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AZ  EGYESÜLT  NEMZETEK  SZERVEZETE   
BÉKEFENNTARTÓ  MŰVELETEINEK   

LOGISZTIKAI  RENDSZERE,  KÜLÖNÖS  TEKINTETTEL   
A  KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSRE 

II. RÉSZ. 

Besenyő János – Boldizsár Gábor 1 

A cikk I. RÉSZ-ében a szerzők áttekintést nyújtottak az ENSZ bé-
kefenntartó műveleteinek céljáról, a műveletekben résztvevők logisztikai 
támogatási rendszeréről, az ellátás, az anyagbeszerzés módjairól, 
fajáiról,a logisztikai biztosítás tervezéséről és a műveletek időszakairól. 
Ismertetik az ENSZ misszók, valamint a bérleti szerződések típusait, al-
kalmazási formáit. 

Ebben a II. RÉSZ-ben az ENSZ új költségvisszatérítés rendszerét 
és feltételeit, mutatják be, majd a valóságos ellátás költségeit, a civil tá-
mogatás tapasztalatait adják közre. 

A költségvisszatérítés rendszere 1996-ig 

1996. április 11-e előtt az ENSZ a csapatküldő országok felszerelé-
seit tulajdonképpen megvásárolta. A vételárat hosszú évek alatt valami-
lyen leírási kulcs (lienáris, progresszív, degresszív) alkalmazásával fizette 
ki. A misszió megszüntetésekor a csapatküldő országnak elővásárlási jo-
ga volt arra, hogy kedvező áron visszavásárolja a már ENSZ tulajdonú 
berendezéseit.2 Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogyan alakult ez a 
„régi” visszatérítési rendszer különböző anyagok esetén.  

                                                      
1 Besenyő János őrnagy, HM FLÜ Gazdasági Igazgatóság, Nemzetközi és In-
tézménygazdálkodási osztály, költségvetési főtiszt. 

Boldizsár Gábor alezredes, a MH Civil Katonai Együttműködés és Lélektani 
Központ parancsnoka. 
2 Model agreement between the United Nations and Member States contributing 
personnel and equipment to United Nations peace-keeping operations : report of 
the Secretary-General, New York, UN, 1991. 
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Eszköz megnevezés Élettartam 
(év) 

Leírási kulcs  
(%) 

konyhai 12,5 8 

híradó 7 14,29 
elektromos 12 8,33 
műszaki 12 8,33 
egészségügyi, fogászati 15 6,67 
figyelő 10 10 
sátor 2,5 40 
szállító 5-12,9 9,1-18,6 
fegyver 10-16 6,3-10 

Forrás: UNSOC  tanfolyam előadása (Svédország, 2004) 

Az 1996. április 11-ei Közgyűlési határozat július 1-jei hatálybalépé-
sekor, az akkor működő missziók vezetése még dönthetett arról, hogy az 
új, vagy a régi visszatérítési rendszert alkalmazza e. Az azóta indult misz-
sziók, már csak az új visszatérítési rendszert alkalmazthatják. 

A visszatérítés rendszere és feltételei napjainkban 

1996-ban a Közgyűlés által elfogadott, 50/222. számú határozat 
alapján az ENSZ egy újfajta költség-visszatérítési rendszert alakított ki 
a kontingens saját tulajdonú (COE) eszközeinek igénybevételére.  

Az új rendszer lényege a teljes körű és részleges bérlet kritériumai-
nak meghatározása. A visszatérítés nagyságát fő eszközök és berendezé-
sek esetén a darabszám, egyéb eszközöknél és az önfenntartáshoz szük-
séges anyagoknál a kontingens létszámára kialakított norma határozza 
meg. Ha a csapat a kialakított normánál többet vesz igénybe, akkor 
azért az ENSZ térítést nem fizet, ellenben ha az időszakos ellenőrzések 
során kevesebb eszközt, anyagot talál, úgy a különbséggel csökkenti a 
visszatérítés összegét. A rendszer célja, hogy egyszerűvé, követhetővé, 
jobban irányíthatóvá és ellenőrizhetőbbé tegye a visszatérítés bürokrati-
kus intézményét.  

Csak egy példa a rendszer lassú működésére: az 1994-es szomáliai 
békefenntartási feladatban részt vett (Unified Task Force –UNITAF, 
majd pedig az United Nations Operation in Somalia - UNISOM II.) belga 
katonai kontingens részére csak 1999-ben kezdték meg a bérleti díjak ki-
fizetését. 
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Amikor a – kitelepülés előtt – az ENSZ felkéri a tagországait, hogy 
küldjenek csapatokat a békefenntartó műveletekbe, szerződés formájában 
rögzítik a csapatok létszámát, fő berendezéseit, és az önfenntartáshoz 
szükséges normákat. A visszatérítés nem vonatkozik az emberi hanyag-
ságból bekövetkezett rongálódásra, a berendezések, anyagok megsemmi-
sülésére, vagy elvesztésére. Mikor a feladatot szokatlan körülmények kö-
zött kell végrehajtani, a rendszer 5-5%-os költségtérítés növelést biztosít, 
a szélsőséges környezeti, a fokozott igénybevételi, háborús vagy rossz 
közbiztonsági hatások ellensúlyozására. Az ENSZ és a katonai kontin-
genst biztosító nemzet között létrejött egyezmények meghatározzák a 
misszió területére érkező csapatok anyagi készleteinek és eszközeinek 
mennyiségét, típusát, alkalmazhatóságát.3  

Az előírt követelmények ellenőrzésére az ENSZ a misszió területén 
kivizsgáló csoportot (inspection team) alakít, aminek az a feladata, hogy 
a követelmények betartását ellenőrizze. A kivizsgáló csoport vezetője 
közvetlenül a misszió vezetőjének, a főtitkár helyi képviselőjének 
(SRSG) küldi jelentéseit az ellenőrzések eredményéről. A jelentéseket 
minden esetben az ENSZ New Yorki Főparancsnokságára kell megkül-
deni az Adminisztrációs és Logisztikai Főosztály (FALD) útján. A cso-
port munkájában részt vesz mind a civil, mind pedig a katonai logisztikai 
rendszer szakembere és a kontingens képviselője.  

Az ellenőrzés fajtái: előzetes ellenőrzés, beléptetés, menetközbeni 
ellenőrzés, kiléptetés.  

Előzetes ellenőrzésre a kontingenst küldő ország területén, a szállí-
tás megkezdésekor kerül sor. Beléptetéskor a fő eszközök esetében a mű-
veleti területre érkezéskor azonnal végre kell hajtani az ellenőrzést úgy, 
hogy az eszközök típusát, darabszámát, sorszámát, üzemképességét, kar-
bantartottságát összevetik a szerződésekben meghatározottakkal. Az 
egyéb berendezéseknél és önfenntartáshoz szükséges anyagoknál szúró-
próbaszerűen ellenőrzik a minőséget. Menet közben, rendszertelen idő-
közönként, de hat havonta legalább egyszer, a kivizsgáló csoport ugyan-
azokat az eszközöket és anyagokat ellenőrzi, mint beléptetéskor, 
kiegészítve a karbantartás és tartalék alkatrészellátás mennyiségének, 
gyorsaságának és színvonalának vizsgálatával. 

