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MINDEN ROMBOLÁST KÖVETHET ÚJJÁÉPÍTÉS 

 

 

MÓDOS ISTVÁN ny. alezredes 

 

Módos István úrral első beszélgetésünk alkalmával a Bosznia-hercegovinai kontingens 

számomra csodálatos munkájáról beszéltünk. Ám számomra az akkori beszélgetés kapcsán 

talán nem is ez volt a legfontosabb, mert mindazon felül, amit elmondott ezzel a 

tevékenységgel kapcsolatban, számomra még inkább fontos volt, ahogy mondta. Mert 

hangjából érződött az a mélységes kötelességtudat, mely párosult a feladat vállalásának, 

teljesítésének sikerével kapcsolatban. 

 Büszkeséggel beszélt, de szavai mögött mélységes alázat és tisztelet volt a feladat elvégzését 

segítő bajtársai: felettesei és beosztottai iránt egyaránt. Személyében egy olyan igaz katonát 
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ismerhettem meg, aki másképpen volt „hadvezér,” ám szavai és tettei éppen úgy minősítették 

a későbbiek folyamán, mint előző bajtársait. 

 Egy rövid beszélgetésünk volt, melyet egy remek tanulmányának a leírása követett. Ezt a 

tanulmányt, mint remekművet kérem Kedves Olvasó fogadja tőlünk szeretettel. Mert úgy 

érzem, hitelesebb minden elhangzott szónál.. 

 

 

 

 A      H  Í  D 

Rombolt híd (1997). Magyar Műszaki Kontingens: Helyreállítás első fázisának megbeszélése. 
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’VOLT EGYSZER EGY KONTINGENS…’ 

SFOR (STABILISATION FORCE) 

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS 

BOSNIA-HERZEGOVINA 

 

Szerző:  

Módos István ny. alezredes 

Magyar Műszaki Kontingensnél beosztásai (Okucani): 

1997. 01.06-06.30-ig: Hadműveleti Főtiszt  

1997. 07.01-12.21-ig: kontingens törzsfőnök (parancsnok 1. helyettes) 

1999. 07.10-2000.01.13-ig: kontingens törzsfőnök (parancsnok 1. helyettes) 

Összeállítva: 2015. január –február hónapban 

PROLÓGUS. 

1. Bosznia-Hercegovina (Wikipédia-töredék). 

a. Általánosságban. 

A Balkán-félsziget nyugati részén fekszik. Keletről Szerbiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia, délről 

Montenegró, a többi oldalról Horvátország határolja. Bosznia-Hercegovina területe alig több mint 

fele 
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                 Címere:        Térkép: 

                                                 

1992. április 5-én vált függetlenné, ám az országon belül a szerb, a bosnyák és a horvát 

etnikum között ellentétek feszültek. A milosevicsi Jugoszlávia beavatkozása a boszniai 

szerbek oldalán 1992-ben a jugoszláv utódállamok térségének legvéresebb háborújához 

vezetett. Az ország mai alkotmányos berendezkedését a háborút lezáró daytoni békeszerződés 

(1995) határozza meg.  

Bosznia-Hercegovina két entitásból áll, az ország területének 51%-át kitevő Bosznia-

hercegovinai Föderációból, amely bosnyák, illetve horvát többségű kantonokból áll, és a 

közigazgatásilag egységes Szerb Köztársaságból.  

A daytoni béke óta az ország nemzetközi ellenőrzés alatt áll, a hatalom az ENSZ-főképviselő 

kezében összpontosul jelenleg is (2015). Alkotmány, államforma: Föderatív parlamentáris 

köztársaság. 

b. Vallás – etnikum. 

Bosznia-Hercegovinában bosnyákok, szerbek és horvátok élnek. Gyakorlatilag mindhárom etnikum 

államalkotó nemzet (48%-a bosnyák, 30%-a szerb, 22%-a horvát).  
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Az etnikai felosztás felekezeti arányokat is jelöl: a bosnyákok nagy része muzulmán, a szerbeké 

ortodox, a horvátoké, római katolikus vallású. 

Jól jelképezi a felekezeti megosztottságot az alábbi kép: egy római katolikus, egy minaret és egy 

ortodox templom. Az egyes embereken, illetve a mindennapi viselkedésen, ruházaton nem látni ilyen 

komoly elkülönülési szándékot. Szarajevóban például nagyon kevés nő visel vallási jellegű fejkendőt. 

 

Helyszín: Bosanska Grupa 

c. Háborús viszonyok Bosznia-Hercegovinában (1992-1994). Etnikai feszültségek. Néhány kép.  

 

 

                                           

 

 



7 
 

 

                                       

2. A jövő országa: Bosznia-Hercegovina: megszerettem, gyönyörű ország. Hitem szerint tündököl még 

valaha… 

 

                    

 

3. Személyes részvételem, indíttatásom: 

Véletlenül történt. Épp, hogy hazaérkeztem angliai tanulmányaimból (1996. december 20-án), mikor 

Tompa János mérnök dandártábornok úr a Honvédelmi Minisztériumból telefonon felhívott győri 

lakásomon. Kérte, hogy 1997. január elején kerüljek kihelyezésre az SFOR-ba, az Okucani-ban 

állomásozó magyar műszaki kontingens hadműveleti főtiszti beosztásába.  
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Innét eredt végül is 1997 júliusától törzsfőnöki beosztásom, majd ismételt felkérésre 1999 második 

felében is. 

