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Az évezred és u il, század utolsó évtizede sok olyan feladatot hozott a

közlekedési szolgólat szúmóra is, amely újszerűí volt, megolddsa szakmailag
a koróbbiaktól eltérő kihívúst jelentett. Különösen az elmúlt púr évben a
NATO csatlakozds Íolyamatóban és ebben az évben a konkrét NATO csat-

lakozdst követően olyan nemzetközi békefenntartó és egléb mííveletekben

kellet részt vennünk, amivel kordbban nem szdmolhattunk. Meg kell em-

líteni az IFOR (Implementatíon Forses) kiszdllítúst, amí később 'sFon
(Stebilitation Forses)-ra lett dtkeresztelve. 1999 dprilisdban az AFOR-(
( Albanien Forses), amiben g műg)gr orvoscsoporí, majd ezl követte a KFOR
(Kosovo Forses), amikor Magtar or- és Biztosító Zászlóalj míÍködési kör-

letbe történő kiszúllítása volt a feladat.

1.) IFOR/SFOR vasr'iti és közúti szállítások tapasztalatai

Az MH Közlekedési Szolgálat már 1995 októberében a magyar bánis

kiválasztásrínál bekapcsolődott az IFOR felvonulását és ellátását előkészítő

munkába. Szolgálatunk elsősorban a vasúti és közúti szállítások szervezésében

és végrehajtásában nyújtott és nyújt mind a mai napig segítséget a "Béke'
terenúő/Stabilízdciós Erők" tészére' A feladat volumene és fontossága miatt

az együttműködési feladatok végrehajtása érdekében a Magyar Honvédségen

belül külön ideiglenes szervezetekjöttek létre, így a k<izlekedési szolgálatnál

is megalakult a Közlekedési Koordinúciós Közporl Budapesten a MAV
Yezérigazgatóságon és a Teriileti Közlekedési Koordindciós Központ Taszát

és Kaposvár térségében' Ezeka szervezetek a tömeges szállítások időszakában

a határ át|épés segítésér e H atór dtlép é s t E llenőrző Vas útdllo más Katon ai
Parancsnoksógokat (rmVKP)' a ki- és berakások megszervezésére és irányí-
tására Vasútóllomás katonai Purancsnoksógo ka' (VKP) is mtíködtetnek.

l. Dr.Németh Emó ezredes PhD. a hadtudomrány kandidátusa, címzetes fóiskolai taná'r,

MH közlekedési szolgrí{afónök
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A VA S Ú T I S Z/iL L I TÁ s o K TA PA S Z TA L.ATA I

A kezdet kezdetén 1995 októberében afeladat nagtsdga, a végreha-
jtás intenzítósa és nem utolsó sorban a megbízható ínformdciók hiánya
miatt igen sok nehéuéggel talóltuk szembe magunkat, annak ellenére,
hogt a végrehajtds koordindldsa céljából mdr a szdllítások meginduldsa
előtt néhdny nappal megérkezett hozzónk az amerikai hadsereg Euró-
pában dllomdsozó erőinek közlekedési szolgdlauÍtól egt összekötő tiszt,
majd egl osztrák összekötő is. A felvonulást alapvetően vasúton hajtottrík
végr:e a béketeremtők. Az információhiányon a vasutak egymás közötti
információs rendszere és a katonai közlekedési szervek régi nemzetközi
kapcsolatainak felújítása segített. A kezdeti nehézségeken a MÁV-val meg-
lévő jó együttrntíködésnek köszönhetően viszonylag hamar úrrá letti.ink. A
MÁv hozzánk hasonlóan - kiemelten kezelte a szállítások zökkenőmentes
vé grehaj tásrínak ügyét, a hely zetéhez, lehetosé geihez képest a le gnagyobb