                                                      
3 An introduction to the contingent owned equipment (COE) system, UN DPKO, 
Logistic Support Division, Supply Section, Contingent Owned Equipment Unit - 
2006. 
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Közvetlenül a hazatelepítés megkezdése előtt végzett ellenőrzés (ki-
léptetés) során különös figyelmet fordítanak arra, hogy ENSZ tulajdonú, 
vagy az ENSZ által más kontingenstől, vagy forrásból bérelt anyag, be-
rendezés ne kerüljön elszállításra. 

Az alapvető berendezések bérleti díja 

A berendezéseknek üzemképes, használható állapotban kell a műve-
leti területre érkezni. A teljes körű bérlet keretében igénybevett eszkö-
zökhöz szükséges pótalkatrészek, kiszolgáló és javítóanyagok biztosítása 
szintén a bérbeadó nemzet feladata és ezek beszerzési, tárolási és után-
szállítási költségeit a bérleti szerződés értelmében az ENSZ téríti. A szál-
lítások és a műveleti területen való kifogástalan üzembentartás érdekében 
a bérbeadó nemzetnek lehetősége van maximum 10 %-kal több berende-
zést, az ENSZ költségén, a helyszínre szállítani.4 

A továbbiakban néhány olyan követelmény bemutatása következik, 
aminek teljesítését a már említett kivizsgáló csoport végzi, és ezek telje-
sülése esetén fizetik a bérleti díjat. 

Híradó berendezéseknél az eszközök karbantartására és javítására 
kontingens, zászlóalj és ettől magasabb szinten kell képesnek lenni. A be-
rendezéseknek az elvárt színvonalon kell biztosítaniuk a megbízható ösz-
szeköttetést. 

Az áramszolgáltató berendezéseknél, az áramfejlesztőknek 20 kW-
tól nagyobb teljesítményűeknek kell lenniük. A generátoroknak a tábo-
rok, a nagyobb megfigyelőpontok és egyéb speciális helyek (tábori kór-
házak, javítóműhelyek stb.) árammal való ellátását kell biztosítani. A tá-
borok ellátásához alapvetően két párhuzamosan működtetett generátor 
szükséges, amiből az egyiknek minden esetben 100 %-osan üzemképes-
nek kell lennie. Kisebb helyeken egy generátor esetében 20 óra működés-
re, 4 óra karbantartásra engedélyezett. 

A műszaki eszközöket (pl. a földmunka gépek) szintén olyan álla-
potban kell tartani, hogy azok alkalmasak legyenek az azonnali használat-
ra. 

                                                      
4 An introduction to the contingent owned equipment (COE) system UN DPKO, 
Logistic Support Division, Supply Section Contingent Owned Equipment Unit - 
2006. 
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Az egészségügyi és fogászati eszközöknek a szerződéseknek meg-
felelően a különböző nagyságú csapatoknál eltérő szintű egészségügyi el-
látásra kell alkalmasnak lenni. Század és zászlóalj szinten alapvető orvosi 
ellátás a követelmény, de ettől magasabb szinten tábori kórház fenntar-
tására, sebészeti beavatkozás végrehajtására, fogászati kezelésre, fekvő-, 
járó- és fertőző beteg ellátásra, röntgen feltételek készítésére, és adott 
esetben a nagytávolságú egészségügyi evakuálás (MEDEVAC) végre-
hajtására is készen kell állni. 

A kontingens figyelő eszközeinek 80 %-a kell hogy üzemképes és 
hitelesített legyen, de a megfigyelő pontokon az előírás a 100 %-os al-
kalmazhatóság. Mielőtt egy berendezést javításra vagy karbantartásra be-
vonnának, azt helyettesíteni kell. 

Az elhelyezési anyagoknak, a merev falú lakókonténereknek köny-
nyen telepíthetőnek és szállíthatónak kell lenniük, célszerű, ha javításu-
kat, karbantartásukat a helyszínen lehet, akár helyi vállalkozókkal végez-
tetni. 

A repülő eszközök (repülőgépek és helikopterek) típusáról, darab-
számáról, kiszolgálásáról, a személyzet kiképzéséről minden esetben kü-
lön kiegészítő szerződésekben kell megegyezni. 

A fegyverzet 90 %-ának üzemképesnek, és próbalövéssel hitelesí-
tettnek kell lennie. A teszteléshez felhasznált lőszert karbantartó anyag-
ként kell kezelni, míg a művelet során felhasználtakért a misszió parancs-
noka által külön meghatározott térítés jár. A kontingens minden 
fegyverzeti eszközéhez szükséges lőszert kifogástalan állapotban és lehe-
tőleg hosszú szavatossági idővel kell biztosítani. A csapat parancsnoka 
havonta jelzi lőszerkészlet szintjét, az erők parancsnoka felé, aki a jelző-
szint elérésekor engedélyezi az utánszállítást. 

A folyami és tengerészeti eszközöknél fontosságuk és nagy értékük 
miatt ugyancsak külön szabályozók érvényesek, mint a repülőeszközök 
esetében. 

A gépjárművek átvétele során, a kivizsgáló csoport az átadás-
átvételi jegyzőkönyv és az ellenőrző lista alapján - nem csak az eszközt, 
hanem a javító- és pótalkatrészek meglétét is megvizsgálja. A gépjármű-
vek 90 %-ának üzemképes állapotban kell lenni, és olyan kiszolgáló 
rendszert kell teremteni, hogy normál körülmények között 24 óra alatt az 
üzemképtelen technika megjavítható legyen. A tűzeszközzel, vagy tűzve-
zető berendezéssel ellátott harcjárművekben, mindhárom rendszernek 
üzemképesnek kell lennie. Szintén térítés ellenében, a küldő ország fel-
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adata a saját járműve fehér színűre festése és ellátja a fekete UN felirattal, 
majd a feladat leteltével, hazatelepítés után az újabb átfestés az eredeti 
színre szintén nemzeti feladat. 

A kis értékű berendezések és önfenntartó anyagok bérleti díja 

Ezeknek az anyagoknak és berendezéseknek tételes ellenőrzése egy 
kontingens esetében teljesen lehetetlen lenne, ezért a visszatérítés felté-
tele a szerződésben rögzített normáknak a teljesítése. Ezek az eszközök 
az adott katonai szervezet mindennapi munkájához, élet- és munkafeltét-
eleinek biztosításához kellenek. 

A konyhai eszközöket olyan mennyiségben, típusban és minőségben 
kell beszerezni, hogy a csapat hideg és meleg étellel történő ellátását tisz-
ta, kulturált és higiéniai követelményeknek eleget tevő, megfelelő kör-
nyezetben biztosítsák. A konyhai eszközöket minden olyan helyen – a fő 
táboron kívül is – biztosítani kell, ahol naponta rendszeres munka folyik. 
Ilyen eszközök lehetnek tűzhelyek, sütők, edények, hűtők, mosó- és mo-
sogatógépek. Ha az ENSZ az előírásoktól eltérően nem tudja az élelmet, 
ivóvizet, üzem- és kenőanyagot biztosítani, egy külön megállapodás kere-
tében – plusz térítés ellenében – igényelheti a csapatot küldő nemzettől.  

