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ENSZ BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁLLANDÓ  
MŰKÖDÉSI ELJÁRÁSAI A NYUGAT SZAHARAI MISSZIÓ 

LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSÁBAN 

Rácz János1 

2001. szeptember 21-től 2002. október 06-ig egy ENSZ pályázat ke-
retében szolgálatot teljesítettem az ENSZ Nyugat szaharai missziójában 
(MINURSO Mission des Nations Unies pour le Referendum au Sahara 
Occidental). Több mint egy év alatt lehetőségem volt tanulmányozni az 
ENSZ békefenntartó műveletek logisztikai támogatási rendszerét. 

A logisztikai támogatás végrehajtása nem idegen a szakemberek 
számára, azonban olyan szélsőséges földrajzi, éghajlati valamint törté-
nelmi és politikai körülmények között mint Nyugat Szahara, azon belül 
egy fegyverszünetet ellenőrző misszió esetében, kissé bonyolultabb fela-
dat a számunkra ismert megoldásoknál. 

A feladat végrehajtása során lehetőségem volt megismerni a befoga-
dó nemzeti támogatás megvalósulását (Marokkó mint befogadó ország) 
az ENSZ békefenntartó művelet folyamatában. 

Mielőtt a teljesség igénye nélkül ismertetném a MINURSO logiszti-
kai támogatási rendszerét szeretném behatárolni hol is található és mi jel-
lemzi Nyugat Szaharát (Western Sahara, továbbiakban WS), ugyanis 
ezek meghatározzák a támogatás végrehajtásának sajátosságait. 

1. Nyugat Szahara földrajzi, gazdasági, vallási  
és politikai értékelése 

WS Afrika észak-nyugati részén található, délre Marokkótól, nyugat-
ra Algériától, északra Mauritániától, és keletre az Atlanti óceántól. Ma-
rokkóval 443 km, Algériával 42 km, Mauritániával 1561 km, az Atlanti- 
óceánnal 686 km hosszon határos. 

Területe 267.000 négyzetkilométer, melynek nagy része homok és 
kősivatag. Népessége 283.000 fő, akik zömében nomád pásztorok (Bedu-
inok). 

                                                      
1 Rácz János mk. alezredes, egyetemi adjunktus, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Haditechnikai és minőségügyi tanszék. 
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WS éghajlata igen szélsőséges, októbertől márciusig a napi átlaghő-
mérséklet 10-25 Celsiusfok, de éjszakánként nem ritka a 0 Celsiusfok 
sem. Áprilistól szeptemberig a hőmérséklet 40-60 Celsiusfok. 

Én az egy év alatt a legalacsonyabb hőmérsékletet november 11-én 
mértem, 6 Celsiusfok volt, a legmagasabbat június-július hónapokban, 
ami 57 Celsiusfok volt, utóbbi több napon keresztül.2 

WS klímáját jellemzi, hogy a tavaszi és az őszi hónapokban igen 
szeles, gyakoriak a 50-80 km/h-s széllökések és évente 5-10 igen komoly 
szélvihar (Sirocco) rendezi át a táj arculatát. Ilyenkor gyakorlatilag 4-5 
napig semmit nem lehet látni (belátható távolság ~ 1 m). 

A belátható távolságnak (visibiliti) itt azért van hallatlan nagy je-
lentősége, mert a helikopter 800 m, a repülőgép 1500 m belátható távol-
ság alatt ezen a vidéken képtelen le, illetve felszállni. (Hiába az előre le-
biztosított, megrendelt üzemanyag, élelmiszer, víz, stb).Ezeket a 
körülményeket a különböző készletek képzésénél meghatározó szem-
pontként kell figyelembe venni. 

A Sirocco után az egész táj megváltozik, sok minden előkerül, de 
ugyanannyi el is vész. Az addig járható utak járhatatlanok lesznek, és 
azok a részek, ahol eddig magas homokdűnék voltak, sík tereppé változ-
nak. 

A homok nagyon különös anyag, a legkisebb rést is megtalálja, és 
egy-egy vihar után a kis szobámból (2x3 m) sokszor 4-5 vödör homokot 
söpörtem össze. A könyvlapok között, a ruháim legelrejtettebb zsebei-
ben, a szemüvegem tokjába is volt többcsipetnyi oda nem illő, és onnan 
nem hiányzó homokszemecske. Természetesen az eszközök üzemelteté-
sét ezek a körülmények döntően befolyásolják, de az élet emiatt egyetlen 
pillanatra sem áll meg. 