rugalmasságot és segítőkészséget tanúsította a felvetődo problémák
kezelésében. Ilyen volt például a katonai harc- és gépjármúvek vasúti koc-
sin való rögzítésének, a RIV II' mellékletétol eltérő módon történt végre-
hajtása, amit a NATO szabályozÁs napokon belüli adaptálásával rendezett
a vasút. ATaszár és Kaposvar térségében jelentkező ki- és berakási kapac-
itás növelése iránti igényt ideiglenes rakodók felállításával oldotta meg a
vtÁv. A taszóri nagt ki- és berakósi igények kielégítését, a vasúti sztÍltít-
mányok tovdbbítóstÍt a ptliv a Közlekedési Koordinóciós Központtal
szorosan egliittmíÍködve végezte és végzi a mai napig. A közlekedési szol-
gálat az óltala összegtíÍjtött és feldolgozott (javított, módosított) igény-
léseket tovúbbítja a aÁv meg1felető szervezeteí részére (pL az Üzem-
irdnyító Központ rakmíntás üglíntézője, a kocsiszolgdlat, a szeméIyko-
csí iiglíntézők és a pécsi vasítt-igazgatóstÍg illetékese felé) a végrehajtds
előkészítése érdekében. A rakodásoknál a teriiletet, vasúti előírásokat,
helyi szokásokat és embereket ismerő szaktiszttink (VKP) nyújt segítséget
a külfoldi alakulatok részére. A katonai vasúti szállítmányok futását a 24
órás disz-pécserszolgálatunk tartja nyilván, hogy bármilyen probléma
vagy esemény bekövetkeztekor operatívan intézkedni tudjon az illetékes
szervezetek fe|é' Ez a szolgólat szükség esetén egtiittmííködik a BM
Hatdrőrség, az ORFK, a Vdm- és Pénzügtőrség, a résztvevő vasutak és az
sFoR illetékes szerveivel.
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A vasúti szríllítások szenrezésében és végrehajtrísában tapaszlalt ne-
hézségek, gondolok itt elsősorban az információáramlás hiányosságaira,
egyes esetekben a hatrárátlépésnél felmeriilt késedelrnekre és a speciális
kocsik (pl. siillyesztett és nehézpőre, őrkocsi) biaosítrásríhoz sztikséges
egyeztetésekre, sziikségessé tették egy az IFOR/SFOR vasúti szállítások
koordinálás áv al, a felmeriilő problémrák rendezésével foglalkozó nemzet-
közi munkacsoport létrehoását. Ez a munkacsoport, amely a szállítások-
ban résztvevő vasutak (német' cseh, szlovák, osztrák, horvát, szlovén,
boszniai szerv és bosnyiík, magyar), az SFoR és magyar katonai közle-
kedési szervek illetékeseib<jl áll, rendszeresen találkozik és az üIéseken,
illetve az azokonkiépített személyes kontaktusok segítségével számos ne-
hézséget oldott meg az évek soriín.

Lehetőség nyíIik ezeken az üIéseken:

. az lnformációáramlás tisztázására és felgyorsítására;

. a problémák és tapasztalatok megbeszélésére;

' a tervek és megoldandó feladatok egyeáetésére;

. közös álláspontok, megoldási javaslatok kidolgozása stb.

A felvonulás időszakában 1995 decemberében és 1996 első negyedévé-
ben hatalmas mennyiségű katonai vasúti forgalom bonyolódott hazánk vasút-
háiőzatán, hiszen ebben az időszakban gyakorlatilag ez volt az egyetlen
szárazftildi folyosó a volt Jugoszlávia felé, amelyen ekkora mennyiségű hadi-
anyag és harcjármű továbbítása lehetséges volt. A taszátribánislégi, közuti és

vasÍÍi "fordílókorong" szerepe pedig fokozottan került kihasználásra' 1996
második felétől kezdve 1997. végéig a Boszriában állomásozó csapatok
e|láiása és felváltása jelentette a vasúti forgalom döntó részét. 1997. őszétől
korlútozott lehetőségekkel uglan és nagt nehéaégek órdn megnyílt a bos-
nyók - horváÍ - szlovén - osztrók vasúti irdny Németorszógfelé, melynek
beindítósdt a NATO vezelése és az SFOR kezdeményezte és tómogatta,Ennek
az tránynak a létrehozása és a szállítási igények nagymértékíi csökkenése (az
amerikai kontingens jelentős részének kivonása miatt) azt eredményezte' hogy
csak kisebb sállítmányok berakása történik Taszáron és csak a Bremerhaven
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kikötőjébe irrínyuló amerikai és a cseh kontingenst e|Látő tranzitszállítmányok
érintik hazfutkat.

Összességében az SFOR Magyarországot érintő vasúti szrállíLásairól
elmondható, hogy eú anagy volumenű feladatot a szorosan egyftmríködő
polgári és katonai közlekedési, illetve más szervek összehangolt munkájá-
val, a közös akarattal, az együttes erőfeszítések eredményeképpen ered_

ményesen sikerült megoldani. EÍ sziímos kittintetés' elismerés és köszö-
net bizonyítja, melyet az SFoR, illewe a NATO részéről a résztvevő
szervezetek ana érdemes tagjai kaptak.