A híradó eszközök, a századok és munkahelyek vezetékes és vezeték 
nélküli belső híradásainak megteremtése függ a szervezet felépítésétől, 
nemzeti előírásaitól, de az ENSZ által előírt működőképességet minden 
körülmények között biztosítani kell. 

Az irodai eszközök, az irodai bútorok, irattárak, szoftverek, stb. a 
műveletek tervezése, szervezése, végrehajtása során a munkafeltételek 
biztosításához szükségesek. 

Az elektromos berendezésekhez a generátor által fejlesztett áram el-
osztásához, elszállításához és felhasználásához szükséges vezetékek, el-
osztók, csatlakozók, lámpák, fűtő- és hűtő berendezések tartoznak. Ide 
számítjuk az olyan egyéb kisebb teljesítményű áramfejlesztőket, amelyek 
a kis létszámú külső munkahelyeken vannak üzemben, vagy vészhelyzeti 
tartalékot képeznek.  

Műszaki eszközök közé azok a kézi eszközök tartoznak, amelyek al-
kalmasak vízvezetékek, villanyszerelési, építési és földmunkálatok elvég-
zésére. A fel nem robbant aknák és lövedékek megsemmisítéséhez szük-
séges robbanóanyagokat és egyéb mechanikus eszközöket (védő-fel-
szerelés, szúróbot) is ide sorolják.  
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A mosatási, vegytisztítási kapacitásnak olyan szintűnek kell lenni, 
hogy a kontingens állománya részére higiénikus körülmények között biz-
tosítsa a ruházat tisztítását. 

Az újonnan induló békefenntartó missziókban a csapatok – kitelepü-
lésüket követően – általában 4-6 hónapig sátortáborban laknak és dol-
goznak, ami saját tulajdonuk. Ha az ENSZ ezután sem tud részükre kon-
téneres, vagy lakóépületes elhelyezést biztosítani, úgy a bérleti szerződés 
tovább is fennmarad. Persze az is előfordul, hogy az ENSZ csak sátras 
elhelyezést (white heaven) biztosít a misszióban szolgáló katonák részé-
re, mint például az 1991-óta működő nyugat-szaharai misszióban 
(MINURSO). A lakó- és munkahelyeken, a terep és időjárási viszonyok-
nak megfelelő fűtő, vagy hűtő berendezéseket is üzemeltetnek a kontin-
gensek.  

Szállítási díj 

Az ENSZ által visszatérített szállítási költségeket, a kontingens kite-
lepítése, váltása és visszatelepítése során felmerülő kiadások összessége 
képezi. A kitelepítés előkészítése során a kontingensnek számos olyan 
feladatot, átalakítást kell végrehajtani, amely eltér a nemzeti előírásoktól, 
de követelmény az ENSZ részéről, például a járművek átfestése, téli és 
hegyi igénybevételre felkészítése. A személyek, anyagok és eszközök ki - 
és visszatelepítése a műveleti területre az ENSZ feladata. 

Abban az esetben, ha ezt a Világszervezet nem tudja biztosítani, a 
küldő ország elvégzi a szállítást költségtérítés ellenében, de erről külön 
megállapodást kötnek. Ha a küldő országnak van kihasználatlan szállító 
kapacitása, és azt időben jelzi az ENSZ felé, akkor kedvező szállítási díj 
esetén a Világszervezet a katonai kontingenst biztosító nemzetet hatal-
mazza fel a lebonyolításra. Az ENSZ és az anyaország által megkötött 
szerződésben rögzítik a kiinduló és a megérkezési kikötőt vagy repülőte-
ret, és ezen a távolságon rögzítik a térítés összegét.  

Nagyon fontos berendezések esetén eltérhetnek ettől a szabálytól, 
és az anyaország többletköltséget számolhat fel a saját területén végre-
hajtott szállításért is. A személyi állomány 3-6 havonta történő váltása-
kor a berendezéseket és eszközöket nem szállítják el, azok továbbra is a 
területen maradnak és a rotáló új állomány felszerelésévé válnak. 
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Az alábbi táblázatok néhány harci technikai eszköz és fegyverzet 
bérleti díjának alakulását mutatja: 

Harcjárművek, fegyverek bérlése (USD/hó) 

 teljeskörű részleges 

lánctalpas PSZH 5.787 2.079 

kerekes PSZH 5.542 2.310 

géppuska 10 mm-ig 35 29 

géppuska 11-15 mm-ig 57 49 

Forrás: UNSOC tanfolyam előadása (Svédország, 2004) 

Az ENSZ az alábbi szolgáltatásokért fizet havi rendszerességgel a 
csapatküldő ország (TCN – Troop Contributing Nations) részére. A 
díjakat a résztvevő erők nagyságának arányában alakítják és szabályoz-
zák, külön egyezmény keretében. (Az itt megjelölt összegek általában 
zászlóalj erőre vonatkoznak.) 

MEGNEVEZÉS USD/ hó 

konyhai felszerelés 25,25 

Híradás 73,75 

Iroda 21,25 

Elektromosság 25,00 

kiegészítő műszaki berendezés 14,00 

robbanóanyag tárolás 6,50 

Mosás 21,25 

Sátrak 20,00 

házak, konténerek 36,00 

egészségügy (fogászati, vérkészítmények) 99,00 

figyelő eszközök 29,25 
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MEGNEVEZÉS USD/ hó 

Igazolvány 1,00 

vegyi védelem 24,25 

fektető anyag 14,25 

Bútor 22,00 

jóléti  5,00 

Forrás: UNSOC tanfolyam előadása (Svédország, 2004) 

Az ellátás 

Elgondolás-tervezés 

A békefenntartó műveletek feladatait végrehajtó erők összetétele 
rendkívül változatos, de az ellátás hármas tagozódása minden típusú 
misszióban megtalálható. 

Első szintű ellátásnak a katonai kontingensek önellátó tevékenysé-
gét nevezik, amikor a műveleti területen biztosítják maguk számára az 
élet- és munkafeltételeket. 

A második szintű ellátás szintén a misszió területén valósul meg, de 
már a műveletvezetés szintjén központi műhelyek, raktárak, ellátók, szol-
gáltatók látják el. Ezt a feladatot az ENSZ többnemzeti katonai vagy civil 
logisztikai csoportja végzi, melynek a szervezéstől függően, a nemzeti 
katonai logisztikai csapatok is részei lehetnek.  

A harmadik szintű ellátás a misszión kívüli területről érkezik. A 
missziók ellátórendszerének feladata a szükséges anyagok, eszközök 
mennyiségének és minőségének meghatározása, az anyagok, felszerelé-
sek megrendelése, azok fogadása és tárolása, kiadása a csapatok felé, a 
szükségtelenné vált felszerelések visszavételezése és leltározása.  

