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A SZÁLLÍTÁSI FELADATOK MEGOLDÁSÁNAK TA-
PASZTALATAI AZ IFOR ERŐK  

TEVÉKENYSÉGE SORÁN 

Jávor Endre1 

1. Bevezetés 

A NATO rendeltetése megalakulásától kezdve az alapító dokumen-
tum2 értelmében a tagországok területének védelme volt a Szovjetunió 
politikai szándékaiból és katonai erejéből eredő potenciális veszélyekkel 
szemben. Ez azt jelenti, hogy az un. 5. Cikkely szerint végrehajtásra ke-
rülő esetleges hadműveletek saját területen, illetve saját területről kiin-
dulva zajlanak. Következésképpen a szállítási feladatok, úgy a hadszínte-
rek között – tehát pld. az USA honi területről Európába – illetve a 
hadszíntéren belül előre tervezhetők, a tervezéshez szükséges informáci-
ók túlnyomó többsége rendelkezésre állnak, és saját hatáskörben befolyá-
solhatók. 

Új helyzetet teremtett a Balkáni válság, ezen belül a bosznia-
hercegovinai helyzet rendezését célzó, 1995 decemberében az ENSZ Biz-
tonsági Tanács által elfogadott 1031. számú határozat3. Ennek az ok-
mánynak a 14.§-a felhatalmazza a tagországokat, hogy a Boszniai Béke-
szerződés előírásainak végrehajtása érdekében, annak 1A mellékletében 
foglaltaknak megfelelően közös parancsnokság alatt egy többnemzeti-
ségű katonai erőt - IFOR- állítsanak fel. A 23.§ felhívja az összes or-
szágot, de különösen a térség országait, hogy nyújtsanak hathatós támo-
gatást a 14.§ szerint közreműködő országok részére. A 24.§ üdvözli a 
Békeszerződés végrehajtását elősegítő csapatállomásoztatási szerződések 
megkötését. Az 1031. számú határozat értelmében az ENSZ 1995. de-
cember 20-i dátummal mandátumot adott a NATO-nak a Békeszerződés 
katonai vonatkozásainak végrehajtására. 

A Biztonsági Tanács által adott felhatalmazás egy az 5. Cikkelyben 
megfogalmazottaktól eltérő, a korábbi feltételezésektől és tervektől elté-
rő, a saját fennhatóságtól és területtől földrajzilag is távol eső feladatra, a 
békefenntartásra vonatkozott. A katonai feladat újszerűsége, változása 
természetesen hatással volt a feladatok végrehajtásának feltételeit biztosí-
tó egyéb tevékenységekre, így a szállításra is. 

                                                      
1 Jávor Endre nyá. ezredes. 
2 The North Atlantic Treaty (Washington DC, 4th April 1949). 
3 UN Resolution 1031 (1995). 
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Magyarország részvételét a Biztonsági Tanács által elhatározott és a 
NATO által végrehajtott békefenntartó feladatban nemcsak politikai, biz-
tonságpolitikai, gazdasági-pénzügyi, társadalmi és egyéb okok indokol-
ták, hanem az országnak a feladatok végrehajtása szempontjából előnyös 
földrajzi helyzete is. Így hazánk elsők között kapott felkérést a feladatban 
való részvételre. A magyar részvétel egyik összetevője volt és a mai na-
pig is maradt a Befogadó Nemzeti Támogatás4. A Befogadó Nemzeti 
Támogatás feladatrendszerén belül kiemelkedő helyet foglal el a szállítás. 

Ez az írás az IFOR feladat során a kezdeti időszakban végrehajtott 
szállításokkal és az azokból leszűrhető tapasztalatokkal foglalkozik.  

2. Jogi alapok 

Annak, hogy Magyarország eleget tegyen a NATO felkérésének, 
meg kellett teremteni a jogi feltételeit. Ennek szellemében első lépésként 
az Országgyűlés 1995. november 28.-án megtartott ülésén határozatot 
fogadott el az IFOR feladatban résztvevő más országok fegyveres erői-
nek Magyarország területén történő áthaladásáról, illetve ideiglenes ál-
lomásoztatásáról, és ennek keretében az ország légterének és repülőte-
reinek igénybevételéről, ezzel megteremtve a részvétel magyar jogi 
feltételeit. A nemzetközi jogi feltételek megteremtése érdekében az Or-
szággyűlés az 1995. Évi CII. Törvényben5 ratifikálta a NATO-PfP 
szerződést az érintett országok fegyveres erőinek jogállásáról         
(NATO-PfP SOFA)6. 

A NATO SOFA egy 1951.-ben aláírt szerződés, melyben a NA-
TO tagállamok az egymás területén állomásozó erők jogállását hatá-
rozzák meg. A SOFA részletesen foglalkozik a fogadó és a küldő állam 
viszonyának tisztázásával, a határátlépés, az egyenruha- és fegyvervise-
lés, a joghatóság, a kártérítés, a szolgáltatások teljesítése, a mentességek 
és kiváltságok, valamint a viták és nézeteltérések rendezésének kérdései-
vel. A NATO a SOFA érvényességét 1995.-ben kiterjesztette a PfP 
országokra is. A NATO-PfP SOFA ratifikálása volt az egyik alapfeltéte-
le annak, hogy az IFOR erők belépjenek az ország területére, és itt felada-
taik ellátása érdekében szolgáltatásokat vegyenek igénybe. 

A SOFA alapján 1995. december 6.-án Brüsszelben a Magyar 
Köztársaság kormánya és a NATO megkötötte az IFOR átvonulásá-

                                                      
4 Host Nation Support – HNS – Befogadó Nemzeti Támogatás. 
5 Magyar Közlöny 1995/105. szám 6105. old. 
6 SOFA: Status of Forces Agreement. 
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ról, illetve az átvonulással kapcsolatos ideiglenes tartózkodásról szóló 
– un. Tranzit – megállapodást7. Ebben a magyar fél engedélyezi min-
den olyan szállítmány áthaladását az ország területén, beleértve a légteret 
és a vízi utakat is, melyek a NATO által vezetett műveletek végrehajtásá-
hoz szükségesek. Ennek során a magyar szervek minden lehetséges esz-
közzel megkönnyítik a szállítmányok mozgását, melyek mentesek min-
den vám- és okmányellenőrzés, illetve engedélyezési és illetékfizetési 
kötelezettség alól. Ugyanakkor a NATO megtéríti az általa külön szerző-
dések kertében igényelt szolgáltatások ellenértékét. 