A HAZÁNKAr Érurrtrtj rozÚrt szÁunÁsoK TAPASZTAI^ATAI

Az előbbiekben említett Közlekedési Koordinóciós Központ feladata:

'A bejelentésre kötelezett 10 vagy ennél több gépjárműből álló közúti
konvojok menetparancsainak visszaigazolása, közúti hatána érke-
zés időpontj ainak koordinálása ;

. Útvonalengedélyek kiadása;

. Az ORFK és az amerikai fél által megkötött szerződésben meghatá-

rozottak alapjrín a rendőri biztosítás előírása;

. Napi rendszerességgel információ szolgáltatása a másnapra ter-

vezett konvojok (gépjárművek) indulási-, határátlépési idejéről,
darabsámáról' közlekedés viszonylatáról' rendőri biÍosítás kéré-
séről a következő szervezetekfelé; ORFK, illetékes megyei Rendör
kapitányságok, Határőrség országos Parancsnoksága, Pécsi
Határőr lgazgatőság, Vrím_ és Pénzügyőrség orságos Parancs-
noksága, illetékes megyei Közutkezelő Köztraszrú Társaságok,
megyei Védelrni Bizottságok, HVK Műveletirrányító Központ,
sFoR operatív csoportja Ausztriában;

Hazánk köZtÍhá|őzatának, mtitárgyainak védelme érdekében a túlmé-
retes, tengelytúlsúlyos, a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
gépjárművek (gépjárműszerelvények) kizárőlag útvonalengedéllyel közleked_
hetnek. Ez a|ől az IFOR/SFOR gépjárművei sem kivételek. Kötelesek az
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engedélyben megadott menetvonalon, az abban meghatározott feltételek betar-

tása mellett közlekedni. Ha ettől eltémek, űgy az ebből származó balesetekért,

károkozásokért a menetoszlop parancsnoka a felelős.

A kezdeti nehézségek utiín a közúti közlekedéssel kapcsolatos feladatok
végrehajtásához sziikséges adatszolgáltatást megkaptuk és megfelelő együtt-

működési készséget tapasztalunk az értntett megyei Köuttkezelő Kiizhasznú
Ttúrsastúgok részéről. Külön szeretném kiemelni azÁllami Koztiti Műíszaki és

Informóció s Kö zh as znú T dr s as ógg al kötött együttmrÍködési megállapodá-
sunkat az útvonalengedély kiadásához sziikséges adatszolgáltatással kapcso-
latban, amely lehetővé teszi számunkra a legfrissebben feldolgozott adatok

alapján történo menetvonal kijelölését, amely közös érdektink hazáulk közút-
há|őzatának, műtargyainak megóvása érdekében, hiszen szervezetiink nem
csak az sFoR, hanem valamennyi hazai, valamint nemzetközi katonai szerve-

zet részére ad ki útvonalengedélyeket'

relenleg az SFOR óltal hasznúlt menetvonalak:

. TASZÁR _ rmGYEsI{ALoM - TASZÁR

. TASZÁR _ DRÁVASZABoLCS _ TASZÁR

. TASZÁR - BÖHÖNYE - BARCS _ TASZÁR

. TASZÁR - SZIGETVÁR - BARCS - TASZÁR

Az IFoR időszakában ez kibovült még a Taszár - Táborfalva - Taszát,
valamint |996. nyatán a Dunán uszályhajóval történő vízi szállítás végreha-
jtásához aTaszár _ Baja - Taszár viszonylatok igénybevételével.

A fenti menetvonalak minden esetben egyeztetésre kerültek a területileg
illetékes Áttami Köztitkezelő Közhasznú Tórcasdgokkal, hiszen nem kis
feladatot jelentett - figyelembe véve hídjaink műszaki állapotát _ valamennyi
menetvonalon az 53 tonnás szerelvény, illetve esetenként a 103 tonnás szerel-
vény eljuttatása a célállomásra.

A Közlekedési Szolgólat hatósköre az útvonalengedély kiaddsa tekin-
tetében kizórólag a katonai szetryezetek eszközeire íerjed kí A fentiek alapján
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az IFOR (sFoR) alakulatok részére sállítás végző po|gáti vállalkozók jár-
művei tészére útvonalengedélyt nem mi biztosítotfirnk. A KIIVM Szemezési
ondtló oszttűly hivatalos megkeresésére, valamint a későbbiekben a magyar
kormrány és az amerikai hadsereg közötti í:rn. "OMNIBaS" egyezményben
foglaltaknak megfelelően 1997. május 01+ől az amerikai hadsereggel
szerződésben őlló, az sFoR érdekében szállítást végzö civil fuvarozók tészére
is - díjmentesen _ mi adjuk ki az útvonalengedélyeket. A fentiek nem
vonatkoznak a pécsi bázison lévő NORDPOL egységekkel (dán, firrn, norvég,
svéd,) szerzódésben álló civil szíllítókra.

A köuúti szóllítósok volumene a vasúti szóllítósok tendenciójóhoz ha-
sonló. Napjainkban mór csak ótlagosan 27 db bejelentésre kötelezett kato-
naí gépjórműí közlekedík naponta hazai útjainkon a koróbbi I995-ös I40 db,

1996os 89 db és 1997-es 18 db-os napi ótlaggal szemben.