A katonai ellátási rendszer működtetéséért – mint katonai tevé-
kenységért – a misszió parancsnoka felelős. Szakirányú helyettese, az 
erők logisztikai főtisztje (CLO – Chief Logistic Officer) irányítja a 
többnemzeti katonai logisztikai csoportot, melynek állományát a külön-
böző szolgálati ágak irányítása alatt tevékenykedő szakcsapatok (pl. hír-
adó, műszaki, szállító) képezik.  
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A civil ellátási rendszert az adminisztrációs főnök irányítja, szintén 
a szolgálati ágakon keresztül. Ez a két ellátórendszer, a feladatok sike-
res végrehajtása érdekében együttműködik. A katonai és a civil logiszti-
kai részleg együttműködése az alábbi ábrán látható: 

Forrás: MINURSO 

Az ellátás biztosításáért, tervezéséért, a rendelések megadásáért, a 
készletek fogadásáért, tárolásáért, kiadásáért, illetve visszavételezéséért, 
a leltározásért, a katonai anyagokért és a berendezésekért a logisztikai 
főtiszt a felelős vezető. A civil anyag és eszközmozgást az adminisztráci-
ós főnök – vagy annak megbízottja – tervezi, szervezi, irányítja és ellen-
őrzi.  

 

Missziót vezető politikus

MINURSO LOGISZTIKAI MINURSO LOGISZTIKAI 
RENDSZERERENDSZERE
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Misszió
parancsnoka

Menekültügyi 
Iroda

Rendőrök

főnökhelyettes Törzsfőnök
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Logisztikai 
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MINURSO LOGISZTIKAI RENDSZERE 
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A  CIVIL  LOGISZTIKAI  RÉSZLEG  FELÉPÍTÉSE 
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RÉSZLEG
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ELHELYEZÉSI 
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UTAZTATÁSI 
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POSTAI 
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KÖZPONTI 
RAKTÁR

    Forrás:MINURSO (2007) 

Nagyszabású katonai műveletek során, külön ellátózászlóaljakat 
telepítenek a misszió területére, melynek parancsnoka átveszi a logiszti-
kai főtiszt ellátással kapcsolatos feladatait. A beszerzés és a műveleti te-
rületre szállítás után a kivizsgáló csoport átveszi és az illetékes szolgálati 
ágnak kiutalja a misszió számára szükséges anyagokat és berendezéseket, 
ahol megtörténik az anyagok raktározása és továbbítása a csapatok felé. 

Az ellátás zavartalan biztosítása érdekében folyamatos információ 
áramoltatás szükséges, melynek iránya az ellátáséval ellentétes. Amíg 
az anyag, berendezés felülről, a többnemzeti katonai logisztikai csoport-
tól (zászlóalj vagy önálló század) lefelé mozog, addig a jelentések, a vég-
rehajtói szinten meglévő és felmerülő anyag, eszköz, szolgáltatásigények 
felfelé áramlanak. Az anyagi helyzetjelentést meghatározott időközön-
ként, naponta vagy hetente kell elvégezni, de sürgős esetben soron kívü-
li igény is felterjeszthető. A helyzetjelentésben ki kell térni a különböző 
anyagnemek készletszintjére, illetve a leltározások eredményére.  
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A második szintű ellátásterv elkészítésekor meg kell határozni a 
raktározandó készletek fajtáját, mennyiségét és az utánpótlás rendjét. 
Az optimális és a maximális készletnagyságot kétféle módon lehet defi-
niálni: vagy a már működő misszióból szerzett tapasztalatok alapján, 
vagy a feladat anyagigényéből és a környezetből kiindulva számítások 
segítségével. A tervezés során be kell vezetni az anyagok, eszközök egy-
séges kódját a pontos azonosításuk érdekében. Ez különösen fontos a 
fegyverzetek, lőszerek, híradóberendezések és egészségügyi anyagok ese-
tében.  

A beszerzés 

Az összes anyag beszerzését, berendezés bérlését vagy vásárlását, a 
szolgáltatások igénybevételét szigorú pénzügyi utasítások szabályozzák. 
A helyi és külföldi vállalkozókkal folytatandó tárgyalásokra csak az ad-
minisztrációs főnöknek van jogköre. Minden más személynek vagy szer-
vezetnek tilos az ENSZ nevében szerződést kötni. Ha más szolgálati 
személy kötne szerződést bármilyen anyagra vagy szolgáltatásra, akkor 
felelősége a költségek megfizetésére is kiterjedne. Az anyagok és szolgál-
tatások biztosítására igénybevehetők a helyi és regionális vállalkozók, 
gazdasági társaságok. Illetve, ha ők nem tudják az igényeket kielégíteni, 
úgy az ENSZ külön megállapodást köt valamelyik csapatküldő országgal. 
A beszerzések során figyelembe kell venni a költségvetési irányelveket és 
a pénzügyi korlátokat. Amennyiben a beszerzések értéke túllépné az en-
gedélyezési határt, úgy azt a New Yorki ENSZ Főparancsnokságnak 
kell jóváhagynia.  

Tárolás 

Amikor a Biztonsági Tanács egy válsághelyzetben dönt a fegyveres 
békefenntartók alkalmazásáról, nagyon fontos, hogy azok minél rövidebb 
időn belül megkezdjék feladatukat. Ezért nemcsak a katonai erőket és 
eszközöket, hanem az ENSZ által biztosított felszerelést is a lehető leg-
rövidebb időn belül a műveleti területre kell juttatni. A világon eddig 
egyetlen egy olyan ENSZ raktár működik, aminek feladata a misszió 
kezdő készleteinek (start-up kits) összegyűjtése és szervizelt állapotban 
tárolása. Ez a raktár az olaszországi Brindisiben található, amely   
400.000 m2-en, 45 épületben, havi 800.000 USD fenntartási költséggel 
biztosítja egy felállításra kerülő új misszió alapvető és életfontosságú 
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anyagait. A missziók felszámolása után, az anyagok egy része is ide kerül 
vissza, várva a további felhasználást.5  

A missziók területén különböző szabadtéri vagy fedett raktárakban 
történik az anyagok bevételezése, átvizsgálása, tárolása, őrzése és kész-
letezése a kiadáshoz. A tárolókat általában a bennük tárolt anyagok sze-
rint, fegyver-, lőszer, robbanóanyag, üzem- és kenőanyag, élelmiszer, ru-
házati, ivóvíz, karbantartó és javítóanyag, valamint egyéb anyagraktá-
raknak nevezik. 

Az adott anyag tárolására vonatkozó előírásokat minden esetben be 
kell tartani, ki kell jelölni a rakterületeket, a közlekedő utakat, biztosítani 
kell az őrzést, a tűzvédelmet, valamint a szellőztetést, a biztonságos vilá-
gítást és a higiénikus tárolás feltételeit. Külön figyelmet igényel a mérge-
ző, éghető, robbanó, sugárzó, fertőző és oxidáló – közös nevükön veszé-
lyes – anyagoknak a tárolása és kezelése. Ezeket az anyagokat – ve-
szélyességi fokuk és tulajdonságuk alapján – két csoportba soroljuk.  

