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A }at' szózad utolsó évtkedében kialakult Délszlóv vdlsóg rendezése

egtbeesett a Magtar Köztórdsadg érdekeivel A rendezés érdekében hozott

politíkai es katonai döntesek új, koróbban nem tapasztalt nettuetközi jellegíí

feladatokban valami$en katonai kötelékkel való részvételre kötelezték a

Magtar Honvédségel A nenaetközi feladatokat békaerentő (IFOR)' béke-

fenntartó (sFoR,KFoR) mÚíveleteknek, o benniik részt vevő magtar kato-

nai kötelékeket Maglar Műíszaki Zószlóalj, Mapor omoscsoport (AFOR
míívelet), ílletve a Maglar ór es Biztosí,tó Zószlóalj (KFaR) néven hÍujók

Alkalmazásuk helyszíne Horvdnrsaúg, Bosaúa-Hercegovina (okucani)'

Albónia, Koszovó (Pristina).

A béketeremtő/fenntartó műveletekben való katonai részvétel új jel-

legú feladabnegoldrást jelentett a Magyar Honvédség logisztikai szolgála-

ta szátmára is. Ez a kijelőlt és kikiildésre keriilt kötelékek ellátrási, kiszol-
gálrísi, utlírrpótlási fetadatainak szerteágaző, sokoldalú megszervezését,

megold.ását jelentette és jelenti napjainkban is. Mindegyik típusú mtivelet

logisáikai biztosítrása sz{mtalan olyan tapasáalaotot adott, amelyek fel-
dolgoása, hasznosítiása elengedhetetlentil fontos a szakemberek számára.

A logisztikai biztosítrás szinte minden átga és szintje me8mozdolt, valami-
lyen formában érinwe volt és tett arrrrak érdekében, hogy a magyar kato-

nai kötelékek eredményesen fudjrák megoldani feladataikat.

A Maglar Honvédség LogÍsztihai Főigazgatósdg és a HVK Logisz-
tikai FőcsoportJönökség közös Tudomónyos Tanócsa úgy ítélte meg,

hogy a békefenntartó műveletek logisztikai biztosításrínak tapasztalatait

tudomrírryos konferencia keretében célszení feldolgozri. A konferenciára

előadóként felkértÍik a kö4ponti, a seregtest szintíi, valamint a végrehajtó

tagozat logisztikai biztosíüísában érintett szakemberei! hogy tartsanak nivid
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referátumot a saját szaktertilettik tapasztalataból. A konferenciiín szót kap-
tak a HM Nemzetközi Főosztály és a Beszerzési Hivatal szakemberei
ugyanúgy, mint a KFOR kötelékében lévő alakulat logisáikai és pénzügyi
szaktisztjei. Kiilönös örömiinkre szolgátt, hogy a konferencián a NATo
Nápolyban lévő AFSOUTH J4 csoportfőnökség képviseletében résá vett
DOUG Lynch alezredes úr, akí a koszovói műveletek logisztikai tanulsá-
gai címmel tartott igen érdekes és haszros előadást. A tudomrányos kon-
ferenciián elhangzott előadrások anyagát ajránljuk a logisztika kiilönböző
szakteriiletein, valamint a békeferrrrtartó kötelékek szervezeti összeál-
lítrísában és feladatainak megszervezésében érintett szakemberek részére
ugyanúgy, mint a téma irránt általánosságban érdeklődők részére további
hasnosítiís céljából.

L ogis aíkai Tu do ruúny o s Tanócs
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