2.) AroR Magyar onoscsoport kiszállítrísának tapasztalatai

A Magtar orvoscsoport Albdnióba történő kiszdllítdsa szintén olyan
feladatnegoldást jelentett az MH Katonai Közlekedési Szolgólat részére,
amilyenfeladattal a koróbbí evek, evtizedek sorún sem talólkoztunk.Ezt
azertLehet kijelenteni, mert ennek a feladatrrak a sajátosságát és egyben az
újszerű tzpasztzlatgyujtésre a szolgálat rfllományának a lehetőségét az
adta, hogy az orvos-csoport légi úton lett kijuttatva az alkalmazÁsi kör-
letbe. Meg kell említeni, hogy atewezés időszakában felvetődött a ktilön-
böző száIlítási ágak kombinált alkalmazásai, de tekintette| az idó rövid_
ségére, valamint arra, hogy a vasúti és a közuti sállítrás feltételei abba a
körzetbe, ahova az orvoscsoportot ki kellettjuttatri nagyon kedvezőtlenek
voltak, ezért a magyar katonai felsővezetés alégiszállitÁs mellett döntött.

Talrín köásmert a Magyar Honvédség "szegényes" légiszállító kapa_
citása, ami 3-4 db AN-26-os szállító reptilőgépből és néhrány Ml_l8-as
száilítő helikopterből ríll. Amikor az orvoscsoport összeállítrása kikristrá-
lyosodott, egyértebnűvé vált,hogy azzal a2 db AN-26-ossa1, ami a meg-
lévő 3-4 db-ból ilyen feladatra igénybevetrető lenne, nem lehet ezt a szá|-
lítríst megoldani. Egyrészt a technikai feltételek (p1: a raktér nem alkalmas
csak egy dbUAZ típusú tj.tgk.befogadására, pedig az orvoscsoportrrak
ettől nagyobb méretii eszkön is magávalkellett vinnie), másrésá a több-
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szöri forduló miatti időeltolódáS volt az ami más megoldáskeresés felé irányi
totta a figyelmtinket, vagyis stirgősen más légiszállítókapacitás utrín kellett
nézni. A más légiszállítókapacitás keresése ebben az időszakban még azt
jelentette, hogy vagy a uerÉv Rt-től vagy aTaszárratelepült ukrán képvise-
lettől (akitől a NATO is bérelt légi szállítókapacitást) béreli'ink, vagy harmadik
változatként valamelyik NATO tagországlől kél'únk lehetőleg "inglen" szá|-

lítórepülőgépet.

Tudott dolog, hogy a légi szállítás költségei a többi szállítási módhoz vi-
szonyítva a legmagasabbak. Ugyanakkor ez a kapacitás nem csak nálunk, de a

NATo-ban sem áll a szÍikséges mértékben rendelkezésre. Ismert az|vftI szíi-
kös költségvetése is, ami az orvoscsoport költségeinek minél alacsonyabb
szintre szorítását sugallta. Az előző bekezdésben említett változatok és az itt
leírtak figyelembevételével megindult a "vaddszat'' annak érdekében, hogy a

megfelelő mennyiségű szállító-repülőgép a csoport kijuttatásríhoz idóre ren-

delkezésre álljon.

Az orvoscsoport szemé|yi állománya 27 fő, technikai eszköze 14 db,

anyaga 20 tonna volt, vagyis ez azt jelentette, hogy vagy 7-8 db C-130-as,
vagy 4-5 db IL-76-os szállító-repülőgép tudta kijuttaüri amawar kontingenst.

Az orvoscsoport a honvédség Budapest, Tiinde utcai egészségügyi bázisán -

ami a Ferihegy reptértől kb. 5 km-re van - alakult meg. Ide lett valamennyi
eszkőz, anyag becsoportosítva, illetve itt kapta meg a személyi állomány a

feladatra történő felkészítést. Mindennek a megemlítése azért szükséges, mert
a különböző változatok szerinti "repíilőgépszerzés" miatt fel kellett készülni
azokra a változatokra is' hogy aZ orvoscsoport egésze vagy részei Tökölről,
illetve Taszánól lesznek kiszállíwa. Ez a szállritás előtt több tiz,Taszár eseté-

ben több mlnt száz kilométer közúti mozgást jelentett volna.