Vegyileg összeférhetetlen anyagok azok, amelyek egymással érint-
kezve veszélyesek lehetnek az élő szervezetre, vagy a környezetre. Eze-
ket lehetőleg külön táborban, de legalább külön raktárban kell tárolni.  

Veszélyes anyagok kategóriába tartoznak mindazok, amik önmaguk-
ban is veszélyeztethetik az élő szervezetet vagy a környezetet (pl. gáztar-
tályok, festékek, oldószerek).  

A robbanó anyagok közé tartozik a tüzérségi lőszertől a pisztoly lő-
szerig minden lőszertípus, valamint a műszaki munkálatokhoz használa-
tos valamennyi robbanóanyag. Ezeket golyófogó földfalakkal kell egy-
mástól és a külvilágtól elválasztani.  

A magasnyomású gáztartályok, melyekben a tűz és robbanásveszé-
lyes, mérgező gázokat tárolnak szintén speciális tárolást igényelnek. A 
raktározás során figyelmet kell fordítani a hőmérsékletváltozásra és me-
chanikus sérülésekre. 

Az éghető folyadékok közé azok az anyagok tartoznak, amik 60 Cel-
sius foknál alacsonyabb hőmérsékleten is meggyulladhatnak. (különböző 
festékek, olajok, zsiradékok). 

                                                      
5 http://www.un.org/Depts/dpko/yir97/logistic.htm 
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Gyúlékony anyagokhoz tartoznak a szerves anyagok, a mérgező 
anyagok, a radioaktív anyagok és a maró szerek 

Az egyéb veszélyes anyagok közé tartoznak az aerosolok, különböző 
szárazelemek, valamint a használt motorolajok. 

Továbbítás 

A raktári anyagok előkészítését szállításhoz, kiszállítását és átadá-
sát a felhasználók részére összefoglalóan készlettovábbításnak nevez-
zük. 

Az anyagigény beérkezése után a második szintű – vagy magasabb 
– raktárakban kikészletezik a megfelelő felszerelést, valamint előkészítik 
szállításhoz. Az anyagok kiadását és átvételét minden esetben az adott 
alakulatok logisztikai szakemberei végzik. 

A csapatok – ugyanúgy, mint a második szintű ellátó raktárak – 
készleteiket, annak csökkenését folyamatosan nyilvántartják. A készletek 
nagyságát befolyásolja a rendelkezésre álló tárolókapacitás, az után-
szállítás megbízhatósága, az utánszállítható anyagok mennyisége és 
szavatossági ideje. 

Halasztást nem tűrő esetekben, azonnali anyagigény és azonnali 
szállítás is megoldható, ha az életfenntartáshoz valamint a feladatellátás-
hoz elengedhetetlenül szükséges. Például zavargások idején tömegoszlató 
felszerelésekre van szükség, és a szállítás késlekedése emberéletekbe ke-
rülhet. A csapatok raktárakban tárolt készleteinek különböző szintjeit 
ismerjük:  

• maximális készlet, ami kitölti az össztárolókapacitást; 

• rendelési készlet, ami jelzi azt a szintet, ahol – ismerve az után-
szállítás körülményeit – az utánpótlást igényelni kell; 

• biztonsági készlet, amely a csapatok élet- és munkafeltételeit álta-
lában 60 napig képes biztosítani vészhelyzet esetén, utánszállítás 
nélkül. Ezt az anyagmennyiséget csak külön parancs alapján lehet 
felhasználni; 

• szezonális készlet, amely az időjárás-változás okozta különböző 
igények kielégítésére szolgál (hólánc, napvédő szerek, malária el-
leni gyógyszerek). 
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Miután az anyag, felszerelés tovább már nem szükséges a végre-
hajtó zászlóaljak számára, azt visszaküldik a második szintű ellátó rak-
tárakba.  

A felszerelések általában akkor kerülnek véglegesen visszaadásra, ha 
használhatatlanná váltak (például egy autóbaleset következtében) vagy 
mert maga a misszió szűnik meg. Amikor befejeződik egy békefenntartá-
si művelet, komoly kérdést jelent a logisztikai szakemberek számára, 
hogy mely felszerelést érdemes fertőtleníteni, megjavítani és hazaszállí-
tani, és mely anyag az, amivel anyagilag jobban járnak, ha a helyszínen 
értékesítik.  

Az anyaországba vagy az ENSZ világraktárba el nem szállított 
fegyvereket, lőszert, robbanó- és veszélyes anyagokat, valamint az ENSZ 
jelvényeket és a híradóeszközöket - meg kell semmisíteni. Azokat a harc-
járműveket, amelyek polgári járművé alakíthatók, csak a szükséges mun-
kálatok elvégzése után lehet áruba bocsátani. Az épületek, raktárak és sát-
rak értékesítése során a hozzájuk kapcsolódó védelmi berendezéseket is 
meg kell semmisíteni, (lövészárok, úttorlasz) vagy le kell szerelni (riasz-
tóberendezés).  

Amikor 1991-ben véget ért a Biztonsági Tanács felhatalmazása 
alapján megvívott Öböl-háború, az Amerikai Egyesült Államok felsze-
relésének jelentős részét megsemmisítette Szaúd-Arábiában, mert sok-
kal nagyobb költségekkel járt volna a visszatelepítés, mint a felszerelés 
újra beszerzése (costs-benefits). 

Az alapvető anyagok biztosítása 

Alapvetőnek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek elengedhetet-
lenül szükségesek a csapatok élet-, munkafeltételeinek, valamint bizton-
ságának fenntartása érdekében. Minden egyes anyagnemnek meg van a 
felelős szolgálati ág főnöke, aki a logisztikai főtisztnek van alárendelve. 

Élelmiszer 

Az élelmiszer ellátás megszervezése során a csapatok élelmezési 
szolgálat főnöke (Senior Supply Officer, SSO) felelős minden fajta éle-
lem tárolásával és felhasználásával kapcsolatos kérdésben. Az egészség-
ügyi előírások betartását, így a fertőzések megakadályozását az egészség-
ügyi főnök (Chief Medical Officer, CMO) ellenőrzi. A csapatraktárakban 
(első szintű ellátó raktár) általában havonta egyszer történik az élelmiszer 
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leszállítása az állománylétszám alapján, az összeállított rendelés szerint. 
Ezekben a raktárakban, nem romlandó alapanyagokból, illetve készéte-
lekből vésztartalékot képeznek azon esetre, ha az utánszállítás késik vagy 
nem lehetséges a kialakult háborús helyzet miatt.  