Csapadékról nem sokat lehet írni, hiszen kinntartózkodásom ideje 
alatt mindösszesen egy alkalommal esett eső. Az őslakosok azt mondták, 
ez jelentős mennyiségű eső volt, hiszen az elmúlt 5 évben nem esett 
mennyiségileg annyi, mint akkor ott március végén. Ez a mennyiség itt 
jelentősnek nevezhető, hazai viszonylatban nem nagyobb mint egy kia-
dós nyári zápor amikor 40-50 mm csapadék esik. 

                                                      
2 A dőltbetűvel szedett részek idézetek az általam készített feljegyzésekből. 
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WS.-ban összesen 4 – 5 nagyobb lakott települést találunk, ezek kö-
zül a legnagyobb a 180.000 fős „főváros”, Laayone (El Ayone), a többi 
20-30 ezer fős. Ha a térképre nézünk láthatunk több jelzett lakott telepü-
lést, (falu, község) a valóságban azonban ezek nem több, mint 20 –30 fő 
lélekszámot takarnak. 

A létszám persze gyakran változik, mivel a nagyrészt nomád állat-
tartók gyakran szedik föl (szó szerint) sátorfáikat, és sátraikkal 25-30 
éves Land Rover terepjárójukkal és természetesen családjukkal, vala-
mint tevéikkel és kecskéikkel barangolnak a sivatagban, némi élelmet 
keresve az állatok számára. 

Az ország nyelvezete arab, amelyet az őslakosok hassaniai dialek-
tusban használnak. A közép- és fiatal korosztályból többen jól beszélnek 
spanyolul és franciául, valamint a több, mint 10 éves ENSZ jelenlét kö-
vetkezménye, hogy egyre többen beszélnek angolul is. 

Vallásuk islam, istenük Allah, különleges szertartásuk a ramadám. 

A ramadam november 09-én kezdődött és egy hónapig tartott. Ez 
idő alatt a hithű muslim nappal nem eszik, és nem iszik semmit (06.00-
18.00). 18.00 órakor elkezdenek enni és inni (csak alkoholmentes italt), 
gyakorlatilag egész éjjel esznek, persze teli hassal képtelenek pihenni és 
másnap fáradtan, ingerülten, szinte 100 %-ban alkalmatlanok bármi-
lyen munkára. Ez így megy egy hónapon keresztül. Az itt leírtak saját 
tapasztalataim, hiszen több muszlim vallású kollégával dolgoztam 
együtt. 

A ramadam alatt a böjt számukra a megtisztulást jelentené, amit 
egy kicsit megkérdőjeleznék. Nem a megtisztulást, inkább a böjtöt, 
ugyanis ez idő alatt az étkezéshez felhasznált alapanyagok mennyisége 
nőtt, a ramadam után viszont visszaállt az alapszintre. 

Folytatva WS fölrajzi és gazdasági értékelését el kell mondani, hogy 
az ország nagyon szegény, az egy főre jutó GDP alig néhány száz dollár. 

Kiemelkedő jelentőségű foszfát bányászata, amely a világ foszfát ki-
termelésének 75 %-át teszi ki. A kitermelés irányítása, illetve a bányák 
felügyelete a Marokkói királyság kezében van. 
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Néhány kulcsfontosságú dátum WS történetéből: 

1491-től a terület Spanyol gyarmat, 

1912 a Spanyolok hivatalosan kijelölik határait, 

1956 Marokkó elismeri WS függetlenségét és határait, 

1962 Algéria elismeri WS függetlenségét és határait, 

1974 Spanyolország kivonul WS területéről. 

1975. november 6-9 - az úgynevezett „green march”- (zöld terület, 
szabad határ) meghatározó dátum WS történetében. A kivonuló spanyo-
lok után keletkezett vákuum hatására mintegy 350.000 fő marokkói száll-
ja meg a területet, és ez a dátum, illetve a „green march” a sorozatos 
fegyveres incidensek kezdetét jelenti, egyrészt az őslakos Polisario részé-
ről (Frente Polisario Military Forces, FPMF), másrészt a marokkói hadse-
reg  (Royal Moroccan Army, RMA) részéről. 