A MALÉV Rt_vel folytatott tárgyalások során (mivel ez a szát|lítő cég
nem rendelkezik légi teherszáilítő kapacitással) kiderült azonban, hogy olyan
szerződéssel rendelkeznek az Ukrán Légitársasággal' amely alapjrán a megfe-
lelő darabszámú szállítórepülőgépet bérléssel a kért időre rendelkezésiinkre
tudják bocsátani. A költségek megkímélése érdekében tovdbbra is meg-
próbúltunk a NATO SCHAPE-Iő| olyan gépet kérni, amiért nem kellJizetni
A Taszáron lévő Ukrán képviselet a MALÉV árajánlatáútozviszonyífua ked_

vező áron ajánlott 2 dbIL-76-os gépet, azonban kiderült, hogy a NATO légi
irá-nyítása a megnövekedett légiforgalom miatt nem engedélyezi az tlktán
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gépek taszári leszállását, kiszolgálását. Ezért ezeket a gépeket gondoltú
Tököl repülőténe irányítani' ott viszont a kiszolgálást csak a MALÉv_tól
bérelt eszközökkel lehetett volna megoldani. Ezekre a gépekre vonatkozóan a

kiszolgálást ugyancsak a uatÉv biáosította volna, ha Ferihegyen szállnak le.

Mindkét esetben a kiszolgálási és egyéb költségek (reptéri illeték,
stb.) olyan magasak, hogy ezért azuk'réngépek ilyen változat szerinti bér-
lése összességében nem került volna kevesebbe, mint ha a MALÉV-tól
béreljtik azokal.

A körülmények és a lehetőségek mérlegelése utón végiil amellett
döntöttiink, hogy a Belga HadseregtoT tétítés nélkül biztosított 2 db
C-130-ason túl szükséges kapacittÍst a MALÉV4ó| béreljiik, ami 3 db IL-
7 6-os gép bérlését jelenteűe.

Az orvoscsoport Albrániába történő kisállítása tebát száIlítórepü-
lőgépekkel' légi úton, Budapest-Ferihegy reptilőtérról, időben' különösebb
gond, probléma nélkül keriilt végrehajtásra. Bebizonyosodott, hogy hiába
a legdrágább szállítási mód a légi, de amikor arról van szó, hogy rövid idő
alatt (nem volt másfél óra a repiilési idő, ha közúton vagy vasúton szálli
tothrnk volna, minimum egy hétre lett volna sziikség), biztonságosan kell
átcsoportosítást megoldani mégiscsak ezt a szállitási módot célszerú vá-
lasáani. A sztúllíttÍs szervezésében érintett kiizlekedési szakdlloruíny tovóbbi
tapaszÍalaíokat szerzett a légi szttllíttűsok terén jelentkező eglüttruÍködés, a
szállÍtó repülogépek megrakósa, az anyagok vómolósa terén,

3.) A KFOR Magyar Őr- és Biztosító Zász|őa|j működési
körletbe történő kiszállításának tapasztalatai

Amikor eldőlt az, hogl Magtarorszdg milyen katonai erővel, mikor-
tól és hol vesz részt a koszovói vólság felszdmolósóban, megkezdődött a
kiszóIlítds előtervezése. Először változatok késziiltek arra vonatkozőan',
hogy egyálta|énaz akkori délszláv helyzet miatt milyen úton/módon lehet_
séges a kontingenst a Koszovóban lévő Pristinába kijuttatni. A kijuttatás
módjrára a szállítási útvonalak tekintetében befolyással volt az is, hogy
nem volt ismert a román állami és politikai vezetés hozzáá||ása amagyaÍ
kontingens Románia teriiletén történő átengedéséhez.
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Ezért a kiszállításra kiilönböző változatok készültek. Az biztos volt,
hogy az előkészítő tészleg kijuttatrása fokozott jelentőségű, mivelennek a
részlegnek kellett a táborépitést végrehajtani és a fberőket elsállásolásra
alkalmas körlettel fogadni. Ennek a csoportnak a kisztÍllíttísdra a követ-
kező varidciókat dolgoztuk ki:

A.- légi úton; Budapest - Skopje (Macedónia), utána közúti menettel
Pristina. Eszerint a változat szerint 22 fő és 27 totnának megfeleló mennyi_
ségű technika és anyag lett vo|na kiszátltíwa 1 db MALÉV_tól bérelt IL-76-os
repülőgéppel.

B.- vasúton; 3-4 nappa| a foerők első szerelvényének indulása előtt, egy
24 db vasúti kocsiból álló szerelvérrnyel. Az útvonal Táborfalva _ Lökösháza
_ Románia _ Bulgária - Görögország - Macedónia - Koszovó - Pristina. A szál-
lítási távolság2010 km, tervezett szállítási idő 5-6 nap.

A főertík kisztÍllí,ttúsóra készíilt vúltozatok az aldbbiak:

A.- vasútonI az előző bekezdésben kért útvonalon és menetidővel szá-
molva.