A csapatoknak 7 napi, a második szintű raktáraknak 10 napi (a 
havi utánszállításokon felüli) biztonsági készletet kell felhalmozni. Ezt a 
készletet folyamatosan ellenőrzik, a szavatossági idejüket és nagyságu-
kat nyilvántartják. A csapatoknak kitelepítésük után 60 napig képesnek 
kell lenni önfenntartásra, ennyi idő (de a valóságban jóval több) szüksé-
ges az adminisztrációs főnöknek az ENSZ ellátás megszervezésére, fi-
gyelembe véve a csapatok nemzeti, vallási és kulturális igényeit. Az éle-
lem beszerzése: friss élelmek esetében helyben, nagyobb kontingens 
esetén külföldről, esetleg valamely csapat anyaországából, és az ENSZ 
saját készleteiből valósulhat meg. Az élelmiszereket a tárolás és a norma 
szerinti felhasználás érdekében négy csoportba sorolják, úgy mint friss 
élelmiszerek (tojás, kenyér, gyümölcs...), fagyasztott élelmiszer (hús, hal, 
vaj....), száraz élelmiszer (tészta, liszt, rizs...), valamint készélelmiszerek 
(egységes élelmiszer csomag, MRE - Meal Ready to Eat). Az élelem ka-
tegóriájába tartozik az ivóvíz, amely az egyik legsebezhetőbb pontja a ka-
tonai kontingenseknek. A vizek szennyezettsége, minősége alapján meg-
különböztetjük az ivóvizet, a tisztított vizet és szennyezett vizet. A 
vésztartalékot minden esetben palackos vízből kell kialakítani. Az 
élelmezési anyagok raktárból történő kiadása során a FIFO (First in, 
First out) módszert alkalmazzák. Mivel a szállításokra általában havonta 
kerül sor, így ez a felhasználási időtartam adja meg a fogyókészlet (ma-
ximum - minimum) nagyságát is. 

Üzem - Kenő -, és tüzelőanyag 

Az üzemanyagok kategóriájába sorolják a benzin és dízelüzemű 
gépjárművek, valamint a repülőgépek hajtóanyagait. A kenőanyagok a 
különböző motor-, és váltóolajokból, konzerváló és fegyvertisztító ola-
jokból tevődnek össze. Kenőanyagokat a különböző bázisú zsírok alkot-
ják. A tüzelőanyagoknak két fajtája ismert, a légnemű (palackos gáz) és a 
szilárd (szén). Az üzemanyag szolgálat főnöknek (Senior POL Officer, 
SPO) fontos feladata az érkező szállítmányok mennyiségének, eredetének 
ellenőrzése, valamint a minőségvizsgálat elvégzése a felhasználhatóság 
megállapítása érdekében. Szintén a kialakult helyzetnek megfelelően, 
ezekből az anyagokból is biztonsági tartalékot kell képezni. Az üzem-, 
kenő-, és tüzelőanyag beszerzésének általában kétféle módja van: vagy az 
ENSZ által megbízott vállalkozás biztosítja külföldről, vagy a műveleti 
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területen oldják meg a beszerzést. Az ENSZ mozambiki missziójában 
(ONUMOZ) például mind a gépjárművek, mind pedig a repülőgépek 
üzemanyagainak ellátását a British Petrol cég végezte, vagy  saját töltő-
kútjainál, vagy az üzemanyag átadásával a megfelelő felszereltséggel 
rendelkező ellátó csapatok részére. Komoly gondot okoz az ENSZ szá-
mára, az üzemanyag szállítása is. 1993-ban, a volt Jugoszlávia területén 
működő misszióban (UNPROFOR) az ENSZ csak késve tudta beszerez-
ni a tartálykocsikat az üzemanyag ellátás biztosításához. Franciaország 
vállalta a segítséget, hogy a téli ellátás ne szenvedjen hiányt, a csapatok 
elláthassák feladatukat.  

Fegyver, lőszer, robbanóanyag 
 

Az ENSZ meghatározott havi bérleti díjat fizet minden egyes fegy-
verért, amit a kontingensek magukkal szállítottak a műveleti területre. 
A robbanóanyagokra a műszaki alakulatoknak van szüksége, amelyek 
az aknamentesítési és bontási feladatokat végzik. A lőszerkészlet nagy-
ságát és tárolásának szabályait minden esetben az anyaország előírásai 
határozzák meg. A lőszer és robbanóanyag második szintű tárolását álta-
lában nem a misszió területén, hanem egy ahhoz közeli bázison végzik. A 
kiképzésre felhasznált lőszerekért az ENSZ térítési díjat nem fizet.  

Sok esetben – a saját fegyverzeti anyagokon kívül – a konfliktusban 
szembenálló felek fegyvereit, lőszereit is össze kell gyűjteni és tárolni. 
Ilyenkor a csapatok képtelenek betartani az előírásokat, és mint ahogyan 
az Mozambikban (ONUMOZ) is történt, ahol csak bekerített területe-
ken, gödrökben, jobb esetben romos házakban tudták a lőszer – és robba-
nóanyagokat tárolni. Természtesen az ENSZ mindent elkövet, hogy eze-
ket az eszközöket a lehetőségekhez mérten biztonságosan tárolják illetve 
megsemmisítésre elszállítsák. Hasonló eset történt Kongóban is, ahol az 
ENSZ pakisztáni békefenntartói nemcsak, hogy nem voltak képesek az 
előírásoknak megfelelően tárolni az elkobzott fegyvereket (így azokból 
sokat elloptak a helybéliek), de még üzletet is kötöttek a helyi hadurak-
kal, akik a visszakapott fegyverekért feketén kibányászott aranyat adtak a 
pakisztániaknak.6 

                                                      
6 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6681457.stm 
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Egyéb anyagok biztosítása és kiszolgálása 

Azoknak az anyagoknak, berendezéseknek és szolgáltatásoknak a 
biztosítása tartozik ebbe a kategóriába, amelyek első fokon nem szüksé-
gesek az életfenntartáshoz, de hosszú távon elengedhetetlenek a feladat 
ellátásához. 

Műszaki biztosítás 

A műszaki biztosítás magában foglalja az épületek, utak, hidak, re-
pülőterek, kikötők, cső- és elektromos vezetékek felépítését és karban-
tartását, a tűzvédelmi és tűzoltási feladatok ellátását, az ivóvíz előállítá-
sát, a szemét, szennyvíz elszállítását, az aknamentesítést, valamint a 
környezetvédelmi szabályok betartását. 

A műszaki biztosítás tervezésekor a műveleti feladatokat szintén 
összevetik a környezettel, és ennek alapján határozzák meg a szükséges 
műszaki eszközök típusát és nagyságát. Például a hegyi karabahi misszió 
tervezésekor figyelembe kellett venni a téli időjárást, ezért hókotró autó-
kat és speciális hidegindító berendezéseket is telepíteni kellett a kontin-
gensben. 

A tervezés során az alábbi elveket kell betartani: 

• a helyi erőforrások és infrastruktúra maximális kihasználása; 

• a meglévő infrastruktúra javítása, karbantartása, (nem pedig új ki-
építése); 

• az egyszerű és megbízható technikák alkalmazása; 

• normák megállapítása (útminőség, út teherbírás, raktárak kiépí-
tettsége). 