1996. január 14.-én a Magyar Köztársaság kormánya és a NATO 
SHAPE8 képviselői aláírták a Magyarország területén állomásozó, vagy 
áthaladó erők logisztikai támogatását szabályzó Egyetértési Memoran-
dumot (MOU9). Az MOU meghatározza a fogadó és a küldő ország fel-
adatait, a szerződéskötések és pénzügyi kérdések alapelveit, valamint a 
vitás kérdések rendezésének módját. 

Bár időben korábban született, de mintegy az MOU-nak szervesen 
alárendelt szerződésként a Magyar Köztársaság kormánya nevében a 
honvédelmi miniszter, az USA kormánya nevében pedig az USAREUR10 
parancsnok-helyettese 1995. december 4.-én aláírta a Beszerzési Megál-
lapodást. A Beszerzési Megállapodás szabályozta első fokon a szolgálta-
tások, a szerződéskötések, az árképzés, a számlázás és elszámolás rend-
szerét. Ezt a szerződést, csakúgy, mint a későbbiek folyamán az ennek 
alárendelt szolgáltatási, végrehajtói szintű szerződéseket, az amerikai fél 
képviselőivel közösen az ezzel a feladattal kormányszinten megbízott 
HM EI Rt. Logisztikai Igazgatóság dolgozta ki. A Beszerzési Megálla-
podás mellékleteként a két fél közösen elkészített és a továbbiak folya-
mán sikeresen alkalmazott egy szabvány megrendelési formátumot. 

A Beszerzési Megállapodás aláírása volt amerikai részről a szolgál-
tatások igénybevételének alapfeltétele. Ez képezte ugyanis alapját, keretét 
a végrehajtási szerződések rendszerének. Hatáskőre kiterjedt az egyéb lo-
gisztikai szolgáltatások mellett a személy- és áruszállítás minden formá-
jára is. 

A Beszerzési Megállapodás aláírása utáni első hetek tapasztalatai 
alapján amerikai kezdeményezésre, de a magyar fél teljes egyetértésével 

                                                      
7 “Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak Atlanti Szerződés Szervezete között 
az IFOR átvonulásáról és átmeneti állomásoztatásáról”. 
8 SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers Europe. 
9 MOU: Memorandum of Understanding. 
10 USAREUR: United States Army Europe. 
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kidolgozásra és 1996. március 13.-án aláírásra került a Beszerzési Meg-
állapodás Módosítása. 

A Módosítás felülvizsgálta és a reális, valós, a napi gyakorlat igé-
nyeinek és szükségleteinek megfelelően megváltoztatta és kiegészítette a 
Beszerzési Megállapodás előírásait. Szabályozta a megrendelések rendjét, 
meghatározta az aláírásra jogosult személyek körét, részletesen leírta a 
pénzügyi és számlázási eljárásokat, fizetési módokat és határidőket. 

Az IFOR keretében végrehajtásra kerülő közlekedési-szállítási fel-
adatok egyik sajátossága volt, hogy olyan országok, nemzetközi szerve-
zetek együttműködését kellett megvalósítani, melyek korábban még soha 
nem működtek együtt és melyek jogi és szabályozó rendszere, valamint 
gyakorlata lényeges vonatkozásokban eltért egymástól. A közlekedés és 
szállítás természetéből eredően egy szigorúan szabályozott rendszer. Ez 
a szabályozás kiterjed nemcsak a legegyszerűbb – országonként bizonyos 
részletekben egymástól eltérő - közlekedési szabályokra, de átfogja a mű-
szaki feltételektől kezdve a nemzetközi szállítmányozási egyezményeken 
keresztül egészen a közvetlen katonai előírásokig és parancsokig bezáró-
lag e tevékenység minden szféráját. További ellentmondás volt a katonai 
feladat sürgősségének és a szabályozók által támasztott kötöttségek, kor-
látok, bizonyos értelemben véve akadályozó tényezők közötti nagyfokú 
eltérés, esetenként szembenállás. 

Mivel a NATO-erők által igénybe vett logisztikai támogatás, ezen 
belül a szállítási szolgáltatások a szerződéses rendszeren keresztül való-
sultak meg, és különösen a kezdeti időszakban, de a későbbiek során is a 
feladatok végrehajtása gyakran megelőzte az írásos megállapodásokat, il-
letve a folyamatosan cserélődő IFOR személyzetnek a rotációból eredő 
problémái miatt a jogi feltételek és a szabályzók, szerződések ismereté-
nek és alkalmazásának igen nagy jelentősége volt. 

 

 

 

 

3. A feladatok tervezése 

3.1. Hadműveleti és logisztikai tervezés 
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A NATO „Joint Endeavor”11 nevű hadműveletének tervezése mint-
egy két hónappal a Daytonban elfogadott békeszerződés aláírása előtt, 
1995. október elején indult be. A hadműveletek átfogó tervezését és vég-
rehajtásának koordinálását a NATO Európai Szövetséges Erőinek Főpa-
rancsnoksága12 - SHAPE - végezte. A csapatok telepítését, a közlekedés 
és szállítás irányítását a SHAPE alárendeltségében működő Európai Szö-
vetséges Parancsnokság Közlekedési Koordinációs Központ13 - AMCC - 
fogta össze. 

A tervezési folyamat első fázisa a hadműveletek végrehajtását végző 
erőkkel szembeni követelmények, kritériumok, feltételek meghatározása 
volt. A résztvevő országok a SHAPE igényeinek megfelelően elkészítet-
tek egy, az általuk felajánlott erők képességeire vonatkozó tervezési alap-
anyagot. Ezt követően készültek el az első telepítési időtáblázatok és fel-
adatmegosztások, kijelölésre kerületek a légi, tengeri és szárazföldi foga-
dó állomások, meghatározták az alakulatok beérkezésének rendjét és a 
szállítási útvonalakat. 

