kontingensek anyagi igényeinek gffitése, csoportosítása, továb-

bítása az adott anyagellátó központba;

' Az any agok beszerzése, készletezése, vámo lása, kiszállítása' kiszál_

lítatása a kontingensekhez;

. Az anyagok és eszközök számviteli nyilvántartása;

' Meghibásodott és helyszínen nem javÍtható technikai eszközök hát-

raszállítása, javításba utalása vagy javíttatása;

' Tábori kiszolgálási feladatok végrehajtásának megszervezése (postai

szolgáltatások, mosatás);

. Pénzügyi szolgáltatások biztosítása.

A Tdmogató Szózadfelépítése a következő:

' Század parancsnokság;

' Anyag tervezó rész|eg;

' Szállítási tervező részleg;

'szállító szakasz (ezen belül 1-4. szállítóraj):

- I . szállítóraj: biúosítja a konténerszállító gépkocsikat,

- 2. szóllítóraj: biztosítja az 5 t_s terepjáró tehergépkocsikat,

- 3. szóllítóraj: biztosítja a hiitő -és kenyérszállító gépkocsikat,

- 4 szállítóraj: binositja aziizemanyagtöltő -és szállító gép-
kocsikat.
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' Tároló és rakoményképző szakasz:

- rakományképző raj: biztosítja az anyagok készletezését, szál-
lítás hoz való e lő lr,é s z íté s ét,

- tóroló raj: állományába tartoznak a rahárosok,

' or és bixosító szakasz:

- őrraj,

- forgalo msz ab ályz ó r aj,

- I-2. rádió óllomas,

' Javító, vontató-szakasz:

- javítóraj,

- vontatóraj.

Technikai eszköz óllotnóny :

' ( A teljesség igénye nélkül a leglényegesebbelret kiemelve)

. 20 t-s konténerszállító gépkocsi ó db (4 db TAIRA-815);

" . 20 t_s konténerszállító pótkocsi 3 db (1 db meglévő);

.' 
5 t-S terepjáró terhergépkocsi 8 db (8 db URAL ' 4320+

3db5tpótkocsi);

. 20 t-s konténenakodó és száilító gépkocsi 2 db (1 db RÁBA von-

tatóval rendelkezünk, l db LIAZ vontatású vezénylés alapjrín áll
rendelkezésiinkre);

. 12 m3 üzemanyag szát]r|itő gépkocsi l db (1 db nÁga);

' 5 m3 iizemanyagszál|itő és töltó gépkocsi 4 db

(Jelenleg nem áll rendelkezésre);
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Áilománytáblán felül rendelkeziink 2 db nÁga-trl- as kamionnal.

A század meglévő szállítási kapacitása:

- szilórd anyagból:

- fo ly é la ny haj tó arty agb ó l :

190 t

12m3

Az alegység létrehozásának tapasztalatai a következők

Az enedparancsnokság az állománytábla helyesbítő ív megjelenését
követően lefollatta a személyi beszélgetéseket az érintett hivatásos állo-
mánnyal.

A szerződéses katonai beosztások feltöltése jelenleg is folyamatban van'

Az e|őirt szervezetre történő átál|ás az e|várhatő szintnél lassabban halad,
mivel a jelentkezők központi egészségügyi vizsgá|atának ütemezése lassú.

Gondot jelent, hogy a megemelkedett egészségügyi, pszichológiai,
fizikai alkalmassági követelményeknek, a jelentkezők egy része tud eleget
tenni, ami tovább lassíttja az aműgy sem zökkenésmentes feltoltést. To-
vábbi lassítő tényezőként jelentkezik, az erkölcsi bizonyítványok be-
szerzése, így egy szerződéses katona felvételének ideje 6 - 8 hetet is meg-
haladhatj a. Természetesen amennyiben az egészségügyi v agy pszicholó-
giai viszgálaton a jelentkező nem felel meg' ki kell várni a fellebbezési
időt vagy újra meg kell hirdetri a beosztást, amely tovább bonyolítja az
amúgy sem egyszerű felvételi rendszert.A lassú feltöltés miatt elhuzódik a

bevonultak alapkiképzése és szakbeosáásra történő felkészítése is.