B.- kombinált szállítással:

a.) vóltozat szerint űgy, hogy a foerők vasúti szállítással lettek volna eljut-
tatva valamelyik tengeri kikötőbe (Rijeka, Trieszt, vagy Bari). Az átrakást
követően szállítóhajóval Dures albániai kikötőbe tengeri szállítást kellett volna
igénybe venni. Ebből a kikötőbol Pristináig az utat (3a2 km) közúti menet
megszervezésével kellett volna megterrni.

b.) váItozat szerint a technika, anyag, felszerelés vasúton' a személyi
ríllomríny Budapest - Skopje viszonylatban légiszállítással, majd irrnen
közuti sállítással jutott volna el az alkalmazási körletbe.

A különböző változatok kidolgozását egyrészt a szá|lítási költségek,
másrésá a Romiínia teriiletén való áthaladás engedélyezésének bizony1ra-
lansága tette sziikségessé.
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Végül döntés sziiletett amelletí, hogl a koníingens kiszdllítúsát vasúíon
kellvégrehajtoní Avasúti szlúllítós mcgszervezése o leírt útvonalon azí jelen-
tette, hogl öt orszdg vasiltjótól kellett a különböző engedélyeket (elsősorban

a rakmintds engedélyekre gondolok) és a szerelvények vasúti menetrend
szerinti leirónyítdsdt beszerezní Ezen okmányok beszerzését normál vis-
zonyok között legalább egy hónappal atewezett szállítás előtt kezdeményezni
kell' Amikona eldőlt viszont' hogy milyen technika, ffiYag, egyéb kerül a

személyi állományon túl kiszállításra már július elejét írtrrnk, és ennek a

hónapnak a közepén indulnia kellett az első szerelvénynek.

A szerelvények előzetes összeóllítósút, íg az engedélyek megkérését

kedvezőtleniil befolyósolta az a sajnóIatos tény, hogt a kontingens nem volt
képes reólís gördülőanyagigény összeáIlítósóro- Ennek elkészítésében akadá-

lyozta egyrésá a konkrétan kivitelre kerüló technika szinte utolsó pillanatig
történő változtatása, ezen kívül elhuzódott a személyi állomány szerződés-

kötése, nem volt ismert azoknak a neve' akikkel a szerzódéskötés megtörtént.

A szerződéseket ugyanis a kiszállítás előtt mintegy kettő héttel korábban

tudtuk megkötni. A nemzetközi engedélyekhez pedig már szerelvényként meg

kellett volna küldeni a technikák és az anyagok felsorolásrán tul a szállításra
terv ezetl katonák nevét, útlevélszámát, fe gyverének gy ári számát.

A vázolt köriilmények között elddlt, hogl a kontingenst öt vasúti
szer e lv énny el lehet kij uttatní A szerelvények összeállításánál frgyelembe
kellett venni, hogy vasúttechnikai okok miatt egy szerelvény 900 tonnánál

nehezebb' illetve 600 méternélhosszabb nem lehet. Úgy sámoltunk, hogy
egy szerelvényen70-75 fő utazik, akiknek az elhe|yezését hálókocsiban,
étkezésiiket pedig vasúti étkezőkocsiban oldjuk meg. Mivel a rakmintás
engedélyek időbeni megkérésére avázolt okok miatt nem volt lehetőség
(18 db rakmintás technika kiszállításával kellett sámolni), hogy a vasúti
kocsira keriilő eszközök ne legyenek "rakmintósok" német száll.üatá-

nyozótól bérelni kellett stillyesÍett platójú (TWA-típusu) vasúti kocsikat.
Ezek bérlésével elérfiik, hogy csak egyetlen eszköz és ezze| az utolsó
szerelvény lett tulméretes. A bérlés költsége megtérült, mivel a rakmintás
sállítnánynak a fuvardíja duplája abhoz viszonyítva, mint amelyikben
nincs rakmintás eszköz. A kontingens kisállítása végül a táblánatbanlévő
v áltozat szerint öt szerevénnyel tervezvezriik.
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Meg kell emlí,teni hogt a vasúti szóllűtás tervezésénél nem csak a
berakást és magót a szÍllítdst kell megtervetti, hanem szómolni kell a
kirakóssal 

's. 
A kiÍakás megtervezéséhez eléggé hiányos és helyenként

ellenürrondó információkkal bírfunk. Azt tudfuk, hogy a kirakóállomás
Koszovó - Polje - Terefua, de az hogy a jrírművek a kirakáshoz milyen
rakodót tudnak haszrrálni, bizonytalan vo|t. Ezért az a döntés sziiletett,

hogl az első szerelvénnyel (előkészítő részleg) ki kell sztíllítani egl kész-

let összerakható ZLR-60 típusú rakodót, ami a MÁV iilewe a Magyar
Honvédség készletében is van. Ennek összeállítására kiképezttink egy tíz fős

csoportot és a készlet az első szerelvénnyel keriilt kiszállításra. A sállítási
úwonal utolsó szakaszáról (Skopje - Pristina) és a kirakás lehetőségeiről

legtöbb információt a helyszínen NATO beosztásban kint lévő Vágány József
alezredes jelentéséből tudtuk meg. A történelmi értékíi jelentés Jénymasolata a
cikkhez cs atolv a olvasható.