A második tervezési fázisban az egyes országok beterjesztették saját 
telepítési menetrend javaslatukat, tervezett közlekedési útvonalaikat, az 
ellátásra vonatkozó terveiket és részletesen kidolgozott telepítési tervei-
ket. Ezeknek az anyagoknak az elkészítéséhez, egyeztetéséhez, összehan-
golásához az AMCC – a NATO politikájának és elveinek megfelelő prio-
ritásokat figyelembe véve - konferenciák, két- és többoldalú konzultációk 
során nyújtott hathatós támogatást. Ennek során az AMCC felhasználta és 
alkalmazta a Szövetséges Telepítési és Forgalmi Rendszer14 - ADAMS 
- adatbázisát, illetve ezt és a nem tagország résztvevők anyagait egy egy-
séges többnemzetiségű telepítési terv formájában integrálta.  

A tervező munka egyik kiemelkedő fontosságú részterületeként a 21. 
Hadszíntéri Hadsereg Területi Parancsnokság15 - TAACOM - meg-
kezdte a Németországban állomásozó 1. Páncélos Hadosztály Boszniába 
történő telepítésének előkészítését. 

A 21st TAACOM parancsnoka, James M. Wright vörgy. vezetésé-
vel megkezdődött tervező tevékenység első lépéseként kidolgozták a lo-
gisztikai támogatás koncepcióját és az erők telepítésnek rendjét. A lo-
gisztikai koncepció célkitűzése volt az anyagelosztás gyorsaságának 

                                                      
11 Joint Endeavor: Közös Törekvés. 
12 Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). 
13 Allied Command Europe Mobility Coordination Center (AMCC). 
14 Allied Deployment and Movement System (ADAMS). 
15 21st Theater Army Area Command (TAACOM). 
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biztosítása, a NATO Központi Térség –Németország – logisztikai bázisa-
inak felfejlesztése egy olyan szintre, mely képessé teszi ezeket a „meg-
osztott bázisú műveletek” végrehajtására és elkerülni annak veszélyét, 
hogy az USA erők az indokoltnál és szükségesnél nagyobb létszámban 
legyenek jelen ellenséges környezetben, tehát a volt Jugoszlávia terüle-
tén. A tervező munka során részletesen kielemezték a logisztikai tevé-
kenység minden egyes részletét, megvizsgálták a lehetséges tevékenysé-
gek értelmezhetőségét, kivitelezhetőségét és egy olyan koncepciót 
készítettek, mely a rendkívül rövid határidők és kedvezőtlen feltételek el-
lenére is biztosította a feladatok eredményes végrehajtását. 

A tervezés egyik elméleti alapja az FM 100-5 kézikönyv volt. En-
nek 12. fejezete foglalkozik, az un. „megosztott bázisú”16 műveletekkel, 
és leírja a Közbenső Térségi Bázis17 - ISB - alkalmazásának elveit. En-
nek szellemében a tervezők az ISB felkutatása során a földrajzilag köze-
lebb eső Szerbiával és Horvátországgal szemben első megközelítésben 
Magyarországot találták minden szempontból megfelelő helynek. 

A kidolgozás alatt levő koncepció kipróbálása és gyakorlati tapaszta-
latok szerzése céljából a 21st TAACOM DEPLOYEX néven gyakorlato-
kat hajtott végre, melynek során meggyőződtek az állomány felkészültsé-
géről, és a szerzett tapasztalatok figyelembe vételével folytatták a 
tervezést. 

Ebben a fázisban a tervezés a költségvetésre, a magyarországi in-
frastruktúra felderítésére és a Száván történő átkelés biztosítására össz-
pontosított. 

3.2. A tervezés magyarországi vonatkozásai 

A magyarországi feltételek vizsgálata során a tervezők megállapítot-
ták, hogy a minden szempontból megfelelő hely az ISB részére Kapos-
vár-Taszár térségében van. Ebben a térségben a repülőtér mellett megfe-
lelő közúti és vasúti infrastruktúra található, emellett földrajzilag is a 
hadműveleti térséghez közel, de biztonságos távolságban van. Ugyanak-
kor azt is megállapították, hogy a magyar úthálózat nincs felkészülve a 
túlsúlyos és túlméretezett szállító járművek fogadására és forgalmára. 

                                                      
16 A megosztott bázisú műveletek – splitbased operation – értelmezése az FM 100-5 szerint: “ A fej-
lett és szilárd távközlési rendszerek olyan szelektív logisztikai irányítási feladatkörök ellátását teszik 
lehetővé a honi vagy előretolt elhelyezésből, hogy csak azokat a feladatköröket kell kitelepíteni, me-
lyekre feltétlenül szükség van. Ezt nevezik megosztott bázisú műveleteknek.” (Lásd FM 100-5 
220.old.). 
17 Intermediate Staging Base (ISB). 
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A tervezés a magyar vonatkozásainak kidolgozásába a NATO szer-
vek bevonták a magyar szakembereket is. A magyar fél elsődleges és 
legfontosabb feladata az infrastrukturális feltételekre vonatkozó gyors és 
pontos információ megadása volt. Az így teljesített információszolgálta-
tásnak három fontos kritériuma volt. Meg kellett érteni – mindenekelőtt 
összefüggéseiben és tartalmi, szakmai vonatkozásban – a NATO igényeit, 
illetve szándékait. A második kritérium az adott információk jogi meg-
alapozottsága és megbízhatósága volt. A harmadik kritérium az átadott 
információk egyeztetettsége, koordináltsága és az értük való felelősség-
vállalás volt. Tekintettel arra, hogy a fenti kérdések megoldása az esetek 
többségében nemzetközi, diplomáciai, katonadiplomáciai együttműködést 
feltételez, illetve alapvetően politikai érdekek fűződtek az eredményes és 
sikeres részvételhez, ezért az egész tevékenységet kormányszinten kell 
irányítani, koordinálni, illetve jóváhagyni. 