 

Köszönetemet fejezem ki tiszttársaimnak, feljebbvalóimnak, mint: 

 

- Tompa János ny. dandártábornok úrnak, a Magyar Honvédség Műszaki Főnökének; 

- Tián József ny. ezredes úrnak, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság Műszaki főnökének 

(ki egyébként a Magyar Műszaki Kontingens utolsó parancsnoka 2001 közepétől 2002 áprilisáig); 

- Darók József ny. ezredes úrnak (ki a kontingens parancsnoka volt 1997. első felében); 

- Létai Attila ny. ezredes úrnak (ki a kontingens parancsnoka volt 1997. második felében); 

- Dr. Padányi József mk. alez-nek (parancsnok-helyettes társam 1997. második felében, majd az SFOR 

Erők műszaki főnöke 1999. második felében); 

- Nyers József ezredes úrnak (ki a kontingens parancsnoka volt 1997. második felében); 

- Lévai Miklós ny. alezredes úrnak (parancsnok-helyettes társam 1999. második felében); 

És persze még nagyon sok tiszt- és tiszthelyettes társamnak…. 

 

’VOLT EGYSZER EGY KONTINGENS…’ 

 

I. IFOR/SFOR.  
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Az ENSZ az 1995-ös Daytoni Egyezményében foglalt békekezdeményezés végrehajtására (a 

bosnia-herzegovinai háború végleges lezárására) a NATO-t kérte fel, mely szervezet 

kidolgozott egy katonai koncepciót a balkáni válság rendezésére. Ennek a tervnek a 

megvalósítására hozták létre az IFOR-t (Implementation Force, magyarul a daytoni 

békeszerződést „Végrehajtó Erő”), mely erő 1995. decembertől egy éven át működött.  

A daytoni békeszerződés egyébiránt magát az országot is ratifikálta. 1996. december 21-től 

2004. december 2-ig az SFOR (Stabilisation Force, magyarul „Stabilizációs Erő”) követte 

az egy évig fennálló IFOR-t Bosznia-Hercegovina területén. Az Észak-atlanti katonai 

szövetségnek ezek voltak az első béketámogató és békefenntartó műveletei. 

Szervezetileg úgy az IFOR, mint az SFOR egy gyors reagálású hadtest volt, Sarajevo-ba telepített 

főparancsnoksággal. A hadtest három többnemzetiségű hadosztályból állt. Ennek megfelelően 

Bosznia-Hercegovinát három megszállási zónára osztották fel, Banja Luka (brit vezetésű), Tuzla 

(amerikai vezetésű) és Mostar (francia vezetésű) hadosztály parancsnoksággal. A három hadosztály 

ezekben a körzetekben települt.  

 

A béketeremtő misszióba a békepartnerségi szerződésben lévő országok is szerepet vállaltak és 

csapatokat küldtek a helyzet rendezésére. A NATO Magyarországtól műszaki csapatok kitelepítését 

kérte.  

 

Fontos megjegyezni, hogy hazánk ekkor még nem volt NATO tag. Majdan, nem kis részben a magyar 

katonák IFOR-ban és SFOR-ban mutatott kiemelkedő szerepvállalása eredményeként 1999. 

áprilisában veszik fel Magyarországot a NATO-ba. Ezért is szerepelt a kiküldött Magyar Műszaki 

Kontingens küldetéseként: „részvétel a bosnia-herzegovinai béke stabilizációs műveletekben egy nem 
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harcoló alakulattal, a magyar nemzeti képességek bázisán, nyilvánvalóvá tenni elkötelezettségünket a 

béke stabilizálásában és a NATO-hoz történő csatlakozásunk szándékában…” 

 

2. A Magyar Műszaki Kontingens. 

A Magyar Műszaki Kontingens 1995 decemberében települt ki Horvátországba, a Bosznia-

Hercegovina határától néhány kilométerre fekvő Okucaniba, mely bázisról 2002. áprilisáig – 

Magyarorszgra történő visszavonásáig - folytatta szaktevékenységét. 

 

Az alakulat egy rövid kiképzést követően 1996 február 3-tól a NATO vezette IFOR műveleti 

főparancsnokságnak (Sarajevo) alárendeltségébe kerül.  

Ettől kezdődően a magyar katonák alapfeladata volt az IFOR erők mozgásszabadságának műszaki 

biztosítása a háború pusztította övezetben. A kontingens 1996. december 21-től az IFOR-t váltó SFOR 

kötelékében tevékenykedett. Műszaki biztosítási feladatai átfogták a teljes műveleti területet, azaz 

Bosnia-Herzegovina egészét a főparancsnokság közvetlen alárendeltjeként. A kontingenst 2004 

áprilisában vonták ki a hadszíntérről.  