Marokkó 1975-től -a kínai nagyfalhoz hasonló- WS-át hosszában át-
szelő több mint 2400 km hosszú határszakaszt (védelmi vonalat, további-
akban Berm) épített több mint 300 stabil védelmi állással és ezeket körül-
vevő különböző összetételű mobil katonai egységekkel. Ezekben kb. 
120000 fő katona teljesít szolgálatot, akik a marokkói királyi hadsereg ál-
lományából (RMA) kerülnek ki. Haditechnikai eszközeik zömmel fran-
cia, és amerikai, közepesen modernek. 

Sokkal szerényebb erőt képvisel az FPMF, akik mintegy 15000 fő-
vel, zömében mobil egységekben tevékenykednek. Haditechnikai eszkö-
zük nagy része elavult, 50 százalékban a volt Szovjetunióból származnak. 

1975 őszétől 1991 őszéig sok-sok diplomáciai tárgyalás és egyéb 
békítő folyamatok következményeként sikerült a két fél között, a tűzszü-
neti szerződést (Agreement # 1) megkötni, amelyet 1991. szeptember 05-
től az ENSZ Nyugat Szaharai (MINURSO) missziója felügyel. 

A misszió logisztikai támogatásának ismertetése előtt szükségesnek 
tartottam ennyit leírni WS földrajzi és gazdasági helyzetéről, hiszen ezek 
döntően befolyásolják a logisztikai támogatás és együttműködés folyama-
tát, meghatározzák sajátosságait. 
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2. Logisztikai támogatás a MINURSO békefenntartó műveletek 
állandó működési eljárásaiban 

2.1. Általános tudnivalók 

A MINURSO logisztikai támogatása igen jelentős elem és meghatá-
rozó fontossággal bír a misszió sikeres működése szempontjából. Emel-
lett még, egy nagyon specializált, integrált, irányított és rendszerezett 
diszciplína. Lévén ilyen jellegű, az összes logisztikai eljárásnak az Állan-
dó Működési Eljárásba való belefoglalása túl terjedelmes lenne. 

Ahhoz, hogy a folyamatok az elvárásoknak megfelelő szinten mű-
ködjenek részletesen (esetenként alap tagozatos szinten) szabályoznak 
minden végrehajtásra kerülő feladatot. Ilyen például az Állandó Működé-
si Eljárás (Standing Operation Procedure ) továbbiakban SOP. Az SOP a 
misszió logisztikai ügyeire vonatkozóan csupán a nem logisztikai szak-
emberek számára szolgál útmutatóként és általános hivatkozási anyag-
ként. 

Ebből adódóan általános gyakorlattá vált az, hogy külön logisztikai 
direktívákat (Log Dir) készítenek, melyek külön és részletesen foglalkoz-
nak a logisztika területére vonatkozó összes működési és adminisztratív 
eljárással. Ezeket az irányadóként szolgáló logisztikai direktívákat a 
MINURSO keretében kiadják az összes logisztikusnak. 

2.2. A MINURSO logisztikai támogatás rendszere 

2.2.1. Szervezeti felépítés (1. ábra) 

A logisztikai támogatás elsősorban a polgári komponens felelőssége. 
A MINURSO-ban semmiféle katonai logisztikai támogató szervezetet 
nem alakítottak ki. Meg kell jegyezni, hogy a MINURSO – más ENSZ 
missiókhoz viszonyítva - közepesen nagy saját személyi, eszköz állo-
mánnyal és erőforrással rendelkezik. A hivatásos katona állomány kb. 
280 fő, a polgári rendőrség kb. 20 fő, a civil (ENSZ alkalmazásban álló) 
állomány közel 350 fő. Ez a tény egyes szolgáltatások, anyagi készletek 
és eszközök helyi beszerzését teszi szükségessé. Az összes felvonultatott 
ENSZ katonai megfigyelő (United Nations Military Observer, továbbiak-
ban UNMO) közül mindössze hat fő tartozik a központi logisztikai támo-
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gató állományba. A többi logisztikai funkciót vagy polgári személyek, 
vagy maguk az UNMO-k látják el. 

Az UNMO-kat a Szektor Parancsnoksághoz (Sector Headquarter, 
továbbiakban SHQ) és az Osztag Körzetekbe (Team Site, továbbiakban 
TS) telepítik. Ennek a személyi állománynak a második és harmadik vo-
nalbeli logisztikai támogatását a Parancsnokság (Headquarter, további-
akban HQ) és a polgári komponens végzi. A logisztikai támogatás szű-
kössége az UNMO-kat az első vonalbeli támogatási funkciók 
végrehajtására kényszeríttette. Az ilyen megbízások elvégzéséhez szük-
séges pluszmunka miatt lecsökkent az UNMO-knak az elsődleges felada-
tuk elvégzésére fordítható ideje. A helyi segítséget a marokkói és a 
Polisariohoz tartozó személyi állomány biztosítja. 