Néhdny gondolat a konténerek hasuólatóróL Szerencsére nem volt

vitatott az, hogy az myagok, valamint egyes felszerelések kisállitásához a

konténerek felhasználása sziikséges. A tervezés folyamán előzetesen 94 db

konténerrel számoltak a kontingens részéről' De be kellett látri, hogy ekkora

mennyiséget a több évtizedes beszerzés-elmaradás és a meglévő konténerek

lekötöttsége miatt a honvédségnél összegyűjteni képtelenség, ezért60 db_ban

határoztuk meg a felhasználható konténerek darabszámát. Mielőtt a kontin-

gensnek átadásra kerültek volna, a konténerek összegyíijtését, egységes zöld

színre történó lefestését meg kellett oldani. A konténerek átadása után gondot

okozott a kontingens állományának tapasztalatlansága a konténerek

megrakása terén. Probléma volt a konténerbe kerülő anyagok egyberakhatósá_

ga (robbanó, {úzleszélyes), valamint a helytelen súlyelosztás kialakíLása.

Emiatt a vasúti kocsikra történt berakás e|őtt az anyagok átcsoportosítására,

több konténer átrakására volt sziikség.

Említést kell tenni a romlÍn óíholgddsi engedély megaddsa körüI
kialakult bonyodalmakról, ami a kontingens szerelvényeinek elindítósót az

utolsó pillanatig bizonytalannó tette. Mint ismert, a nemzetközi engedély

időbeni megkérése amiatt késett, hogy a kontingens az engedé|yekhez sziik-
séges részletes adatokat a kért időre nem tudta a HM Nemzetközi x'óosztály
rendelkezésére bocsátani. A nemzetközi egyeanényekben eredetileg Romá-

niától négy hónappal atervezett áthaladás előtt meg kellett volna kénri az
engedélyt. Erre természetesen ebben a szituációban mrír szó sem lehetett,
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kértük az éÍlntett vasutakat' hogy további útszakaszon ne végezzenek
szerelvényfordítást' Így a további szerelvények rendes irányban, vagyis ajár-
művek elóremenetben tudtak kirakni.

A szállítmanyok közül az első négy a tervezett öt nap helyett három nap

alatt tette meg a hosszú ltat' Az ötödik szerelvénynek más nemzet szá||it-

mányával történt vasúti kisiklásos baleset miatt kettő napot Macedóniában kel-

lett várakoznia' A maglar kaíonai szdllítmónyok végiil is a saúllítósszemezés

oldatóró,l nézve esemény, rendkívüli esemény néIkiil megérkeztek a hazónk-
tól ttívol lévő műíködési kijrktiikbe, ahol 1999. augusztusótól megketd-
hették hiildetésiik végrehajtásót

Tanulságoko tapasztalatok

Sok új vonást, szakmailag új jellegű feladatmegoldást jelentett a KFoR
magyar kontingens vasúton történő kiszállítása. Ekkora távolságra, több

országon kereszttil történő vasúti szállítás szervezése az utóbbi évtizedek_

ben nem hárult a szolgálatm. A feladatmegoldás újtípusú szakmai kihívást
jelentett, hiszen a vasúti szállításra való felkészítés, a személyi állományról
történó szá|lítás alatti gondoskodás, ellátás megszervezése (hacsak mást

nem említek' mint az ivővízze| való ellátás megszervezése), az öt ország

vasútj aival az együttműködés megszervezése, a nemzetkőzi szállítás esetén

felmerülő vámügyi problémák kezelése számtalan tapasztalatot adott a szol-
gálat állományának.

A glakorlatban bebizonyosodott, hogt a NATO kötelékén belüI ftiltl-
rajzilag elszigeíelt orszóg vaglunk, ezért ebből a íérségbőI nemzetközifelada-
tokra kimozdulni csak a szomszédos, nem NATO orszdgok houdjóruldsóval
tudunk, Fontos a szomszédos, de a rujtuk túl lévő ún harmadik orszdgokkal
a katonai sztúllítós okra v on atk ozó szerződések megkötés e.