A magyar katonák magas színvonalon teljesítették feladatukat, a NATO megelégedettségére. 

Különösen kritikus időszak a feladatok intenzitását tekintve: 1996-1998. közötti időszak, a kiküldetés 

első három éve.  

1999. május 26-án (épp, hogy csak csatlakoztunk a NATO-hoz 1999 áprilisában) egy jelentős esemény 

ment végbe a kontingens bázisán, Okucaniban. A Budapestre akkreditált katonai attasék látogatták 

meg alakulatunkat. Az angol nyelvű előadás hangsúlyozta, hogy 1996. februártól 1999. május 26-ig 

az alábbi feladatokat teljesítette a magyar kontingens:  
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- 28 hidat építettünk, újítottunk fel mindösszesen 2060 m hosszon; 

- 60 kilométer hosszon építettünk, vagy javítottunk utat (azaz lehetővé tettük a mozgásszabadságot e 

hosszon); 

- 65 km vasútvonalat újítottunk fel (közösen az olasz műszaki katonákkal); 

- több mint 2000 alkalommal merültek búvárjaink; 

- mintegy 200.000 m2 terület aknavizsgálatát hajtottuk végre; 

- több mint 2,5 tonna robbanóanyagot használtunk fel; 

- 2,7 millió liter üzemanyagot használtunk fel;  

- a kontingens technikai eszközei több mint 3,8 millió km-t teljesítettek a feladatok teljesítése 

érdekében.  

Óriási feladat volt! Mindezt végrehajtani nem kis teljesítmény komolyabb baleset nélkül. 

Sikereink titka: 

a. Kiváló csapatszellem uralkodott. „Egy a csapat egy a feladat” (’One Team One Mission’) 

jelmondatunk a valóságban is teljesen lefedte a valóságot. 1997-ben először éreztem, hogy 

mindannyiunk (párszázan) kölcsönösen bízunk egymásban. A végrehajtók katonák (tisztes, 

tiszthelyettes) vezetőikben, ők pedig bennük.  

Sokszor értettük egymást a ’felesleges’, korábban ima-malomszerűen ismételt szavak nélkül is. 

Ragyogó magyar katonák teljesítetek szolgálatot Okucaniban. A szó igazi értelmében profik voltak. 

Többségük 1-2 évtizede szolgált a Honvédség soraiban. Profi nehézgép-és műszaki kisgépkezelők; 

még profibb mérnök tisztjeink voltak. (Most csak 3 főt emelek ki az 1997. második felében 
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Okucaniban szolgálók közül: Dr. Padányi József mérnök alezredest, parancsnok-helyettes társamat, 

Dr. Veress Róbert mérnök alezredest - főmérnököt, Dr. Kovács Tibor mérnök alezredest, pontonos-

hidász század parancsnokot).  

Egyszer nem éreztem a fásultságot beosztottaimban, munkatársaimban. Első volt a feladat.  

 

Arra készültünk, igyekeztünk nem helyettesíteni – hazánkban a korábbi időszakban gyakorta 

megszokott - ’látszat- tevékenységekkel’. Kemény felkészülés, napi helyzetelemzés, eligazítás, 

célirányos koordináció és szemle volt a jellemző bázis-tevékenység. A húzd meg, ereszd meg sajátos 

egyensúlya alakult ki. Szabadidőben nem volt felesleges ’macera’! A személyi állomány aktív 

pihentetéséért (szabadidős, kulturális programok, stb.) különösen sokat tettek abban az időben 

Görög István és Mészáros Géza alezredes urak, humán főtisztek és persze a tábori lelkész-szolgálat 

(Kovács János alezredes római katolikus plébános és vitéz Magassy Sándor őrnagy, evangélikus 

lelkész). 

Az extra-pénz bűvöletét mindinkább a sikerélmény motivációja váltotta fel. Tehetséges, innovatív 

katonák! Ha nem tudtuk imigyen, megoldottuk máshogyan a csapattal! 

Emlékszem, mikor Morton ezredes úr (Kanada) – a Sarajevo-i SFOR főparancsnokság Műszaki Főnöke, 

közvetlen szakmai elöljárónk mondta 1997-ben, valahogy így:…’ Az Önök kreativitása lenyűgöző! Ha 

valami nem jön össze, próbálkoznak, míg csak nem sikeredik. Azokat a technológiai eljárásokat is 

ismerik, miket Mi – kanadai műszakiak - már rég elfeledtünk...’  

Meggyőződésem, hogy hazánk első NATO vezette missziójában elért kiváló eredményt az emberi, 

tapasztalat- és tudásbeli tényező alapozta meg.   