Mindezek alapján a kormány a 2350/1995. (XI. 22.) határozatá-
ban felhatalmazta a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a 
feladatok végrehajtásában érintett szakterületek minisztériumainak bevo-
násával állapodjon meg az IFOR-ban résztvevő országok kormányaival 
és hadseregeivel az átvonulás és az ideiglenes állomásozás jogi és pénz-
ügyi feltételeiről. Ezen túlmenően a kormány az operatív ügyintézés ha-
tékonyságának biztosítása érdekében a HM katonai ügyekkel foglalkozó 
helyettes államtitkárának vezetésével Tárcaközi Bizottság felállítását ha-
tározta el. 

A honvédelmi miniszter utasítására a HM Elektronikai Igazgató-
ság keretében felállításra került a Logisztikai Igazgatóság, melynek fe-
ladata volt a SOFA IX/2. pontjával összhangban – az egycsatornás ellá-
tási rend keretében – a kormány nevében valamennyi gazdasági 
kihatással, térítési igénnyel járó polgári és katonai jellegű IFOR igény 
szerződéses rendezése. 

Az IFOR katonai feladatainak támogatására a honvédelmi miniszter 
a Magyar Honvédségen belül Operatív Csoport – MHOCS – felállítását 
rendelte el. Az MHOCS rendeltetése volt az amerikai szakértőkkel, vala-
mint a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, az 
Országos Rendőrfőkapitányság, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási 
Hivatal és a Logisztikai Igazgatóság szakembereivel együttműködve ter-
vezze, szervezze, koordinálja és vezesse az IFOR erők átvonulásával, át-
meneti állomásoztatásával, továbbá az ország légterének és kijelölt repü-
lőtereinek igénybevételével összefüggő, a Magyar Honvédséget érintő 
tevékenységet. 
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A tervezési folyamat keretében a NATO az alábbi fő feladatok vég-
rehajtásához kért támogatást és közreműködést: 

• mintegy 25 000 fős állomány átszállítása, áthaladása a Ma-
gyar Köztársaság területén; 

• ISB telepítése Kaposvár-Taszár-Dombóvár térségében, mely 
alkalmas egyidejűleg 2500-4000 fő elhelyezésére, napi 10 ka-
tonai vasúti szállítmány fogadására 60 napon keresztül, harco-
ló alakulatok felkészítésére és útbaindítására, valamint a szük-
séges anyagi-technikai biztosítás feltételeinek 
megteremtésére; 

• határátkelőhelyek, vámkezelés és egyéb civil szolgáltatások 
igénybevételének biztosítása. 

 

A tervező munka november végére azzal az összegezéssel fejeződött 
be, hogy megállapították: 

• az IFOR feladat végrehajtásának feltétele a magyarországi 
ISB működtetése, 

• az ISB működőképességének eléréséhez 14 napra van szük-
ség. 

4. A szállítási feladatok végrehajtása 

A szállítási feladatok eredményes végrehajtásának elsődleges felté-
tele volt a feladatok végrehajtását végző amerikai és a végrehajtás fel-
tételeit Magyarországon megteremtő magyar fél összehangolt munkája. 
Ehhez mindenekelőtt szükség volt a szakmai szintű és az operatív irányí-
tás szintjén működő koordinációs szervek létrehozására. A katonai közúti 
és vasúti közlekedés és szállítás egységes vezetése céljából felállításra 
került az MH Közlekedési Koordinációs Központ, – Budapest – a Te-
rületi Közlekedési Koordinációs Központ – Taszár; – illetve a határál-
lomásokon – Hegyeshalom, Sturovó, Gyékényes – és a be- és kirakó ál-
lomásokon működő katonai parancsnokságok. 

Az MH Közlekedési Koordinációs Központ (KKK) feladata volt 
együttműködés az amerikai szállításirányító szervekkel és a szállítási út-
vonal által érintett szomszédos országok illetékes szerveivel, illetve rész-
vétel az egyeztető megbeszéléseken és tárgyalásokon. A KKK munkáját 
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nagyban segítette az odavezényelt amerikai, esetenként pedig osztrák ösz-
szekötő tisztek jelenléte. 

A szállításoknak csak egy nehezen meghatározható hányada volt 
kimondottan katonai jellegű és ment keresztül a KKK rendszerén. Az 
amerikai szakemberek a hiányzó szervezettszerű szállító kapacitást civil 
szolgáltatók alkalmazásával pótolták. Ezek a szállítmányok csak alkal-
manként integrálódtak bele a katonai szállításokba, de az estek többségé-
ben a civil szállítási szabályok szerint jártak el, kivéve a határátlépést és a 
vámolást, ahol az IFOR által kiadott menetlevelek felhasználásával so-
ronkívüliséget élveztek. Tekintettel arra, hogy ezek a szállítások nem let-
tek hivatalosan regisztrálva, összehasonlító adatok csak a katonai szál-
lításokról állnak rendelkezésre. Az arányokat jól mutatja, hogy 1995. 
decemberében mintegy két hét alatt napi átlagban 217 gépjárművet re-
gisztráltak, addig ugyanez a szám 1996.-ban 89, 1997.-ben pedig 48 volt. 
A vasúti szállításoknál 1995. decemberében összesen 161, 1996.-ban, 
egész évben 388, 1997.-ben pedig 167 szerelvényt jegyeztek fel. A szám-
szerű adatok a későbbiek folyamán további csökkenő tendenciát mutat-
nak. 

4.1. Közúti szállítás 

A tervezési folyamat és az azzal párhuzamosan végrehajtott gya-
korlatok során a 21st TAACOM a vasúti szállítás lehetőségét helyezte 
előtérbe, és egy kiépített, funkcionáló ISB létével számolt. Ugyancsak a 
tervezés és a gyakorlatok alapján a nehéz szállító kapacitást mintegy 30, a 
raklapos szállító kapacitást mintegy 50%-kal kellett bővíteni18. 