A műszaki biztosítást legmagasabb szinten a civil-katonai logiszti-
kai koordináló központ végzi. A civil műszaki terület vezetője a műszaki 
főnök, akinek feladata a tervezési, építési szerződések megkötése, a vil-
lanyenergia biztosítása és az épületek üzemeltetése. A katonai műszaki 
terület vezetője az erők műszaki főtisztje (Force Engineer Officer, 
FEO), aki szakmai elöljárója, az összes katonai-műszaki csapatnak. Fel-
adatköre kiegészül a környezet- és tűzvédelmi, tűzoltási és aknamentesí-
tési feladatokkal. 
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Szállítás 

A műveleti területen minden fajta anyag és személyszállítást – 
úton, vizen és levegőben – az ENSZ Adminisztrációs és Logisztikai 
Főosztály (FALD) alárendeltségében lévő szállítást koordináló központ 
irányít. Ebben a központban található a civil és a katonai szállítási főnök 
(Senior Military Transport Officer, SMTO). 

A katonai szállításokat vagy maguk a kontingensek, vagy e célra kü-
lön felállított csapat hajtja végre, mint például az IFOR/SFOR köteléké-
ben, Bosznia egyik szektorában, a BELUGA - belga, osztrák, görög - 
vegyes szállító század. Hasonló volt pl. a dél-afrikaiak szerepvállalása a 
Burundiban létrehozott béketámogató misszióban (United Nations 
Operation in Burundi), ahol a saját szektorukban minden szállítási fel-
adatot az összes résztvevő nemzet számára maguk oldottak meg. Azon-
ban az ENSZ nyugat-szaharai missziójában ezeket a feladatokat már a 
civilek hajtották végre, a katonai kontingens szállítótisztje csak meg-
rendelte azokat. Ugyanis a katonák csak a katonai járművek (járőrözésre 
használt gépjárművek) felett diszponáltak, az összes teherszállításra (víz, 
üzemanyag, stb.) alkalmas gépjármű felett a civilek által működtetett 
szállítási részleg rendelkezett. Így a szállítások során a két részlegnek 
szorosan együtt kellett működnie.  

A szállítási feladatok két részre oszthatók, belföldi és külső szállí-
tásra. A külső szállításokat a műveleti terület határain kívül végzik, álta-
lában a csapatok, eszközök ki- és visszatelepítése, utánszállítások és ka-
tonák váltása során. 

A belföldi szállítások célja az anyagok, felszerelések és személyi ál-
lomány átcsoportosítása, melynek szintén két típusa ismeretes. Az első 
lépcsős szállítás, ami a katonai kontingens saját műveleti területén belül 
valósul meg, és a második lépcsős szállítás, ami a kontingens határait át-
lépi. 

Légi szállítás 

A békefenntartási tevékenység során – sok esetben – szinte a légi 
szállítás az egyetlen közlekedési mód az aknák, a nagy távolságok és a 
lerombolt infastruktúra miatt. A légiszállítás helikopterrel vagy repülő-
gépekkel történik, kis és nagytávolságon. A légieszközök beszerzése és a 
szállítás megvalósulhat az ENSZ saját eszközzel, kontingens saját esz-
közzel, de a befogadó ország vagy civil vállalkozó is biztosíthatja. 
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Az erők parancsnoka alárendeltségében tevékenykedik a repülésirá-
nyító főtiszt (Chief Air Support Officer, CASO), aki az összes katonai 
célú repülőgép feladatát koordinálja. Az ENSZ mozambiki missziójában 
például megtalálhatóak voltak az olasz hadsereg szállítóhelikopterei - 
mint kontingens saját -, a bérelt civil gépek, amelyek ENSZ jelzéssel vol-
tak ellátva és a Sky Link kanadai társasághoz tartoztak (az ENSZ bérel-
te), a misszió vezetőjének saját gépe (ENSZ tulajdonú) és az ENSZ jel-
zéssel nem rendelkező, időszakos szállítási feladatokat ellátó dél-afrikai 
Interoceana gépei. Ugyan ez a Skylink társaság végezte a légiszállítás 
nagy részét az Afrikai Unió szudáni missziójában (AMIS), és 2008 ja-
nuárjától a Darfurban települt közös ENSZ-AU haderő („Hibryd 
Force”) számára is. Persze ne feledkezzünk meg a már említett orosz 
UTair cégről sem, mivel a cég gépei bonyolítják le az afrikai kontinensen 
működő ENSZ műveletek légi szállításának jelentős részét. 

Karbantartás 

A szélsőséges környezeti hatásokból következően a műveletben 
résztvevő felszerelések és berendezések karbantartását nagyobb gyako-
risággal kell végezni, mint az anyaországban. Az erők parancsnokának 
karbantartásért felelős főtisztje (Senior Maintenance Officer, SMO) 
tervezi, koordinálja és ellenőrzi a javítási és üzembentartási munkálato-
kat. 

A javítás és karbantartás háromfokozatú rendszerben valósul meg.  

Az első fokozat feladatait a felhasználó csapatok végzik, maximum 
12 munkaóra ráfordítással. Ilyenek lehetnek a fék, a kormánymű ellenőr-
zése, olajcsere, zsírzás, szűrők cseréi, stb. 

A második fokozat feladatait szintén a csapatok végzik, de az általuk 
üzemeltetett szakműhelyekben. Ilyen munka lehet a sebességváltó, motor, 
futómű, karosszéria javítása és a hegesztések. 

A harmadik fokozatban már misszió szinten komoly központi javító 
műhelyeket állítanak fel, vagy igénybe veszik a befogadó ország ilyen tí-
pusú kapacitását.  

A MINURSO-ban is hasonló módon működött az üzembentartás és 
a karbantartás, a feladatokat először a táborokban próbálták elvégezni, 
azonban a komolyabb műszaki munkák a szektor parancsnokság mű-
helyében, majd pedig – ha szükséges volt – a főparancsnokságon 
(Laayoune) található műszaki bázison valósult meg. Ehhez az eszközö-
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ket be kellett szállítani a sokszor többszáz kilométernyire lévő táborok-
ból, majd pedig vissza kellett jutattni azokat az alkalmazási helyre.7 

Egészségügyi biztosítás 

A műveletek során a legfontosabb alapelv: a legfőbb érték az em-
ber. Az egészség és élet megóvása érdekében minden kontingens szintjén 
ellátóhelyeket kell kialakítani, amelyek alkalmasak elsősegélynyújtásra, 
baleseti sebészeti feladatok, valamint kisebb fogászati beavatkozások el-
látására. A járások és megyék szintjén már tábori kórházakat is létesíte-
nek, amelyek alkalmasak fekvőbetegek fogadására is. Általában misszi-
ónként központi kórházakat is telepítenek, amelyek komolyabb műtétek 
elvégzésére is képesek. A legsúlyosabb esetek kezelésére pedig a művele-
ti terület közelében, más országban lévő, jól felszerelt kórházzal kötnek 
szerződést. 

Az egészségügyi biztosítás másik sarkalatos pontja az evakuálás, a 
betegszállítás megszervezése. Mozambikban például az agrentín és az 
olasz hadsereg egy-egy modern központi kórházzal látta el a közel 3500 
katona gyógykezelését. A súlyos eseteket készenléti helikopter szállította 
kórházakba, esetleg a szomszédos zimbabwei Hararei Központi Klini-
kára.  