13 
 

Simonyi András, akkori NATO-nagykövet (Brüsszel) hívta a Magyar Kontingens hadműveleti 

központját (valamikor 1999 nyarán, vagy kora őszén). Felvettem a telefont, mint a kontingens 

törzsfőnöke (parancsnok 1. helyettese). A közlemény rövid és egyértelmű volt, valahogy így: 

…’kérem, tolmácsolják a magyar katonáknak köszönetemet….Tudniuk kell, hogy Önök nagyban 

hozzájárultak hazánk NATO-taggá válásához…’, a következő hétfői kontingens-sorakozón mindezt 

tudattuk is katonáinkkal! 

b. Szólnom kell a siker másik alapvetéséről, a pénzügyi-technikai feltételek maradéktalan 

biztosításáról.  

Mint magyar alakulat, természetesen közvetlenül a székesfehérvári szárazföldi parancsnoksághoz 

voltunk ’bekötve’.  

Míg a kontingens szakmailag a NATO Sarajevo-i SFOR főparancsnokságának volt alárendelve, addig 

személyügyileg, fegyelmileg, a technikai ellátmány tekintetében a nemzeti hatáskör érvényesült.  

A NATO-vezette parancsnokságtól kapott feladatok nem lettek volna végrehajthatók a szükséges 

technikai, tárgyi feltételek hazánkból történő biztosítása nélkül. Magyar elöljáróink különös gonddal 

és gyorsasággal teljesítették ez irányú igényeinket. Mindez legalább három dologban növelte 

önbizalmunkat: 

- képesek voltunk teljesíteni a NATO-parancsnokságtól elvárt feladatokat; 

- nagyban növelte a személyi állomány motivációját, sikerélményét; 

- éreztük, hogy odahaza gondoskodnak katonáink felszereléséről, biztonságáról, a végrehajtáshoz 

szükséges tárgyi feltételekről.   

Csak egy példát emelnék ki: emlékezetem szerint 1997 szeptemberében kértük magyar elöljáróinkat 

6 készlet neoprén búvárruha gyors beszerzésére. Szükségünk volt a Neretva folyóban történő 
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merüléseinkhez (a mostari híd újjáépítésének első fázisa, erről majd részletesen később). Odahaza 

külföldről beszerezték, szinte napok alatt Okucani bázisunkra szállították.  

Szeretném kiemelni, hogy 1997-ben még homogén műszaki törzsek működtek a Magyar Honvédség 

Vezérkarban (Budapest) és a Szárazföldi Parancsnokságon (Székesfehérvár). Tompa János mérnök 

dandártábornok úr (Honvéd Vezérkar) és Tián József ezredes úr (szárazföldi parancsnokság) műszaki 

főnöksége ragyogóan teljesítette úgy ellenőrző, mint személyi és tárgyi feltételt biztosító, közvetítő 

szerepkörüket. 

c. Egyéb – a feladatok végrehajtását befolyásoló – körülmények, sajátosságok.  

- A kontingens Bosnia-szerte tevékenykedett. Az 1997-es akna-információs központ (MIC: Mine 

Information Center, Sarajevo) adatai szerint 1,2 millió akna volt szerteszét, bekötési vázlat nélkül. 

Azaz, a helyiek sem tudták, hogy hol mi van, hol mi lehet...Ezek jelentős része gyalogsági akna 

(könnyű tömegű) volt, melyek helye áradásról-áradásra változott.  

- A parlament döntése alapján az alakulat csak kézi lőfegyverekkel volt felszerelve. Bár 

rendelkeztünk 6 db páncélozott harcjárművel, de a toronyfegyverek (nehéz géppuska) hiányoztak 

(történelmi okok - osztrák-magyar monarchia). Ebből fakadóan a Magyar Köztársaság Elnöke kérte az 

USA-t, hogy csatoljon egy kellően felszerelt amerikai személyzetet és fegyverzetet kontingensünkhöz. 

1996-tól az amerikai különleges erők (USA, Special Forces) egy részlege erősítette alakulatunkat (12 

fő, 3 db harcjármű – teljes fegyverzettel). Feladataikat a kontingens parancsnoka, illetve törzsfőnöke 

határozta meg.  

- Rendkívül fontos a kiváló fizikai és pszichikai állapot megtartása; a magas fokú szakmai és 

katonai képességek, jó vezetői tulajdonságok minden szintű vezetőnél.  
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- A Magyar Műszaki Kontingens személyi állományának közel 30%-a kettős beosztású 

katona volt. Azaz több műszaki biztosítási feladatra is alkalmazhatók voltak (más-más 

technikai eszközzel). 

- A NATO-eljárások és követelmények ismerete és megfelelő hatékonyságú alkalmazása, 

elengedhetetlen. A kontingens vezetésében a megbízható angol nyelvtudás nélkülözhetetlen.  

d. A kontingens lakossági célú feladatokba történő bevonása. 

Mint korábban említettem, a magyar műszaki katonák alaptevékenysége a Bosnia-

Herzegovinában tevékenykedő többnemzetiségű SFOR csapatok mozgásszabadságának 

biztosítása volt. 

Sajátos képességeinkből adódóan jellemző volt néhány látványos lakossági célú 

feladatokba történő bevonásunk. Ahogy mondani szoktuk egymás közt: „to show our 

peaceful face…” (…’az SFOR „barátságos arcának” bemutatása…’). 