A tervezés során meghatározott telepítési és készültségi időpontok 
azonban a Daytoni Békeszerződés tervezettnél későbbi – 1995. december 
14-i - aláírása miatt nem voltak tarthatók. Ennek következtében a vasúti 
szállítás helyett a rugalmasabban alkalmazható közúti szállítást kellett 
számításba venni. A szállítási feladatokat a 37. Szállítási Parancsnok-
ság19 hajtotta végre. 

 

A lerövidült határidők miatt a tervezettnél több konvojt kellett egy-
idejűleg útba indítani. A szállítási útvonal, melynek hossza Mannheim 
kiinduló állomás és Kaposvár között mintegy 1600 –1700 km volt és me-
lyet három nap alatt kellett a konvojoknak megtenni, Ausztrián keresz-

                                                      
18 Herson 1997. 
19 37th Transportation Command. 
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tül vezetett. Mivel az idő rövidsége miatt nem volt lehetőség az útvonal 
mentén a saját szükséges szolgáltató állomások létesítésére, ezért a 37th 
Transportation Command ellátta a gépkocsivezetőket American Exp-
ress hitelkártyával, így lehetővé téve számukra az út során felmerült 
üzemanyag, szállás vagy más egyéb költségek kifizetését. 

A telepítési tervek folyamatos változása és a lerövidített határidők 
miatt a szállítási feladatok megkezdésének pillanatától kezdve egyre 
újabb és újabb igények jelentkeztek. Túl a nagytávolságú szállításokon 
fontos feladat volt a helyi szállítási igények kielégítése is. A helyi igé-
nyek közül a legnagyobb volumenű szállítások a vasúti kirakóállomások 
és az ISB különböző elhelyezési körletei között folytak. 

A katonai feladatok végrehajtása szempontjából legfontosabb szállí-
tási feladatok az ISB-ről indultak. Az USA területéről repülővel, vagy 
Németországból autóbusszal „ömlesztve” ideszállított személyi állomány 
itt szerveződött alakulattá, kapta meg a feladatát és hajtott végre egy ösz-
szeszoktató gyakorlatot. Ennek során felvételezte a közúton, vagy vas-
úton érkezett felszerelés és ellátási anyagokat. Az így megalakult száza-
dok személyi állományát autóbuszokon, felszerelését, technikai eszközeit 
szállítójárműveken juttatták el a hadműveleti területre. A 25 kamionból 
álló konvojok óránként indultak Taszárról. A Zupanjáig tartó út 12 órát 
vett igénybe, mely később különféle koordinált intézkedések eredmé-
nyeképpen 7-9 órára redukálódott. A megérkezés, kirakodás, feltanko-
lás, szervizelése és a személyzet pihenője után a konvojok visszatértek a 
következő fordulóra Taszárra. Ugyanez a folyamat ment végbe a csapa-
tok kivonása során, csak ellenkező irányban. A nehéz felszerelést a hely-
színen hagyva, a személyi állomány a már alkalmazott szállítási módok 
igénybevételével visszatért Taszárra, leadták felszerelésüket, majd az elő-
írt rekreációs folyamatot befejezése után repülővel vagy más személyi 
szállítóeszközzel elhagyták az ISB-t és visszatértek béke elhelyezési kör-
letükbe. 

A Magyarországon keresztül haladó katonai szállítások következ-
tében a forgalom, különösen a közúti forgalom megnövekedése nem 
csak a járművek, konvojok – számának, hanem a nehéz szállító jármű-
vek súlyának a helyi viszonyokhoz képest jelentős megnövekedését is je-
lentette. Ennek közvetlen következménye volt az útvonalak és műtárgyak 
túlterhelése, illetve helyenként meghibásodása. A forgalom fenntartása 
és biztosítása ilyen körülmények között már több volt, mint forgalom-
irányítás. Szükségessé vált egy átfogó közlekedési koncepció kidolgozá-
sa, mely a közvetlen közlekedési koordináción túlmenően kiterjedt az út-
hálózat karbantartására, a nehézjárművek közlekedése által okozott károk 
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elhárítására, az esetlegesen szükséges terelőútvonalak kiépítésére, speciá-
lis járművek közlekedésének biztosítására, a konvojkíséret rendjére, az 
USA erők számára szükséges forgalomirányító jelzések elhelyezésére, 
stb. Ennek a koncepciónak egyik fontos eleme volt a polgári lakosság fo-
lyamatos tájékoztatása az esetlegesen bekövetkező forgalomkorlátozások-
ról, terelőútvonalakról, korlátozásokról. 

 

Az országon áthaladt, bejelentésre kötelezett gépjárművek  

ÉV GÉPJÁRMŰ 
OSZLOP 

GÉPJÁRMŰ 
DB. 

NAPI ÁTLAG 
DB. 

1995 323 4342 12 

1996 2611 32480 89 

1997 1336 17653 48 

1998 866 9414 26 

1999 617 5851 16 

Össz.: 5753 69740 191 
 

Az országon áthaladó IFOR/SFOR gépjármű oszlopok száma 

A KKK a közúti szállítás folyamatosságának biztosítása érdekében 
fogadta az amerikai katonai szállításokra vonatkozó igénybejelentéseket, 
visszaigazolta és megtervezte a 10 vagy ennél több járműből álló konvo-
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jok útvonalát, kiadta a túlméretes járművek vagy járműszerelvények út-
vonalengedélyeit. 

Az országon áthaladó IFOR/SFOR gépjárművek száma 

 
Ezen túlmenően információt cserélt, illetve a szállítási feladatok ko-

ordinált végrehajtása érdekében együttműködött az alábbi szervekkel: 

• MHOCS; 

• Országos Rendőrfőkapitányság; 

• illetékes megyei Rendőrkapitányságok; 

• Határőrség Országos Parancsnoksága; 

• területileg illetékes Határőr Igazgatóságok; 

• Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság; 

• területileg illetékes Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú 
Társaságok; 

• HM Logisztikai Igazgatóság; 

• Osztrák HM operatív csoport. 
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A KKK munkája hivatalosan csak a katonai szállításokra terjedt ki. A 
szállítási igények azonban jelentősen meghaladták a szervezettszerű szál-
lítóeszközök kapacitását. A szervezettszerű katonai szállító eszközök el-
sősorban a szabványosított – konténerizált, raklapozott – rakományokat, 
fegyverzetet, lőszert, üzemanyagot, tehát a katonai feladatok ellátásához 
közvetlenül szükséges eszközöket szállították. A hiányzó kapacitások 
pótlására az amerikai erők civil vállalkozók szerződéses szolgáltatásait 
vették igénybe.  