A teljes szervezeti felépítés megismerése érdekében el kel mondani, 
hogy a katonai komponens mellett található még két meghatározó kom-
ponens. Ezek az Azonosítási Szervezet (Identificatione Comitee, további-
akban IDC) száz százalékban ENSZ alkalmazásban lévő polgári szemé-
lyek és a Polgári Rendőrség (Civilien Police, továbbiakban CIVPOL). 
Az együttes támogatás érdekében a MINURSO keretében felállították az 
Integrált Támogatási Szolgáltatást (Integrated Support Services, továb-
biakban ISS), amely így a teljes állomány támogatását hajtja végre. 

A MINURSO keretében a polgári személyi állományból a logisztikai 
támogatással foglalkozókat beintegrálták az átfogó logisztikai rendszerbe. 
A költségvetési ellenőrzés mellett a szolgáltatások széles körét biztosít-
ják, mint pl. a gépjárműfenntartást és javítást, a szállítást és a biztonságot, 
a kifizetési szolgáltatásokat, az ellátást, a hírközlést, a technikai és tábori 
szolgáltatásokat, valamint az adminisztratív szolgáltatásokat. 

A katonai logisztikai támogatást különböző szinteken a törzstisztek 
és a katonai megfigyelők (UNMO) hajtják végre. Ezeket a logisztikai 
funkciókat a MINURSO Kötelék Parancsnokság (Force Headquarter, to-
vábbiakban FHQ), az SHQ és minden egyes TS területén ellátják. A ka-
tonai logisztikai törzstisztek kötelességeit és felelősségeit a már említett 
logisztikai direktívák tartalmazzák. 
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Logisztikai támogatás szervezeti felépítése 
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3. Kötelességek és felelősségek a logisztikai támogatáson belül 

A következőkben ismertetem a megfelelő vonalbeli (szint) Katonai 
Logisztikai Törzstisztek részletes jog- és hatáskörét: 

3.1. Első vonalbeli támogatási szint (kötelék parancsnokság) 

A CLO (Chief Logistics Officer) a kötelék parancsnok (Force 
Commander, továbbiakban FC) logisztikai helyettese: 

•  Felel a logisztikai szekció összes alszekciója logisztikai 
funkcióinak irányításáért, koordinálásáért és ellenőrzéséért. 

•  Meghatározza az alárendelt logisztikai törzstisztjei megfelelő 
szintű felelősségeit. 

•  Felelős az összes logisztikával kapcsolatos kérdésért, (mint 
pl. az anyagi készletek, a földi szállítás, az élelmezési szolgál-
tatások és a fejadagok, a fenntartás és javítás, a kiosztási fo-
kozatok, valamint a műszaki szolgáltatások végrehajtásáét. 

•  Folyamatosan tájékozódik a teljes logisztikai helyzetről, 
megteszi a megfelelő lépéseket a bármilyen felmerülő szük-
séglet kielégítésére, az összes fontos logosztikai fejleményről 
tájékoztatja a FC-t és logisztikai javaslatokat készít az FC 
döntéshozatalához. 

•  Biztosítja a logisztikai jelentések pontosságát és határidőre 
való elkészítését. 

•  Felelős az információk továbbításáért, és a feladatok koordi-
nálásáért a többi szekció vagy szolgálati ág katonai vagy pol-
gári állományával. 

•  Felülvizsgálja és elkészíti a kapcsolódó logisztikai dokumen-
tumokat, mint pl. a logisztikai direktívákat és utasításokat, 
SOP-kat, stb. 

•  Felelős a gondjaira bízott összes anyagi készlet megfelelő tá-
rolásáért. 
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3.2. Második vonalbeli támogatási szint  
(szektorparancsnokság) 

Ez a szint a Szektor Parancsnoksághoz (SHQ) tartozó szint, az 
SHQ G4 a szektor parancsnok logisztikai helyettese: 

•  Felelős a Szektor Parancsnokságra (SHQ) és annak TS-eire 
vonatkozó valamennyi logisztikai kérdésért, mint pl. az anya-
gi készletek, a földi szállítás, a fejadagok, a fenntartás és javí-
tás, az üzemanyag, ellenőrzött készletek, védelmi készletek, 
tisztítóanyagok, a sátor- és elhelyezési anyagok, irodai beren-
dezések és minden egyéb speciális felszerelés meglétéért és 
állapotáért, stb. 