Az ilyen jellegű feladatokat is a NATO-vezette sarajevo-i főparancsnokság írásos parancsára 

hajthattuk végre. Néhány példa: 

- Bázisunk, Okučani közvetlen közelében a lakossággal való jó kapcsolatok kialakítása 

érdekében készült el az Okučani katolikus templom alapozási munkája és a Száva ártéri 

csatorna fahídja 1996-ban. Évekkel később a katolikus templom tornyának helyére emelése 

magyar katonai helikopterrel. 

- Háborús romok elbontása, eltakarítása a Sarajevo-i álltakertből. Patak-rendezési földmunkák 

Horvátország területén.  
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− A Magyar Műszaki Kontingens SFOR időszakának — volumenét és időtartamát is tekintve 

- legnagyobb ilyen feladata, a ’Mostar - 2000’ projektben való közreműködésünk. Ennek 

első fázisában, 1997-ben - nagy nemzetközi nyilvánosság mellett - a kontingens 

munkacsoportja, a Hídépítő Rt.-vel együttműködve eltávolította, a mostari történelmi 

nevezetességű Öreg-híd mederbe zuhant roncsait, kiemelte a mederbe zuhant faragott 

köveket. Nagyban hozzájárult a kontingens nemzetközi szakmai elismertségéhez, egyben 

a Magyar Köztársaság külföldi médiában való többszöri megjelenését is eredményezte a 

munkavégzés időszakában. 

Erről kicsit bővebben… 

II. MOSTARI ’ÖREG’ HÍD. 

Tekintettel arra, hogy a ’Mostar-2000’ projekt legelső fázisának egyik fő koordinátora 

lehettem 1997-ben, ezért utóbbi feladatról részletesebben. Létai Attila ezredes úrral 

(kontingens parancsnok) mind ahányszor részt vettem a ’Mostar-2000’ alapítvány (a rombolt 

híd helyreállítását megcélzó helyi alapítvány) vezetésével történt megbeszéléseken, a mostari 

francia- vezette hadosztály-parancsnoksággal történt koordinációs egyeztetéseken, a 

szarajevói főparancsnokság feladategyeztető katonai fórumain.  

1997 őszén, a helyszínen - a rombolt mostari híd mellett - 30 percben, Power-Point 

formátumban tájékoztathattam a NATO Európai Erők Legfelsőbb Parancsnokságának 

parancsnok-helyettesét (General Sir Jeremy Mackenzie (brit) négycsillagos tábornok), aki  

átfogó képet kapott a kontingens szervezetéről, képességeiről, végrehajtott feladatairól. 

Elismerően szólt eddigi tevékenységünkről, gratulált a híd-projektben vállat szerepünkhöz. 
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A rombolt kövek kiemelésére rendezett megnyitót követően (1997. szeptember 29-én, 

Mostar) a ’Mostar-2000’ Alapítvány helyi elnökével együtt – nagy érdeklődés mellett - 

sajtótájékoztatót tartottam a helyi bosnyák, szerb és horvát médiának. 

1. A híd rövid története. 

Azt lehet tudni, hogy a megépítését I. Szulejmán szultán határozta el 1557-ben. A kőhíd megépítését 

1567-re fejezték be, Mimar Hajrudin építész tervei alapján. Az építés idején a mostari híd volt a 

legnagyobb egynyílású kőhíd, íve 30 métert hidal át 24 m magasságban az átlagos vízszint felett. A 

híd hamar szimbolikus jelentőségűvé vált, amit csak megerősített az a misztikus légkör, ami az építés 

technikai megoldásait vette körül a következő évszázadokban. 

A hídnak az idő folyamán több neve is volt: „Novi” (új), „Szulejmán szultán”, „Veliki” (nagy). A 

leginkább elfogadott a „Stari” (öreg) lett. 

2. Lerombolása. 

1992-ben Bosznia-Hercegovina deklarálta elszakadását Jugoszláviától. Ezt követően rögtön kitört a 

szerb-bosnyák háború; a 18 hónapos ostrom alatt a város történelmi magja súlyos sérüléseket 

szenvedett. Ekkor semmisült meg a ferences rendi monostor, a püspöki palota és 50 ezres könyvtára, 

valamint tizenkét mecset. A bosnyák hadsereg végül boszniai horvát támogatással megállította a 

támadást, ám az ostromot követően a horvát katonai szervezet rögtön a bosnyákok ellen fordult. A 

450 éves hidat végül 1993. november 9-én egy horvát tank pár óra alatt lerombolta. 

3. Újjáépítése. 
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Csontváry Kosztka Tivadar: Római híd Mosztárban (1903) 

 

 

 

 

 

Az Öreg híd éjszaka, 2008-ban (UNESCO – Világörökség része 2005-től) 

A háború végét (1995) követően azonnal megindult az újjáépítés megszervezése, az UNESCO 

felügyelete alatt, Világbanki támogatással. A híd rekonstrukciója volt az első ütem, amely 

nagyszabású nemzetközi szakértői támogatással és részvétellel zajlott.  