Nyugat-Szaharában (MINURSO) az egészségügyi ellátás úgy való-
sult meg, hogy a misszióban egy koreai katonaorvosokból álló kontingens 
működött, amelynek a tagjai hetente egyszer minden táborba eljutottak, 
ahol az alapvető orvosi ellátást biztosították. Komolyabb esetekben a pa-
rancsnokságon lévő tábori kórházat használták, ahol alapvető műtéteket is 
elvégeztek. Ha a kompetenciájukat meghaladó esetet kellett ellátni, ak-
kor a beteget a spanyol haditengerészet las-palmasi kórházába küldték 
tovább.  

Híradás, informatika 

Az információk gyors, pontos és megbízható továbbítása létfontos-
ságú a műveletek végrehajtása során. A katonai szervezetek rendelkez-
nek olyan híradórendszerrel, ami a saját csapataikkal és parancsnoksá-

                                                      
7 Besenyő János: A nyugat-szaharai kérdés és az ENSZ által vezetett békefenn-
tartó misszió (MINURSO) tevékenysége Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapít-
vány által kiadott tanulmány, Budapest, 2007. 
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gukkal a kapcsolattartást biztosítja. Tevékenységüket a misszió parancs-
noka alárendeltségében lévő híradó főtiszt (Chief Communication 
Officer, CCO) tervezi, koordinálja és ellenőrzi. Néhány kivételtől elte-
kintve a kontinentális összeköttetést (a műveleti terület és az ENSZ főpa-
rancsnokság között) csak speciális, az adminsztrációs főnök által bérelt 
vonalak és berendezések tudják megteremteni. Az informatikai biztosí-
tást teljes mértékben civil szakemberek nyújtják a katonai kontingensek 
számára. A csapatok – felkészítés után – önállóan használják a számító-
géprendszereket, műholdas adattovábbítókat, de a szervízelésről a bérbe-
adó gondoskodik.  

Postai szolgáltatás 

Ez a szolgáltatás biztosítja a szolgálati okmányok és a magán leve-
lezések továbbítását a műveleti területen belül a New Yorki Parancs-
nokságra, vagy az anyaországba. A szolgálati okmányokat – minősíté-
süknek megfelelően – különböző utakon lehet továbbítani, kezdve a 
postai küldeménytől, a diplomáciai futár igénybevételéig. Minden csapat-
nál működik egy ügyviteli részleg, amely regisztrálja és továbbítja a kül-
deményeket. 

A magánlevelezésnek három módja valósulhat meg: 

• az ENSZ New York-i Főparancsnokságán gyűjtik össze a levele-
ket és küldik a műveleti területre; 

• az anyaország védelmi minisztériuma végzi el ugyanezt; 

• a műveleti területen üzemelő postahivatalokat veszik igénybe. 

A mozambiki misszióban központi körzetben, a zimbabwei 
Mutare városában üzemeltettek postafiókot, így a levelek 5-7 nap alatt 
érkeztek meg, például Magyarországról. (Ez az idő a mozambiki posta 
esetében 25-30 nap volt.) Nyugat-Szaharában a postai küldemények ren-
des postai úton érkeztek meg a misszió parancsnokságára, ahonnan az el-
látmányt szállító helikopterekkel kerültek kiszállításra, vagy pedig a fize-
tőmester adta át havonta a meghatározott fizetésnapokon. 
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Tapasztalatok 

Az elmúlt 50 év békefenntartó műveleteit megvizsgálva megállapít-
ható, hogy az egyik legsebezhetőbb pont a logisztikai biztosítás megte-
remtése és üzemeltetése volt. Az európai csapatküldő országok logisztikai 
szakcsapatai alapvetően egy európai hadszínterű háború biztosítására ké-
szültek föl, így a más paraméterekkel (nagy távolság, erők széttagoltsága) 
rendelkező feladatokkal nehezen tudtak, tudnak megbirkózni. Szinte 
minden békemissziós tevékenységre jellemző, hogy:  

• a szemben álló erők gyakorlatilag hadiállapotban vannak egymás-
sal; 

• az ENSZ erők a műveleti területen nagymértékben szétszórtak; 

• az ENSZ, szinte kivétel nélkül, nem tudta 60 illetve 90 nap után 
megteremteni a saját ellátórendszerét (a holland kontingens pél-
dául a 90’-es években a kambodzsai békefenntartó művelet során 
végig önellátó volt) 

• az ENSZ szállítmányai a pénzügyi, bürokratikus és nyelvi nehéz-
ségek miatt, állandóan késnek.  

Az anyagok és szolgáltatások beszerzése, szállítása és tárolása során 
különös figyelmet kell fordítani a pontos információáramlásra és koordi-
nálásra.  

A logisztikai tervezést minden esetben meg kell, hogy előzze a hely-
színi felderítés a lehetőségek és bizonyos követelmények felmérése érde-
kében. Amikor az ENSZ elhatározta, hogy beavatkozik a ruandai véreng-
zésbe, egy háromfős csoportot küldött a helyszínre. A már kijelölt admi-
nisztrációs főnököt, a helyettesét, egy titkárnőt, valamint egy bőröndnyi 
pénzt, és teljes felhatalmazást a szükséges szerződések megkötésére. 

A tapasztalatok szerint szükség lenne, a misszió parancsnoka ré-
szére költségvetési keretet kijelölni, hogy a működés során felmerülő 
hiányokat rugalmasan tudja pótolni. Azonban csak a Golán-fennsíkon 
működő misszióban (UNDOF - United Nations Disengagement 
Observer Force) működik így a rendszer, az összes többiben a parancs-
nok „csak kérhet” az adminisztrációs főnöktől. Ha az említett rendszer 
működött volna például 1992-ben, amikor a volt Jugoszlávia területére 
(UNPROFOR) vezényelték a békefenntartókat, akkor a táborhelyek ki-
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alakításához igénybe-vehetőek lettek volna a földmunkagéppel rendelke-
ző helyi vállalkozók. 

A tanulmányunkban bemutattuk, hogy az ENSZ visszatérítési 
rendszere rendkívül bürokratikus és lassú. Ezért nagyon fontos minden 
ki- és utánszállításra kerülő anyag aprólékos nyilvántartása, valamint a 
kivizsgáló csoporttal közös, részletes jegyzőkönyvezése. 

Napjainkban a Magyar Honvédség mind nagyobb szerepet vállal a 
békefenntartó műveletekben, szerte a világon. A békefenntartó missziók-
ban való részvétel tervezésével, szervezésével és végrehajtásával foglal-
kozók számára elengedhetetlen, hogy megismerjék ezt a meglehetősen 
bonyolult, de fontos rendszert. Két okból is. Az otthontól távol, több 
esetben szélsőséges viszonyok között szolgálatot teljesítő magyar kato-
nák szakszerű kiképzése, felszerelése és ellátása létfontosságú kérdés. 
Másrészt a nemzetközi szerepvállalással sajnos együtt járó financiális 
nehézségeket valamelyest enyhítheti, ha a külszolgálatot teljesítő kon-
tingenseink ellátásával foglalkozó szervek megismerik, és jól alkalmaz-
zák az ENSZ logisztikai rendszerében rejlő lehetőségeket, a hadsere-
günk javára.  

Képek az ENSZ missziók életéből 
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