•  Kapcsolatot tart az CLO-val és a TS G4-ekkel. Elkészíti az 
integrált logisztikai szükségletet és a kritikus fontosságú kész-
let igényeket, pl. az üzemanyagra, élelmiszerre és vízre. Fele-
lős további egyéb logisztikai ügyek koordinálásáért. 

•  Felelős a megfelelő SHQ és TS-ei körzetében használatba 
vett anyagok, fejadagok és eszközök átvételéért, minőségelle-
nőrzéséért és igazságos elosztásáért és elszámolásáért. 

•  Elkészíti a logisztika egészére a napi Helyzetjelentést (Sitrep) 
és megküldi a CLO részére. 

•  Felelős a gondjaira bízott összes anyagi készlet megfelelő tá-
rolásáért. 

3.3. Harmadik vonalbeli támogatási szint (osztag körzet) 

Ez a szint a Osztag Körzethez (TS) tartozó szint, a TS G4 a osztag 
körzet parancsnok logisztikai helyettese: 

•  Felelős a TS-re vonatkozó valamennyi logisztikai kérdésért, 
amelyekben elsősorban az anyagi készletek, a földi szállítás, a 
fejadagok, a fektető anyagok, az üzemanyag, ellenőrzött kész-
letek, védelmi készletek, tisztítóanyagok, a sátor- és elhelye-
zési anyagok, irodai berendezések és minden egyéb speciális 
felszerelés tartoznak. 
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•  Felelős a gépjárművek állapotáért és a kilométer felhaszná-
lást tartalmazó jelentésért, a tartalék alkatrész igénylésekért, a 
baleseti és eseményjelentésekért, továbbá a TS gépjárműál-
lománya nyilvántartásának vezetéséért. Előretervezést hajt 
végre, különösen a karbantartási időrendekre vonatkozóan, 
hogy a TS-nél a lehető legnagyobb számban tarthassa üzem-
képes állapotban a gépjárműveket. 

•  Biztosítja, hogy az UNMO-kat megfelelő biztonsági és védő-
felszerelésekkel lássák el: sisakok, golyóálló mellények, ho-
mokzsákok, stb. 

•  Biztosítja, hogy a TS logisztikai szempontból felkészüljön ar-
ra, hogyan kell reagálni bármilyen kiürítési vagy egyéb biz-
tonsági rendszabályra. 

•  Biztosítja az áramfejlesztők megfelelő karbantartását és azt, 
hogy hogyan az üzemanyag és a kenőolaj mennyiség mindig 
megfelelő szintű legyen. 

•  Biztosítja a repülő-üzemanyag (Jet A1) megkívánt szinten 
tartását. 

•  Bármilyen szükséghelyzetben felmerült logisztikai igénnyel 
kapcsolatban összeköttetésbe lép az SHQ G4-gyel. 

•  Napi logisztikai helyzetjelentést (Sitrep) készít a logisztika 
valamennyi kérdésre vonatkozóan. Kiemelten fontos a hajtó-, 
kenő- és üzemanyag, a Jet A1 (repülőgép és helikopter hajtó-
anyag), a vízfejadag, a tartós élelmiszer készlet és butángáz 
készletek, a gépjárművek, aggregátorok üzemképessége, va-
lamint a helyi úgynevezett lokál alkalmazottakkal kapcsolatos 
információk. 

•  Minden hét szerdájáig a Szektor G4-en keresztül, a biztosított 
élelmezési elő-számlán fel kell terjesztenie a beváltatlan élel-
miszer csekkeket a kontingens élelmezési tisztjéhez (Food 
Officer, továbbiakban CFO).  

•  Végzi a TS-eken a lokál alkalmazottak (szakácsok, szerelők 
és technikusok) napi munkaidő kimutatásának vezetését. Eze-
ket a kimutatásokat legkésőbb a tárgyhót követő hónap tizedik 
napjáig a szektor G4 útján fel kell terjeszteni a kötelék logisz-
tikai főnöknek (CLO). 
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•  Felelős a gondjaira bízott összes anyagi-technikai készlet 
megfelelő tárolásáért. 

•  Biztosítja, hogy a gépjárművek karbantartását a lehető leg-
gyorsabban hajtsák végre, továbbá irányítja a lokál szerelők, a 
polgári gépjárműszállító tiszt, továbbiakban Civ MTO és a 
technikusok ez irányú erőfeszítéseit. 