 

Az építésnek magyar vonatkozása is van: A Magyar békefenntartói SFOR alakulat, a Magyar Műszaki 

Kontingens katonái emelték ki a híd darabjait a Neretva folyóból. Voltak olyan kövek, amelyeknek 
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500-600 kN volt a súlya. A köveket 1997. szeptember 29. és november 21. között emelték ki. A híd 

teljes újjáépítésének tervezését, a mérnöki és építészeti munkát a Firenzei Egyetem Építőmérnöki 

tanszéke és a General Engineering firenzei tervezőiroda végezte. 

Az újjáépítés alatt is biztosítani kellett a forgalmat, ezért egy gyalogoshíd felállításáról döntött a 

város. A Magyar Műszaki Kontingens katonái és a Hídépítő Vállalat szakemberei építették fel a 

kettészakított várost ismét összekötő ideiglenes hidat. 

Az újjáépítést egyéves felmérési munka előzte meg, hiszen a korabeli híd építéséről rendkívül kevés 

dokumentum állt rendelkezésre. Az előkészítés ideje alatt tisztázódtak azok a műemléki alapelvek is, 

amelyek alapján a híd tervezése és újjáépítése zajlott. 

Az építőköveket acél csapokkal kapcsolták össze, a csapok a kövekbe vájt furatokba illeszkedtek, a 

furatokat pedig ólommal öntötték ki. Így egy kő-acél rendszer alakult ki, amely a híd szerkezetét adta. 

Az újjáépítés során is a korabeli szerkezeti megoldást alkalmazták. A lefektetett műemléki elvek 

alapján valamennyi fellelt maradvány újrafelhasználásáról egyenként döntöttek, mindez mintegy 

45 000 adat elemzését tette szükségessé. 

2004-re épült fel az új híd. Hivatalos átadása 2004. július 23-án 6 állam képviselőjének jelenlétében 

történt meg. Az UNESCO 2005-ben a világörökség részévé nyilvánította a hidat. 

4. A Magyar Műszaki Kontingens felkészülése. 

Mikor 1993-ban lerombolták a hidat, a nevezetes híd képei megjelentek a világ számottevő 

televíziós csatornáin. A Neretva folyón átívelő ’öreg’ híd összeomlása jelképe lett a harcoló 

felek közötti meg nem alkuvásnak, a békéhez vezető út teljes elzárásának. 
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1997 augusztus közepén Mostár polgármester-helyettese egy levelet küldött az SFOR erők 

főparancsnokának (Sarajevo), Eric K. Shinseki vezérezredesnek (USA). Levelében kérte az 

SFOR Erők segítségét a nevezetes híd komplex helyreállításában.    

Egy héttel később, az SFOR Erők törzsfőnöke (Werner Widder vezérőrnagy – German) 

pozitív választ adott a felkérésre. A döntés értelmében a Magyar Műszaki Kontingens 

katonai-műszaki képessége – támogatva a Mostár-székhelyű francia- vezette SFOR 

többnemzetiségű hadosztály lehetőségeivel – biztosítja az SFOR erők bevonását a híd 

helyreállítását célzó projektbe. A válaszlevél kiemelte, hogy a magyar alakulat végre fogja 

hajtani a rombolt híd Neretva folyóba hullt darabjainak kiemelését. Majd a kövek egy, a 

parton általa épített platformon történő kiszárítását. A kövek elszállításához pedig egy rámpa-

felhajtó megépítését. Emlékszem, valamennyien (vezetők és alárendeltek) oly büszkék 

voltunk… 

Kontingensünk főmérnökének terve alapján egy ponton-híd elemekből felépített katamarán 

csörlőzi fel a folyó medrében búváraink által rögzített köveket.  Majd kiúsztatva a partra, egy 

daru emeli fel a köveket a kiépített platformra. Emlékszem, mily közeli volt kapcsolatunk a 

magyar hídépítő Zrt-el. Együttműködésünk élő és példás volt. Több szakmai témában is. 

Köszönet nekik! Emlékszem, az elkészült katamaránt (a csörlővel és a csigasorral) először a 

Horvátországot Boszniától elválasztó Száva folyón próbáltuk ki. Sikeres volt.  

Az SFOR Erők Műszaki főnökének (Bill Morton ezredes, Kanada) szavaival: „erre szükség 

volt, hogy az utolsó problémákat is kiküszöböljük a használat előtt. Ez bizony nem egy 

szokványos katonai feladat, mi előttünk áll. Nagyon örülök, hogy ennek részese lehetek. 

Fantasztikus látni, hogy a hagyományos katonai képességek mily innovatív módon 

alkalmazhatók…” Majd azt követően szállítottuk a különlegesen felszerelt katamaránt 

Mostárba. 
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A Neretva folyón létesített áramtermelő helyi vízi erőművel (3 db) a tárgyalások 

eredményesen zárultak. A helyi cég garanciát vállalt, hogy a kövek felemelése idősszakában 

– előre egyeztetett - időtartamban biztosítja a víz-szint kontrollt. Magyarul, a Mostari híd 

alatti viszonylag stabilizált vízszintet, sodrást.  