Az SFOR feladat folytatásával, a KFOR feladat beindításával, az,6j
szervezeti felépítésre történő átállás feladataival egyiittesen aszázadgerin-
cét képező hivatásos állomrány leterheltsége többszörösre emelkedett, ami
esetenként az erők elaprózódásához vezetett. Ez bizonyos szakteriiletek
vonatkozásában lemaradást okozott.

Az alegyiég bővítése esetén a századot ki kell elgészíteni vizszái|ító
gépkocsikkal' nyerges vontatókkal. Célszení lerrne bővíteni ellátó és egy
nagyobb javítóalegységgel. Így akár előrbtolt logisztikai alegységként is
működtethető.
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Mivel a korábbi' igeiglenes Nemzeti Támogató szÁz^dk'tzfuólag szÁl-
lító alegységként működött, a sállítrísi feladatok KFoR_ral összefiiggő
növekedése nem jelentett problémát, ugyanakkor a megszaporodott
L'írolási, raktríroási feladatok végzése gondként jelentkezett, mivel az
ezek're a beosztásokra kijelölt állomány szakfelkészítése késve fejeződött
be. A rakt{rosok beosztrásrának átadás - átvételét időben nem fudtrrk végre-
hajtani.

Nehézségek jelentkeztek a nyilvrántartrási feladatok végzése soriárr is.
A szrámviteli- nyilvríntartói beosztrísba felvett szerződésesek a sállítási
feladatok beindulását követő két hónappal kezdhették csak meg a mun-
kavégzést, - aténgyi és egyéb feltételek hirínya miatt _ tekintélyes lemaradással.

A század esetében megelőző felkészítésről nem beszélhetiink, mivel
előbb kezdődött a KFOR kiszolgálási feladat, majd, azt követően a

felkésztilés.

A szállítrís megkezdése során felrnertiltek olyan problémák, amelyek
a feladat si'irgös megkezdésétől és az előkészítési idő hiárryából adódtak.

Ilyenek voltak:

. A feladat megkezdése előtt nem volt közös felkészítés a kontingens és

a támogató szánad azonos feladatkört ellátó személyei részére (anyag ter-

vezőknek: az myagigénylés rendje, nyilvántartóknak: a kiadott intézkedések
egységes értelmezése, végrehajtása);

. A kiktildendő sállítnrány kisérőokmrányaira nem volt kiadva egy-

ségesen elfogadott minta, amiből adodóan az első sállítrnrínyoknál kisebb
- nagyobb zökkenők fordultak elö a hatrárátlépés sorrín;

. A kontingens felkészítésének időszakában a számviteli feldolgozís
nem az időszaknak megfelelő módon történt, ebből adódóan a század
szrámviteli csoportjának felríllíüásakor már plusz feladatként jelentkezett a

felgyiilemlett anyagok feldolgoása;

. A pristinai kontingens nem rendelkezik megfelelöen felkészített nyil-

vántartó állománnyal, a megfelelő számítógéppark mellett sem kepes a részére

előírt nyilvántartási feladatokat végrehajtani. (pl.: menetlevelek feldolgozása);

249



. A szabál1.talanul kitöltött utalvrínyok nehezítik a számviteli feldolgozás
menetét. (nem szerepel rajta a mozgatás célja - leadás, javítás);

. A visszáramló AFOR anyagok beazonosíthatatlanok. (NTK kód nélkül
jönnek);

r Nem rendelkeztink semmiféle számviteli kimutatással az AFOR
anyagokról;

o Az anyagigénylések pontatlanok, sok esetben nem azonosítható

egyértelműen a kért anyag;

. A kiküldött nyitókészletek tablói vontatottan érkeznek vissza, az

anyagok mozgását így nem lehet figyelemmel kisémi;