4. A kötelék parancsnokság logisztikai főnök munkáját 
támogató egyéb meghatározó beosztások 

4.1. Szállítószolgálat Főnök (Chief Transport Officer, CTO) 

A kötelék parancsnokságon a CTO törzsbeosztást gépjármű szállítás-
ra szakosodott UNMO tölti be és a CLO irányítása alatt dolgozik. Mun-
kájában az SHQ-khoz és a TS-ekhez beosztott gépjárműszállító tisztek 
(Motor Transport Officer, továbbiakban MTO-k) segítik.  

A CTO elsődlegesen felelős a szállításokért, a szállításhoz szükséges 
feltételek megteremtéséért, az eszközök karbantartásának végrehajtásáért, 
valamint a katonai vonatkozású hajtó-, kenő- és üzemanyag, Jet A1 kér-
désekért. 

A MINURSO szállítási rendszerét a következő első és második vo-
nalra osztják fel: 

Az „első vonali szállítás” kifejezés, a szektorok belső szükségletei-
nek kielégítésére használt összes szállító erőforrást jelenti, pl.: a szemé-
lyek, fejadagok, víz, üzemanyag, felszerelések és készletek szállítása. 

A „második vonali szállítás” a parancsnoksági szállító szakasz jár-
műveiből, a kölcsönzött RMA járművekből, valamint a Koreai Egészség-
ügyi Alegység járműveiből áll. 

Az első vonali szállítás a szektor felelősségi körzetén belülre korlá-
tozódik. A körzeten kívüli szállítást és utakat a Szektor Parancsnokság-
nak kell engedélyezni és erről szükség szerint tájékoztatni köteles az 
FHQ-t. 

A második vonali szállítási igénylést az FHQ-ra a szállítószolgálat 
főnöknek (CTO) kell megküldeni (meghatározott formátumon). A szekto-
rokat felszólítja, hogy a szállítási igények változásáról és lemondásairól a 
lehető leghamarabb tájékoztassák az FHQ-t. Az igénylésnek elég részle-
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tesnek kell lenni a szükséges járműtípus helyes kiválasztásához. A követ-
kező információkra van szükség: 

a) A rakomány súlya, méretei és fajtája. 

b) A szállítás helye és időpontja. 

c) A szállítmány átadásának helye. 

d) Szükséges-e egyéb felszerelés vételezése a szállítmány rögzítésére 
vagy lefedésére. 

e) A tehergépjármű hasznosításának lehetőségei a visszaútra. 

A járművek be- és kirakása a szállítást igénylő szektor vagy TS fe-
lelőssége. A gépjárművezetőknek segíteniük kell a járművek be- és kira-
kodását. A gépjárművek be- és kirakodása során a járműparancsnoknak 
ellenőriznie kell a szállítmány ólomzárait, zárait és állapotát. Amennyi-
ben a rakomány ólomzárai sérültek, a zárai nyitottak, vagy a rakomány 
megsérült, akkor ezt meg kell jegyezni a fuvarlevélen. 

A rakomány szükséges mennyiségű és minőségű átvételéért és át-
adásáért a gépjármű parancsnok felelős. 

Határátlépés esetén a Szektor Parancsnokok, TS Pk-ok, az UNMO és 
a MINURSO járművön utazó összes törzsszemélyzet felelőssége annak 
biztosítása, hogy rendelkezzenek a szükséges okmányokkal, és még a ha-
tárátlépés megkezdése előtt beszerezzék az illetékes hatóságoktól a meg-
felelő engedélyeket. 

A CTO feladatai:  

• Beutalja a javításra váró eszközöket a FHQ által lebiztosított 
helyi javítóüzembe, nyomon követi a javítások végrehajtását, 
gondoskodik a szükséges eszköz cserékről. 

•  Felelős valamennyi UNMO gépjármű-vezető vizsgáztatásá-
ért, a befogadó ország közlekedési szabályainak betarttatásá-
ért. 

•  Gondoskodik a gépjárművek felszereléssel történő ellátásá-
ról, azok szükséges cseréjéről, kiegészítéséről. 

•  Szervezi ill. végzi az ENSZ jármű eltulajdonítása, elvesztése, 
bekövetkezett rendkívüli meghibásodások kivizsgálását. 
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•  Heti részletességgel összesítést készít a FHQ CLO részére a 
teljesített km, üzemóra és üzemanyag felhasználásról. 