A feladat végrehajtása során nem kevés gondunk származott a megállapodás esetenkénti 

be nem tartásából. A háború sújtotta övezetben nyilván elsődleges fontosságú volt a 

villamos energia biztosítása. Csak találgatás: …vagy a mostari híd, vagy villany a 

helyieknek….Érthető. Képzeljék csak el: a zsilip ’hirtelen’, előre nem számított felemelését 

követő 30. percben a Neretva folyó vízszintje már 2 m-t emelkedett! És a sodrás, miközben 

búvárjaink dolgoznak. A tervezetthez képest ezért is húzódott el a feladat végrehajtása néhány 

héttel. 

4. A Magyar Műszaki Kontingens tevékenysége. 

a. A mostari ’öreg’ híd helyreállításának kezdete (1997. szeptember 29). A hivatalos 

ceremónia napja. 

Az ’öreg’ híd első három rombolt elemét 1997. szeptember 29-én emelték ki a magyar 

műszakiak. Óriási tömeg, a helyiek…Sokan nagyon nagy távolságból utaztak Mostárba, e 

számukra kiemelkedő történelmi eseményre. Több ezer fő, e kisvárosban! A francia-vezette 

hadosztály biztosította a terepet.  

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Alija Izetbegovic, a Bosznia-Herzegovinai elnökség 

boszniai elnöke (a megnyitót Ő tartotta), Eric 

K.http://www.nato.int/sfor/engineers/mostarbridge/phase4/photo2.htm Shinseki vezérezredes 

(USA), az SFOR Parancsnokság parancsnoka és Christian R. Delange vezérőrnagy (francia), 

az SFOR erők délkeleti többnemzetiségű hadosztályának parancsnoka, ki az SFOR részéről 
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szóló ünnepi beszédet tartotta. A magyar kormány is képviseltette magát (Honvédelmi 

Minisztérium, emlékezetem szerint államtitkári szint). Nagy volt a nemzetközi és helyi média-

érdeklődés (CNN, BCC, stb…). 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

El lehet mondani, hogy az SFOR erők, fő vonulatában a magyar katonák, e szép napsütötte 

délutánon különleges tettet hajtottak végre. Nem katonait a szó szoros értelmében. Ahogy 

Izetbegovic elnök és Delange hadosztályparancsnok (SFOR) hangsúlyozta: …”a mai nap 

a Dayton-i Béke Egyezmény fő célkitűzését, a békét szimbolizálja…”. 

A megnyitó ünnepségen jó volt érezni a ’béke illatát’, a nemzetközi összefogásba lelki erejét. 

A hatalmas tapsot, mi az első kő kiemelése jelentett. Az olasz fanfárok törték meg a 

csendet. Majd a helyi örvendező muzsika-kompozíció és a színes, pompás ruhákba öltözött 

mostári lányok és fiúk tradicionális tánca töltötte be a teret.  
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Ezen a napon a híd ’élő’ tényezővé vált! Kapocs a város két felében élők számára, 

reménybeli híd a nemzetiségek közötti megbékélésben, az összetartozás szimbóluma 

Európában.  

Az 1993 óta folyóban nyugvó kövek, kőtöredékek kiemelés intenzív munkát követelt a 

magyar kontingenstől. Nemegyszer 30 tonnás kövek kiemelését kellett megoldanunk. 

Feladatunk addig tartott, míg valamennyi követ ki nem emeltünk. Majd a történelmi 

emléktárgy rekonstrukciója persze már civil vállalatok bevonását igényelte. 

A befejezés 6 napot csúszott, 1997. november 15-e helyett 21-én fejezte be feladatát 

kontingensünk. …”Katonáink szeptember 29-től éjt nappallá téve dolgoztak, 

kimerültek…” (ezek Kovács Tibor őrnagy – századparancsnok szavai).. Ráadásul a folyó 

hőfoka előbb ment 7 C alá, mint azt gondoltuk. Legnagyobb gondunk a folyó nagy sebességű 

folyása volt, mikor a helyi Vizi Erőmű váratlanul gátat nyitott.   

Dr. Kovács Tibor őrnagy úrtól november 21-én 02.00-kor a hadműveleti központban 

telefonon kaptam a jelentést: …”a jeges Neretva folyóból az eddigi legnagyobb, mintegy 

90 tonnás kőmaradvány kiemelésével befejeztük a feladatot…! 

Magyar katonák (búvárok és hidászok, híd- és útépítők, tűzszerészek, orvos és egészségügyi 

személyzet, harc- és helyszínbiztosítók…) lehetnek büszkék erre a feladatra!  

