A magyar szövetségesi és NATO
kötelezettségeink Irakban, a feladatok
teljesítésének nemzetközi és hazai
megítélése
A Magyar Köztársaság, a Magyar Honvédség az elsők között még a
XIX. század végén vállalt először szerepet a béke helyreállításában,
fenntartásában. Mellőzve a teljes mélységű történeti áttekintést,
mégis fontosnak tartom a bevezetőben megemlíteni, hogy
katonáink tevékeny sze-repet vállaltak Vietnámban is a Nemzetközi
Felügyeleti és Ellenőrző Bizottságban és a világ számos pontján
szolgálták a békét, többször életüket is áldozták a jó ügy
érdekében.
Iraki szerepvállalásunk az ENSZ Főtitkár Különleges Iraki
Irodájában történő részvé-telével vette kezdetét 1991-ben, ahol 4
fővel képviseltettük magunkat. Ezzel egyidejű-leg az első Öbölháborúban nagy elismerést szerzett a 1991. jan. 1 – máj. 31.
között szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzet. Az első Öböl háborút köve-tően az ENSZ Irak – Kuvaiti Megfigyelő Missziójában
(UNIKOM) képviseltetük magunkat, melynek keretein belül
majdnem 12 évig, a felszámolásig, ösz- szesen 54 magyar katona
szolgált ellenőrként vizsgálva többek között a tömegpusztító
fegyverek kérdését. Az itt megalapozott hírnevünknek is
köszönhetően tudtunk delegál- ni egy főt a 2002-ben felállt ENSZ
Különleges Bizottság Irodájában (UNSCON).
A Második Öbölháborút követően a Magyar Köztársaság
Országgyűlése ez 300 fős kontin-gens kiküldését engedélyezte,
mely a kitelepülést követően 2003. szeptember 09-én érte el az
alkalmazási készenlétet és került a Koalíció, a 7. Többnemzetiségű
Összhaderőnemi Alkalmi Kötelék alárendeltségébe. A Kontingens
egy kis törzs törzstiszt csoportból és az MH Szállító Zászlóaljból állt.
A törzstiszti csoport egy tagja a Többnemzetiségű Összhaderőnemi
Alkalmi Kötelék törzsében, többi tagja az MH Szállító Zászlóalj
elöljárója, a lengyel vezetésű Közép-déli Többnemzeti Hadosztály
törzsében teljesített szolgálatot, így pl. magyar katona látta el a
hadosztály logisztikai főnöki beosztást is.
Az MH Szállító zászlóalj fő feladatai a hadosztály felelőségi
körzetébe tartozó, illetve azon kívül eső hadosztály érdekű szállítási
feladatok
végrehajtása,
humanitárius
szállítások,
szál-lítási
feladatok biztosítása voltak.
A zászlóalj alkalmazási időszaka során 573 szállítási feladatot
hajtott végre, melyet összesen 21473 személyi részvétellel, több
mint 2 millió (2056560) futott kilométerrel teljesített. Ennek több
mint 90 %-a hadosztály, vagy magasabb szintű szállítási feladat
volt.

Az MH Szállító Zászlóalj személyi állománya 3 alkalommal került
váltásra a tevékenység teljesítése során, amely közel 1000 magyar
katonának biztosította a kellő hadműveleti tapasztala-tok
megszerzését. A zászlóalj az alhillahi hadosztály logisztikai táborban
települt, mely maga is egy többnemzetiségű tábor volt, ahol
mongolokkal, szlovákokkal, románokkal, lengyelekkel voltunk egy
elhelyezésben és módunk volt tapasztalatot szerezni a társ
szervezetek tevékenységéről, szolgálat teljesítésére vonatkozóan.
Az amerikai féllel lefolytatott tárgyalások eredményeként szállítási
feladataink nagy részét az amerikai Kellogs, Brown and Broot
vállalat által biztosított szervizelt korszerű, jó állapotban lévő
eszközökkel hajtottuk végre, de a magyar technika, mag-yar
katonai felszerelés is jól vizsgázott Irakban.
Az érem negatív oldalához hozzátartozik, hogy bár szerencsésnek
mondhatjuk magunkat a többi koalíciós partner által elszenvedett
veszteségekhez, sérülésekhez viszonyítva, mégis szo-morúan
emlékezünk Nagy Richard posztumusz hadnagyra, aki rejtett
robbanószerkezet által okozott sérülésből eredően szolgálati feladat
teljesítése közben hunyt el.
Az Országgyűlés 2004. őszén nem hagyta jóvá a szerepvállalás
meghosszabbítását, ezért a kontingenst 2004. december 31-én
kivontuk Irakból.
Már ekkor készültünk a tervezett NATO szerepvállalásunkra,
amelynek értelmében a Kor-mány 1137/2004. határozatának
megfelelően a NATO Iraki Kiképző Missziójába törzstisz-tekkel,
kiképzőkkel és egy őrszázaddal (MH Kiképzés Biztosító Század)
vállalunk szerepet. A felkészítést követően folyamatosan töltöttük
fel a részünkre felajánlott törzs -, és kiképző beosztásokat. A
mandátumunk maximum 150 fő kiküldését teszi lehetővé. Ebből
120 fő a szá-zad, amely a mai napig nem került lehívásra a NATO
által, bár felkészítését befejezte, kész a hadműveleti felvonulásra,
de már a korábban érvényes 40 napos készenlétet is törölték.
A NATO Iraki Kiképző Missziójának célja az önálló iraki haderő
megteremtése révén biztosítani a feltételeket egy biztonságos
ország létrejöttéhez, a demokratikus állam létre-hozásához.
A szövetség az önálló iraki haderő létrehozását felkészítés,
kiképzés, felszerelés biztosítása és technikai támogatás révén
kívánja megoldani. Ebbe beletartozik a más országokban biztosí-tott
képzési lehetőségek felkutatása, megszervezése, éppúgy, mint a
kiképzési és felszerelési felajánlások koordinálása.
A Magyar Köztársaság nemcsak a kiképzésben, de a felszerelésben
is segítséget nyújtott az új iraki haderő felállításához. A médiából is
ismert a 77 darab, hadrendből kivont, felajánlott T – 72 harckocsi,
melyet – amerikai forrásból – hazánkban került felújításra, és
jelenleg már Irakban van.
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Mint már korábban is céloztam rá, több helyen elismerés övezte a
magyar katonák iraki szerepvállalását. Koalíciós partnereink, illetve
a NATO tagállamok is mind-mind elismerték a magyar katonák
hadszíntéri tevékenységét. Mind a katonai, mind a politikai vezetés
pozi-tív visszajelzéseket kapott a velünk kapcsolatban lévő
nemzetek képviselőitől nemzetközi találkozók során. A magyar
közvélemény is támogatta szerepvállalásunkat. A családok –
teljesen érthető módon – féltették ugyan hozzátartozóikat, de
látták, érezhették, hogy a béke érdekében jó céllal teljesítünk
szolgálatot, ezért – a megterheléshez, fenyegetettséghez képest
alacsony volt a szolgálatukat félbeszakítók száma.	
  