•  Vezeti az eszközök karbantartási helyzetét. A gépjárműveket 
minden 3000 futott km után betervezett karbantartásnak kell 
alávetni, amint az a kék karbantartás nyilvántartó lapon szere-
pel (elhelyezve a menetlevél mappában). A következő beter-
vezett karbantartás kilométeróra állását egy fehér, öntapadós 
nyomtatványra jegyzik fel, amely a gépjárművekben jól látha-
tó helyen van elhelyezve. Ezt a kilométer értéket, a szükség-
helyzetet kivéve, nem lehet túllépni. 

A fent leírtakat az egységes végrehajtás segítése érdekében az SOP 
tartalmazza. Ezen kívül részletes Logisztikai direktívákat adnak ki a fe-
ladat végrehajtására, ilyenek például: 

A. Gépi szállítás igénylése. 

B. Heti gépjármű karbantartási jelentés. 

C. Heti helyzetjelentés. 

D. Gépjárművezetői engedély kérelem. 

E. Gépjárművezetői balesetjelentés. 

F. Gépjárművezetői engedély elvesztése. 

G. Gépjárművezető pénzügyi felelőssége. 

H. Gépjármű biztonság. 

4.2. Szektor Parancsnokság Gépjárműszállító Tiszt (Motor 
Transport Offiser) SHQ MTO 

Az SHQ G4 alárendeltségében a CTO támogatásával szervezi és irá-
nyítja a SHQ vonatkozásában a 4.1.ban leírtakat. 

4.3. Osztag Körzet Gépjárműszállító Tiszt (TS MTO) 

A TS G4 alárendeltségében a SHQ MTO támogatásával szervezi és 
irányítja a TS vonatkozásában a 4.1.-ban leírtakat. 
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4.4. Kontingens Élelmezési Tiszt (Contingent Food Officer) 
CFO 

Az CLO alárendeltségébe tartozik, annak munkáját segíti, együttmű-
ködik az Integrált Támogató Szolgáltatások Főnökével (Chief Integráted 
Support Services CISS) aki állandó ENSZ polgári alkalmazott. 

Irányítja és szervezi az SHQ és TS Élelmezési Tiszteket (Food 
Officer) SHQ FO, TS FO. 

Felel a MINURSO teljes katonai állományának élelmezési ellátásá-
ért. 

A rendszer bonyolultsága és a leírás terjedelmi igénye miatt ezeket a 
feladatokat nem részletezem. 

(Egy következő cikkben szándékozom a kedves olvasóknak ezt a te-
rületet is részletesen bemutatni.) 

4.5. Szektor Parancsnokság Élelmezési tiszt (SHQ FO) 

A CFO alárendeltségébe tartozik, közvetlenül a SHQ G4 által meg-
szabott feladatokat hajtja végre. 

Feladata a SHQ és az alárendeltségébe tartozó TS.-ek élelmezési el-
látása. 

4.6. Osztag Körzet Élelmezési Tiszt (TS FO) 

A CFO és a SHQ FO szakági alárendeltségébe tartozik közvetlenül a 
TS G4 által megszabott feladatokat hajtja végre. 

Feladata a TS élelmezési ellátása. 
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4.7. Kontingens Műszaki Főnök (Contingent Engineer Officer) 
CEO 

Az CLO alárendeltségébe tartozik, annak munkáját segíti, együttmű-
ködik a polgári szervezet (nem gépjármű) karbantartási, építési, elhelye-
zési feladatokat irányító személlyel. 

Természetesen a létesítmény vagy épület fenntartását, megváltozta-
tását és bővítését az FHQ FC engedélyezheti. Mindazonáltal a munkála-
tok: 

a) Nem foglalhatják magukba a bármilyen szerkezeti változtatásokat. 

b) Nem változtathatják meg tartósan az elhelyezés jellegét. 

c) Nem szeghetik meg az érintett létesítményekre vagy épületekre 
vonatkozó bérleti vagy egyéb szerződések kikötéseit. 

A CEO másik fontos tevékenységi területe az aggregátorok felügye-
lete, üzembenntartása.  

Szakmai tevékenységét segítik egyrészt az SHQ EO.-k, TS GO.-k 
valamint (ez a meghatározó) az ENSZ polgári alkalmazottak és a helyi 
lokál technikusok (javítók, karbantartók). 