Megjegyzem: e feladat sikeres végrehajtása nagyban növelte személyi állományunk 

tekintélyét úgy a boszniai hadszíntéren, mint hazánkban. E ragyogó teljesítmény nagyon 

pozitívan hatott a későbbi váltásokra is. Éreztem közvetlenül is: visszatérve 1999 nyarán 

(szintén törzsfőnöki pozícióba) mindig is első helyen szerepelt a feladat, a végrehajtás 

minősége.  
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Ragyogó emberek szolgáltak a Magyar Műszaki Kontingens állományába! Fenti siker 

nemcsak ösztönözte katonáinkat, de egyfajta standard-szemlélet is kialakult körükben. 

’Úgy kell tennünk, ahogy elődeink tették 1997-ben’.  

Tettük! Figyeltünk egymásra! Büszke vagyok, hogy a Magyar Műszaki Kontingens 

állományában szolgálhattam 1,5 évet! 

Végezetül: 

Szeretnék köszönetet mondani valamennyi parancsnokomnak, parancsnok-helyettes 

társamnak, a teljes személyi állománynak. 

Megjegyzem, hogy később, a második fázisban megépült egy ideiglenes gyaloghíd illetve a 

kontingens eltávolította a feleslegessé vált korábbi, ideiglenes (a spanyol műszaki katonák 

által épített) függőhidat. Mindemellett az első fázisban játszott szerepünk ragyogása (a híd 

helyreállításában játszott közvetlen szerepünk) a mai napig rávetül a mai honvédségre is. 

Példaértékű! 

E ’story’ végén külön köszönet illeti Gulyás Zoltán dandártábornok urat. Ő 2010-ben Bosznia-

Herzegovinában, mint az ottani NATO Parancsnokság törzsfőnöki beosztásban, majd 2011.06.24-

2012.02.28-ig bezárólag, mint az EUFOR (Európai Uniós Erők) Parancsnokság parancsnok-

helyetteseként/törzsfőnökeként szolgált Szarajevóban. 

 

Jelenleg a milánói (Italy) többnemzetiségű hadtest parancsnokságán szolgál felelős – tábornoki - 

beosztásban. Tábornok úr boszniai missziója során emléktábla elhelyezését kezdeményezte 

(bosnyákul-magyarul és angolul) Mostárban. Tette – 11-13 évvel később - a magyar műszaki katonák 

szerepvállalásának emlékére!  
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Ő volt, ki inspirált élményeim összefoglalására, ugyanis kezdeményezte egy emléktábla elhelyezését 

Mostárban, mi 2012-ben meg is valósult. Erről csak 2013. legvégén szereztem tudomást. Végül is a 

Honvédelmi Miniszter (Hende Csaba úr) - egyetértve Bosznia-Herzegovina Védelmi Miniszterével - 

rendelkezett az 1997-ben és 1999-ben szolgálatot teljesítő magyar műszaki katonák kiemelkedő 

helytállásának megörökítéséről. Külön köszönet Gulyás Zoltán tábornok úrnak! 

 

Tábornok Úr! Mit Ön kezdeményezett, nagyszerű kezdeményezés, nagyszerű tett volt!  

 

Az emléktábla végül is 2012 tavaszán került elhelyezésre Mostárban. (Lásd a cikket: 

http://www.honvedelem.hu/cikk/30839). 

 

Csak kettő ’fragment’-et szeretnék idézni a cikkből: 

 

"A szarajevói EUFOR-parancsnokság parancsnok-helyettesi és törzsfőnöki beosztását 2012 február 

végéig nyolc hónapon keresztül betöltő Gulyás Zoltán dandártábornok fontos feladatának érezte, 

hogy az emléktáblára vonatkozó megállapodás megvalósuljon. Mivel az Öreg-híd és környéke 2007 

óta UNESCO-védelem alatt áll, ott csak a szervezet jóváhagyásával lehetséges bármilyen változtatást 

végrehajtani. Ilyen körülmények között nem volt könnyű olyan megoldást találni, amely mindkét fél 

igényeit maradéktalanul kielégítette". 

 

"A mostari polgármesterrel történt többszöri egyeztetést követően a városvezetés javaslata alapján 

végül a jelenleg újjáépülő polgármesteri hivatal parkjában helyezik el az emlékművet, amely három 
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nyelven - bosnyákul, magyarul és angolul - állít emléket az Öreg-híd újjáépítési munkálataiban részt 

vett magyar katonáknak". 

 

Tábornok úrnak sikerült ismét felelevenítenie az 1997-ben és 1999-ben történteket. Nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy e ’cikket’ megírjam! 
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Köszönöm Önnek, a mintegy 2.500-3.000 katona nevében, kik a Magyar Műszaki Kontingens 

szervezetében teljesítettek anno szolgálatot 1996-2002 között.  Tisztelet és becsület! 

Boldog vagyok, hogy a magyar műszaki katonák is hozzájárultak a térség békéjéhez, a 

világörökség részét képező híd helyrehozatalához! Külön öröm számunkra, hogy a magyar 

katonák a mostári lakosság körében mind a mai napig pozitív hírnévnek örvendeznek.   

 

 

Én pedig köszönöm, hogy Módos úr megtisztelte ezzel a mindannyiunk számára sok mindent 

elmondó történettel e könyv olvasóit és engem.  

 

 

 

 

 

 