A szállítások szervezéseinél a szolgálatunk állom ény a r észére kiemel-
ten fontos azidegen - NATO tagországok vonatkoásában az angol, de a
szomszédos orságok esetében az éppen akturális - nyelvek ismerete.

Nagyon fontos a nemzetközi engedélyek időben, pontos adatokkal
történő megkérése' ezzel egyítt az ezen engedélyek betartása' Az engedé-
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lyek megkéréséIrcz leadott adatokon (személyi' tecbnikai) csak a legsztik-
ségesebb esetben szabad változtaüri' mert minden vá|toztatás újabb enge-
délyezés kezdeménye zését, ezze| együtt újabb időkitolódást eredményez-
het. Ennek érdekében a nemzetközi feladatra kijelölt kontingens állo-
manytáb|áját időben véglegesíteni kell és azonváltoztatni nem célszeríi'

Sajnos bebizonyosodott, hogy a személyi állomríny és technika felké-
szítése jelen esetben a vasúti, de más szállítási módra is nagyon alacsony
sánhí. Ez kedvezőtleniil hat a szervezett' időbeni berakósok végrehaj-
tósdrq a biztonsógi rendszabólyok betartásóra, a szóllítds alatti előírd-
s o knak meg1felelő tevékeny ség mcg szervezés ére.

Kiilön tapasztalatot adott a konténeres sztíllítds, ezen felül a konté-
nerek megrakdsdnak, mozgatósdnak szervezése. Ennek a korszeríí szál-
lítási eszhöatek a hasznólata széles körben elterjedt a NATO tagorszd-
gokban. Nálunk egyrésztazeszközök szűkös megléte, másrésá a meglévők
más célra mint a szállitás (elsősorban raktározás) történő felhasználása ked-
vezőtlen hatással van aÍTa' hogy az állomány érdekeltté legyen téve ezen
eszktizök célszení, gazdaságos felhasználására. A KFOR esetében is rendel-
tetésük a kisállítást követően araktározás lett, amivel a kiszállított mennyi-
ség a honvédségnél rendszerben lévő darabszám csaknem felét ene a célra
leköti. Az eszkőzők ilyen rendeltetés szerinti igénybevétele rövid távon
hasznosnak, sőt célszenínek tiinik, de a már témával kapcsolatban említett
beszerzések elmaradása miatt csorbul ahazai szrfllítási lehetőségek köre.

A cikk mellékletei az 1995. december t. és 1999. december 3t. között
lebonyolított vasúti és közúti szóllítások mutatóit, az IFOMSF0R szóItít-
mónyok arónydt, a ZLR - 60 típusú vgsílti kombinúlt rakodó vózlatót,
tovtűbbó az MH onz ntetepülésének sztóIlítósi adatait, NÁTo - beosztás-
ban helyszínen lévő Vógóny alezredes jelentését, valamint a nemzetközi
engedéIy ek megkéréséhez szükséges adatokat tartalmaaók.
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A NEMzETKÖZI ENGEDÉLYEK MEGKÉRÉs Ép.nz
szÜxsÉcrs ADAToK

- azadott országba tÖrténó be- és kilépés várható ideje és helye;
- az áthaladó egység/alegység megnevezése és létszáma;
- a szállítmány állományának névsora sztiletési éwel és útlevélszámrnal;_ a szállítrnányparancsnok neve és rendfokozata;
- gépjármiivek mennyisége, típusa és rendszáma;
_ harcjrínnűvek száma, típusa és esetleges rendsáma;
- egyéni fegyverek rnennyisége, típusa és gyári szárna;
- egyéb kisegítő teclrnikai eszközök megnevezése, mennyisége és típusa

(pl. utánfutók, konyha, rí'rarnfej lesztő, stb.);
_ egyéb fegyverzet megnevezése, mennyisége és típusa;
- a szállított lőszer és robbanóanyag mennyisége és típusa;
- az arTa vonatkozó inforrnáció, hogy a sállítmány megáll-e az adott

ország tertiletén (lrol, mikor, nilyen célból), vagy megállás nélkÍil
átlralad, illetve lrogy milyen biaosítási feladat ellátasát ftÍsérés, őtzés-
védelem, útvorralbiztosítás, stb.) igényeljtik az adott orság szerveitől.

Ezen kívül egyes országokon történő áthaladáshoz sziikségesek a 2|-'I6
STANAG/B, valamirrt a 2l-7l STANAG/E típusú,' elözetesen kitÖltÖtt
okmányok.

A fenti adatokat tartalmazó információt angol nyelven, szerelvényelae
lebontva az áthaladást rrregelózóen legalább 3-4 munkanappal kell benyújtani'

Az átha|adási engedélyek megszerzésének technikai lebonyolítását a

l-lorrvédetmi Minisztérium NernzetkÖzi Főosztálya végzi.
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