4.8. Ellátó Főnök (Supply Marshal) SM 

A kötelék parancsnokság SM (Ellátó Főnök) olyan törzsbeosztás, 
melyet egy, az ellátásra szakosodott és a CLO irányítása alatt dolgozó 
UNMO tölt be. A munkáját az SHQ G4 és a TS G4 beosztásokba kijelölt 
UNMO-k segítik. Olyan fontos polgári logisztikai ágazatokkal dolgozik 
együtt, mint az Integrált Támogató Szolgáltatások (CISS), Elhelyezési 
Szolgálat Főnök CGS, Személyügyi Főnök (Chief Perszonnel Officer 
CPO), Finanszírozási Tiszt (Chief Finance Officer CFO), Vagyontárgy 
Leltározási Egység, (Property Control Inventory Unit PCI), Átvétel és 
Ellenőrzés, (Receipt and Inspection R&I) és a Központi Raktár Vezető-
vel (Officer in Charge of the Central Supply Depot CSD of the OIC). 

A kötelék parancsnokság SM (Ellátó Főnök) felelős az élelmiszer és 
az üzemanyag kivételével az összes anyagi készlet igényléséért, kiadá-
sáért és elszámolásáért. A konyhai felszerelések miatt a FHQ G4 Élelme-
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zési Szolgálat Főnökkel, az építési anyagok ügyében a FHQ G4 Műszaki 
Főnökkel, a higiénés és tisztítóanyagok vonatkozásában pedig a Kötelék 
Higiénés Tiszttel (Force Hygiene Officer, FHO) konzultál. Az SHQ és a 
TS G4-ek felelősek az illetékes Parancsnokságaik felé az összes fentebb 
említett anyagi készletek átvételéért, ellenőrzéséért, elszámolásáért és je-
lentéséért. 

4.8.1. Igénylési eljárások 

Az anyagi készletek igényléseit a következő módon intézik: 

•  A TS G4 benyújtja igényeit az SHQ G4-nek. 

•  Az SHQ G4 az igényeket igazolja, összegzi és megküldi a 
kötelék parancsnokság Ellátó Főnökének (SM). 

• A kötelék parancsnokság ellátó főnöke (SM)megigényli a le-
szállítást a központi raktár (CSD) készletből (Ellátási nyom-
tatványon), vagy kezdeményezi a helyi, a nemzeti vagy a 
nemzetközi piacokon történő vásárlást (Beszerzési nyomtat-
ványon). 

4.8.2. Anyagkiadási eljárások 

Az ivóvíz, a fejadagok, az üzemanyag és a butángáz kivételével, 
melyeket közvetlenül az SHQ vagy a TS számára szállítanak le, minden 
más anyagot a központi raktár (CSD) ad ki. A kötelék parancsnokság el-
látó főnöke felkéri a központi raktár (CSD) parancsnoki beosztásában lé-
vő tisztet, hogy az igényelt cikkeket egy kiadási utalvánnyal és egy, az 
ENSZ tulajdonú anyagok szállítási nyomtatványával (Movement of UN 
Property, MOP) küldje meg az adott szintre.  

A cikkeket általában a Szállítás Irányítás (Movement Control, 
MOVCON) útján légi úton szállítják le, vagy közvetlenül az illetékes 
szektor G4-e gyűjti össze az erre rendszeresített gépjárművekkel. 

4.8.3 Átvételi eljárások 

Az SHQ-nál és a TS-nél a G4 veszi át az anyagi készleteket. Ő elle-
nőrzi a minőséget és a mennyiséget. Bármilyen probléma merüljön fel, 
azt az ENSZ tulajdonú anyagok szállítási nyomtatványán (Movement of 
UN Property, MOP) kell feltüntetni, és ennek egy példányát vissza kell 
küldeni az ellátó főnöknek (SM). 
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4.8.4. Ellenőrzési eljárások 

Az ENSZ tulajdonú leltári anyagok ellenőrzésére vonatkozó részle-
tes leírást külön logisztikai doktrína tartalmazza. Ez alapján valamennyi 
szint G4-nek és az ENSZ vagy a jóléti eszközöket ellenőrző más tisztek-
nek minden cikkfajtánál havonta leltári ellenőrzést kell tartani. 

5. Összegzett következtetés 

Az ENSZ Nyugat szaharai missziójának logisztikai támogatása sok 
szervezeti és működési kérdésben eltér a hazánkban ismert és gyakorolt 
logisztikai támogatástól. Ehhez hozzájárulnak azok a különbségek, 
amelyek a szervezeti felépítésből, szélsőséges földrajzi, éghajlati körül-
ményekből valamint a történelmi és politikai sajátosságokból adódnak. 