. Az MH. szinten leállított személyi mozgások miatt a hivatásos tiszthe-

lyettesi beosztásban lévó négy fii hiány pótlása nem megoldható, ugyanakkor
egy teljes tervezési részleg hivatásos állomrínya hiányzik. A fennmaradó 14 fó
ht. tiszthelyettesre az sFoR, KFOR szállítások mellett kiképzési, szolgálati és

egyéb terhek nehezednek;

. Az állomrínytáblában előírt technikai eszközök beérkezése lassú, a
beérkezett, nagyjavított eszközök műszaki á|lapota több esetben megbízhatat- i

lan, átviszgálás előtt nem alkalmasak nagy távolságú manőverek végrehaj-
tására;

. Speciális, nehézgépkezelói (daru) beosztásban lévö személyek szak-

képzése helyileg nem megoldható. Darukezelő jelenleg egy fő van az alegy_
ségnél, szabadsága idején pótlásanehéz feladat elé állítja aszázadot;

. A század részére igényelt gépjármű_ javító anyagok vontatottan érkez-

nek az alegységhez. A havonta 3-4000 km-t futó gépjárműveknél a terepjáró
gumikat 4-5 hónap elteltével cseréIni kellene, de ez anyagi fonások hiányában
nem megoldható;

Az igényelt közuti gumik beszerzése nem valósult meg, pedig a gazdasár
gossági, illetve biaonsági okok miatt célszerű lett volna;
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. A század nem rendelkezik megfelelő mennyiségu 20 tonnás konté-

nerrel, így a tárolási feladaok egyelőre nehezen oldhatóak meg;

' A kontiingens helyi beszerzései nincsennek kellő össztrangban a támo-

gatő század tevékenységével. Előfordult, hogy a kontingens irreális igényei

miatt a hazai beszállító olyan beruházásra kényszerült, ami 3 hét múlva

feleslegessé vált;

' A központi beszerésű anyagok esetében az igénylés esetenkénti átfutási

ideje néhríny esetben 1,5 - 2 hónap, helyi beszerzésű élelmezési anyagok kivé-

telével.

A negatívumok mellett sok hasznos tapasztalatot szerezti'ink, melyeket a

gyakorlati élet során kellőképpen alkalmazni tudtunk. A SZFVK LoG csF
meghatározta résziinlae, hogy a kontingensek felkészítésében tevőlegesen

vegyi'ink részt és ene résziirrkre a felkészülés idejében 8 órát biaosított. Ez idő

alatt az anyagfervező állomány megismerkedhet egymással, egységes értel-

mezést nyerhetnek az anyagok igénylésének, mozgatási hatríridejének' nyil-
vántartásának kérdései, valamint a vonatkozó utasítások és szabályzók.

Szerebrénk kÍilön köszönetet mundati Ferenzy Ferenc mk. ezredes
Úmak, a hathatós támogatásáért, melyet a támogató század korszertisítése
érdekében fejtett ki. Itt szerefirém példaként felhomi' hogy talrín a Magyar
Honvédség viszonylatában egyedülálló alakulatként mondhatjuk el
magunkról, hogy nem csak hallottrmk, a GPS műholdas jrírműkövető rend-
szerérről, hanem a gyakorlatban is alkalmazhatjuk. Igy lehetóségiink van
nemcsak az okuchaniba utánpótlást biztosító konvoj helyzetének
követésére, harrem a pristinai ellátást biztosító civil kamionba történő
mobil egység beépítésével nyomon követni a kamionok helyzetét. A rend-
szer működése óta mentesültiink az á||andő jelentési kötelezettségeink
alól' mivel a Közlekedési Központ szakemberei az adatok számító-
gépeinkről történő lekérdezésével szinte nyomon követhetik az egyes szÍi-
línnanyok útját.

Bízom abban, hogt a 2000. évben tovóbb korszerúísödik az utónpótlósi

feladatot végrehajtó aleglségiink technikaifelkésziilísége, gépparkja, termé-
szetesen igényeljiik eldljóróink segítségét a ruhózati és fegtverzeti anyagok
kor s zerúí s ítés ében is.
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