A civil kapacitásokat a személyszállítás, valamint főképpen az I, - 
élelmiszer – a VI, - személyes szükségletek és nem katonai eszközök – 
IX, - javító anyagok – és X – nem katonai tevékenységhez tartozó anya-
gok – ellátási kategóriákhoz tartózó árufajták szállítására használták. 
Ezen túlmenően szállítottak civil vállalkozókkal nehéz harcjárműveket és 
túlsúlyos és túlméretes rakományokat is. Ezek a szállítmányok, de maguk 
a szállító járművek többsége is a különböző megelőző és korlátozó intéz-
kedések ellenére is jelentősen túlterhelte a kijelölt útvonalon fekvő ma-
gyar utakat és a rajtuk található műtárgyakat, illetve a környező lakóépü-
leteket. 

4.2. Vasúti szállítás 

A Joint Endeavor művelet vasúti szállításainak tervezését és irányí-
tását a Kaiserslauternban állomásozó 1.st Transportation Move-ment 
Control Agency20 - TMCA – végezte. A rövid tervezési határidők miatt 
a csapatok telepítésének részletes időelosztása nem állt rendelkezésre, 
ezért a beérkezett szállítási igények alapján képezték a tervkészítés alap-
ját. A legfontosabb szállítási feladat a személyi állomány mellett a nehéz 
harci technika – mindenekelőtt az M1A1 Abrams harckocsik és M2/M3 
Bradley pszh.-k - hadműveleti területre történő eljuttatása volt. A távol-
ság és a szállítmány jellegéből kiindulva ennek a feladatnak az ellátására 
a tervezők a vasúti szállítást tartották a leghatékonyabban alkalmazható 
módszernek. 

A vasúti szállítások igénylése a Nemzetközi Vasúti Konvenció sza-
bályainak megfelelően a kiinduló állomás, tehát a német Bundesbahn he-
lyileg illetékes szervein keresztül történt. Ilyen értelemben a MÁV a 
Bundesbahn „alvállalkozójaként” kapcsolódott bele az IFOR erők szállí-
tási feladatainak végrehajtásába, tehát a Bundesbahn által megrendelt 
szolgáltatásokat teljesítette. A MÁV feladata volt a beérkező szerelvé-
nyek fogadása, a kirakodás feltételeinek biztosítása, a pályaudvari szol-

                                                      
20 1. Szállitás Irányító Ügynökség. 
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gáltatások – kocsirendezés, kirakodás – végrehajtása, a tranzitszállítmá-
nyok továbbítása, illetve a visszainduló szerelvények összeállítása és in-
dítása. 

A vasúti szállítások előre megtervezett rendjét azonban nem lehe-
tett betartani. Ennek fő oka a vasúti szállítás előkészítéséhez szükséges 
időhatárok összeegyeztethetetlensége volt. A Bundesbahn 57 napos elő-
zetes bejelentési vagy esetleges változásjelentési határidővel dolgozik21, 
amit az adott feltételek mellett lehetetlen volt betartani a feladatok ponto-
sítása, folyamatos változása miatt. A 1st TMCA 7 nappal az egyes szál-
lítmányok tervezett indulása előtti utolsó szemlén szerzett tudomást az 
időközben – gyakran objektív okokból - bekövetkezett változásokról. Az 
egyik ilyen objektív tényező volt, hogy nem készült el a Száva folyón 
vasúti átkelést biztosító híd. Emiatt a szállítmányok torlódtak, a kirako-
dás és a vonatok visszaindulása jelentős késést szenvedett. 

Az IFOR/SFOR vasúti forgalom számszerű adatai 
 

További hátráltató, akadályozó tényezők voltak a francia vasutas-
sztrájk, - mely 500 túlméretes szállítmány felvételére alkalmas kocsi 
igénybevételét akadályozta meg – vasúti szabotázs, öt különböző ország 
tranzit korlátozásai, túlméretes szállítmányok korlátozása, magas vízállás, 
árvíz a Száván, a szerződéskötői felhatalmazások késői kiadása és a rossz 
időjárás22. 

                                                      
21 Collins 1997. 
22 Collins 1997. 

 
ÉV 

BERAKÓ BELÉPŐ 

 ÖSSZESEN KIRAKÓ TRANZIT 

szállít-
mány 

kocsi szállít-
mány 

kocsi szállít-
mány 

kocsi szállít-
mány 

kocsi 

1995 0 0 161 3832 78 1912 83 1920 

1996 295 7165 388 8642 253 6117 135 2525 
1997 245 3967 167 3642 110 3018 57 624 

1998 78 796 73 1003 11 168 62 835 

1999 26 258 95 527 45 147 50 380 

ÖSSZ: 644 1218
1 

723 17646 497 1136
2 

387 6284 

 



 

 113 

Az IFOR/SFOR szállítmányok száma 

Az országon áthaladó IFOR/SFOR vasúti kocsik száma 
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A KKK feladata volt a magyarországi szállítások tervezése, és a meg-
rendelések elkészítése és továbbítása a MÁV felé, a szállítmányok irányí-
tása, mozgásuk nyilvántartása, a rakodások irányítása, IFOR igény esetén 
továbbítása a MÁV felé, a közlekedési, közlekedési hálózatra vonatkozó 
adatok karbantartása és információszolgáltatás az IFOR részére23. 

4.3. Légi szállítás 

A légi szállítást elsősorban az USA területéről áttelepítésre tervezett 
alakulatok mozgatása során alkalmazták. Eredetileg 22 alakulatot sze-
meltek ki áttelepítésre, közöttük logisztikai, üzemanyag-ellátó, szállító, 
katonai rendőri egységeket. Ezen túlmenően megkezdték a Nemzeti Gár-
da és meghatározott tartalékos alakulatok felkészítését, mindenekelőtt 
szállító, PR, , egészségügyi, postai, anyaggazdálkodási és civil – katonai 
kapcsolatok tartására kiképzett alakulatokat. Ezeket az alakulatokat Fort 
Lee, Virginia, Fort Campbell, Kentucky és Fort Breg, Észak-Karolina 
támaszpontokról repülőgéppel indították útba. A célállomás először Ta-
szár volt. Miután azonban a taszári repülőtér kifutó pályája eredeti rendel-
tetése szerint nem nehéz szállítógépek fogadására készült, továbbá a re-
pülésirányítási rendszere is csak az amerikai erők által telepített 
ideiglenes rendszerrel volt képes új feladatát ellátni, ezért az USA honi 
területről érkező repülőgépek fogadását a Ferihegyi repülőtér vette át. Ez 
azonban pótlólagos intézkedések megtételét igényelte. Ki kellett alakíta-
ni a beérkező személyi állomány fogadásának, elszállásolásának és to-
vábbutazásának feltételeit. A későbbiek során, miután az eredeti tervek-
nek megfelelően az amerikai szakemberek megteremtették a 
szállítógépek fogadásának feltételeit, a légi forgalom - mely a katonai fe-
ladatok változásának megfelelően fokozatosan csökkenő tendenciát muta-
tott –Taszárra helyeződött át. A magyar együttműködő szervek feladata 
ezen a téren a beérkezett személyi állomány ellátásának, továbbutaztatás-
nak szerződéses szolgáltatások keretében történő biztosítása, illetve a 
hadműveleti területre történő eljuttatásának amerikai igények szerinti ko-
ordinálása és megszervezése volt. 

4.4. Folyami szállítás 

Az USA képviselői, mintegy a tervezési eljárás részeként informá-
ciót gyűjtöttek és közvetlen tárgyalásokat folytattak egy a Dunán lebo-
nyolítható konténeres szállítási rendszer kiépítéséről. A tervek szerint 
Baja lett volna a be– és kirakodó állomás, de esetelegesen felmerült Paks 

                                                      
23 Szarvas László mk.őrgy., a KKK akkori parancsnok-helyettesének szóbeli közleménye 2000. július 
12.-én. 
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illetve Dunaújváros alkalmazásának lehetősége is. Végül az elvégzett 
felmérések és elemzések eredményeképpen a folyami hajózásnak, mint 
szállítási módszernek a felhasználásától eltekintettek.. 

5. Tapasztalatok, tanulságok 

Különleges feladat megoldására vállalkozott Magyarország, a Ma-
gyar Honvédség és mindazok a szervezetek és személyek, akik résztve-
vői, részesei voltak az IFOR támogató tevékenységnek. A politikai jelle-
gű különlegesség az volt, hogy a NATO fennállása óta először hajtott 
végre többnemzetiségű műveletet, mindezt határaitól nagy távolságra, 
együttműködve több mint 30 nem tagországgal, beleértve a volt VSZ or-
szágokat is. A boszniai - békefenntartó –– hadművelet volt a NATO első 
olyan katonai művelete, melynek keretében nemcsak saját, hanem a ve-
le együttműködő országok szárazföldi erőinek telepítését tervezte és irá-
nyította. .Ahhoz, hogy a résztvevők önkéntes akaratából kialakított koalí-
ció működőképes legyen, egységes vezetési, működési elveket és 
szabályozó rendszert kellett létrehozni. A kiinduló alap a NATO-n belül 
kialakított egységes rendszer, Magyarország vonatkozásában a SOFA 
szerződés volt. Ezen túl menően azonban tekintetbe kellett venni az egyes 
országok és hadseregek egyedi rendszereit, valamint az egyéb, mindenek-
előtt szakmai jellegű nemzetközi szerződéseket, megállapodásokat és 
korlátozásokat is. 

Amikor a magyar és az amerikai fél képviselői 1995. novemberben 
először leültek tárgyalni, egyetlen dolog volt közös bennük, a konfliktus 
beszüntetésére irányuló feltétlen elkötelezettség és akarat. Ezen túlmenő-
en azonban két világ, két eltérő gondolkodásmód találkozott egymással. 
Kétségtelen tény, hogy a katonai feladatok végrehajtásának anyagi-
technikai, valamint szellemi bázisa, tehát a képesség, a tudás és a tapasz-
talat az amerikai fél birtokában volt. Mindez azonban csak potenciális le-
hetőség mindaddig, ameddig azokat nem a helyi viszonyok figyelembe-
vételével alkalmazzák. Az IFOR feladat tehát egy olyan, sokdimenziós 
rendszer volt, melynek működtetését az amerikai fél, mint a legnagyobb 
saját kapacitással rendelkező végrehajtó irányítja, a magyar fél pedig az 
amerikai fél igényeinek megfelelő szolgáltatások formájában támogat. 

Az írásba foglalt egyezményeken megállapodásokon túlmenően az 
első időszakban legfontosabbak a közösen végrehajtandó feladatok értel-
mezési problémai voltak. Ennek első feltétele a korrekt és a feladatok 
végrehajtási határidejéhez képest lehető leghamarabbi információcsere 
volt. Ezzel szorosan összefüggött a feladatok tartalmának egyértelmű 
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tisztázása, illetve az egyeztetések eredményeinek és a tennivalóknak 
mindkét fél részéről az alárendelt szervek felé történő továbbítása. Mind-
járt kezdetben kialakultak ennek az információcserének és a feladatok 
azonos értelmezésének fórumai, a különféle szintű integrált munkabi-
zottságok. Ezeken a fórumokon az elsősorban szakmai jellegű viták mel-
let folyamatosan kialakultak a probléma-megoldási mechanizmusok is. 
Ennek közvetlen eredménye és haszna a kölcsönös bizalom létrejötte és 
megerősödése, illetve az együttműködésre alapozott munkalégkör kiala-
kulása volt. Ennek ellenére két olyan probléma terület maradt, amit a 
későbbiekben is csak átmenetileg sikerült enyhíteni, de végleges megol-
dást a dolog természetéből eredően nem sikerült találni. 

Az egyik probléma az amerikai fél részéről érkező hiányos, eseten-
ként pontatlan, és alig, vagy egyáltalán nem teljesíthető határidőket tar-
talmazó igénybejelentések voltak. Ennek a hátterét abban az időben nem 
lehetett felismerni, napjainkban erre vonatkozó ismereteket a szakiroda-
lomban találunk24. Ebből világossá válik pld., hogy a tervezés során olyan 
szállítókapacitásokat is számításba vettek, melyeket két-három hónappal 
korábban leépítettek, kivontak a hadrendből. Ezeknek a reaktiválása igen 
körülményes volt, sok esetben a követelményeknek megfelelően kikép-
zett személyi állományt nem is tudták saját erőből pótolni25. 

A másik probléma az amerikai személyi állomány folyamatos rotá-
ciója volt. Az első, ideérkezett állomány mintegy hat hónapig maradt, és 
végrehajtotta az erők telepítésének legnagyobb erőfeszítéseket igénylő 
periódusát. A következő váltások azonban nem vették át sem az emberi 
kapcsolatokat, sem a szakmai tapasztalatokat, hanem mindent szinte nul-
láról kezdtek. Természetesen idővel itt is kialakultak az emberi kapcsola-
tok és a szakmai együttműködés feltételei, de mire ez bekövetkezett, jött 
a következő rotáció. 

A magyar fél részére az együttműködés nemcsak egy újszerű fela-
dat végrehajtása volt, hanem egy tanulási, megismerési folyamat is. El-
ső alkalom volt arra, hogy a gyakorlatban, közvetlen részvétel formájában 
megismerjünk egy fejlett, korszerű átfogó logisztikai és ezen belül szállí-
tási rendszert. Meg kellett tanulni az alkalmazkodást egy számunkra ide-
gen rendszerhez, ami rugalmasságot és nagyfokú együttműködési    kés-
zséget igényelt illetve fejlesztett ki. Ugyanakkor lehetővé tette saját 
hiányosságaink felismerését és a megszerzett tapasztalatok alapján törté-

                                                      
24 Lásd a felhasznált szakirodalmat. 
25 A 21st TAACOM alárendeltségében létrehozott alkalmi Nehéz Szállító Zászloalj – HET – első két 
századát szervezettszerű kötelékekből vezényelték, de a harmadik századot a Brown & Root cég által 
rendelkezésre bocsátott civil gépkocsivezetőkből hozták létre. Lásd Herson 1997. 6. old.   
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nő korrigálását. Ilyen volt pld. a magyar szabályozástól nemcsak techno-
lógiájában, hanem főképpen szemléletében eltérő, de a nemzetközi 
egyezményekben rögzített eljárások végrehajtását biztosító belső rendel-
kezések kiadásának és alkalmazásának kérdése. Igen komoly erőfeszítés-
be került pld. az egységes menetokmányok elfogadtatása és azok egysé-
gesen értelmezett használatának bevezetése. 

Természetesen maradtak megoldatlan problémák és ebből ere-
dően a jövőre vonatkozó tanulságok. 

Az egyik megoldatlan probléma volt, hogy egyes parancsnokok fi-
gyelmen kívül hagyták az érvényben levő nemzetközi szállítási szerződé-
seket, és az általuk külföldről behozott civil vállalkozókkal engedély nél-
küli belföldi szállításokat végeztettek. Az így kialakult helyzet ellenkezik 
a két fél között megkötött szerződésekkel, nagy gazdasági-pénzügyi kárt 
okoz a magyar vállalkozóknak, és diszkriminatív, mert hasonló esetben 
egy magyar vállalkozónak súlyos következményekkel járó eljárással kell 
számolnia. Ennek a helyzetnek a felszámolásához és megszüntetéséhez az 
illetékes hatósági szervek nem kapták meg a szükséges politikai szintű 
támogatást. A kérdés a mai napig nincs rendezve, és a jövőben bármikor 
megismétlődhet. 

Egy másik fontos tanulság, hogy a jövőben hasonló esetekre felké-
szülve elő kell készíteni, és a Befogadó Nemzeti Támogatás keretein be-
lül, a JOINT ENDEAVOR művelet során szerzett tapasztalatok felhasz-
nálásával, ki kell dolgozni a szállítási feladatok végrehajtáshoz 
szükséges nemzetközi szerződéseket, egyezményeket, illetve ebből eredő-
en meg kell határozni a feladatokat, jogköröket, hatásköröket és feltéte-
leket.   
 

 

 

 

 

 

 

Rövidítések és fordítások: 
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ADAMS – Allied Deployment and Movement 

System: Szövetséges  Telepítési 
 és Forgalmi  Rendszer
  

AMCC – Allied Command Europe Mobility 

Coordination Center:   Európai Szövetséges 
Pa   
 
 rancsnokság Köz-
lekedési Koordiná
 ciós Központ 

FM – Field Manual: Tábori Kézikönyv 

HET – Heavy Equipment Transport: Nehéz Szállító (Zászló
 alj) 

HNS – Host Nation Support: Befogadó Nemzeti Tá-
mogatás 

ISB – Intermediate Staging Base: Közbenső Térségi Bázis 

IFOR – Implementation Forces: Végrehajtó Erők 

Joint Endeavor: Közös Törekvés 

MOU – Memorandum of Understanding: Egyetértési Megállapo-
 dás 

PfP – Partnership for Peace: Békepartnerség 

SHAPE – Supreme Headquarters Allied 

Powers Europe: Európai Szövetséges 
 Erők Legfelsőbb
 Parancsnoksága 

SOFA – Status of Forces Agreement: Fegyveres Erők Jogállá
 sáról Szóló Szerződés 
TAACOM – Theater Army Area Command: Hadszíntéri Hadsereg 

Területi Parancsnokság 

The North Atlantic Treaty: Az Észak-atlanti Szer
 ződés 

Transportation Command: Szállítási Parancsnokság 
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UN Resolution:     
 ENSZ Határozat    

USAREUR – United States Army Europe: Az Egyesült Államok Eu 
    
 rópai Szárazföldi Hadserege 
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