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LOGISZTIKA-KATONAI LOGISZTIKA

A LoGIszTIKA összprprr MűtvsLpTEI

K5thay Jónosl

Előző számban m egtre|ent," Lo§sztikai alapműveletek" címú cikkem-

ben utaltam rá, horyaz áiapműveletekkel tulajdonképpen minden logisz-

tikai folyamat leírúató és ábrázolható. Igy ery logisztikai folyamat (rész-

folyamit) egymással meghatározott kapcsolati rendben lévő alapmúve-

tetók hatműt tartalmazza. A halm azban|évő "áfuétel-átadás" (be és ki
léptető), alapművelet, markánsan elhatárolják a környezetétől a folya-

mitot, annuk input és output pontjainak kijelölése révén.

'Azokat a folyamatokat, melyek a logisztikában kózismert és adoft -

szakte lettől függalenül tétező - áttalános lo§sztikai megoldúsokat tanal,
maznnlg összetái műveleteknek nevezzük Az összetett műveletek az alap,
műveletekkel leírhatók és generális logisztikni csomópontokon helyezked-

nek el."2

Az összetett műveletek a logisztikában komoly szakterületeket je-

lölnek ki, melyeknek önálló szakirodalmuk létezik, eszközparkot és ko-

moly vezetési hátterei igényelnek.

Jelentőségük, hogy komplex logisztikai folyamatok nagybani ábrá-

zolását lehet elvégezni velük, kimutatva egymással és a termelési folya-

matokkal való kapcsolati rendjüket. Természetesen mind az ellátási,
mind a disztribúciós szakaszban szerveződhetnek és más-más áramlato-

kat vagy áramlat csoportokat kezelhenek, de egy adott felépítéssel és

működési renddel mindig azonos logisztikai utat szolgálnak ki és eryesí-
tenek magukban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy konkrétan meghatá-

íozott logisztikai részcelok megvalósítására hivatottak-

l Dr. Kóthay rános alezrede,s, zMl(A Haditechnikai tanszék, e8yetemiadjunktu§

2 Kiemelé§tólem



Abrázolási felfogásom szerint az összetett műveletek ábr ái á|talá-
nos.és lehetséges kapcsolati rendeket (felfoghatók lehetséges logisztikai
utaknak is!) szemléltetnek. Az alapműveletek a folyamatbln va]ó ehe-
lyezkedésük és betöltött funkcióik szerint többszörls isrnétlődhetnek.

Az ábrázolási technikának az a |énye1e, hogy nem keletkezhetnek
olyan.körfolyama_tok, melyek zárt hurkoi alkotnak (vagyis melyekből
nincs.kiút,valame$k ágon), illewe melyek üsszaforaÜlháinak olyan el-
őző ciklusba, amely logikailag vary a gyakorlatban nem következúet be.

Az alapműveletek kilépő pontjain több elágazás esetén, választásos
kimenetek éítelmezendők.

Nem.hiszem azt, hogy a ryakorlatban létező összes logisztikai ösz-
szetett műveletet felmértem, de az általam legfontosabbaknak tartottak
nagybani folyamat leírását é§ elemzését jelen munkámban megkísérlem
elvégezni.

Előtte azonban szeretném felhívní a figyelmet, hogy az említett fo-
|yur1'9t általában elágazásos tendenciózui folyamato-i, ami arra utal,
hogy bármilyen elágazáson keresztül az átamiat üsszfordíthatatlanul
sodródik a kiléptetési irány felé.Iáteznek azonban olyan rotációs cikli-
kus folyamatok is, melyekben az áramlat többszörls visszakerülhet
ugyanahhozaz alapművelethez. Ez nem zárt hurok, mert éppen az áram-
lat állapowáltozásának és mozgatási technológiájának vannák alárende|-
ve a szóbanforgó ciklusok és a továbbiak során létezik más logisztikai út
is, mely a folyamat kimenetéhez vezet.

Alábbiakban a következő összetett műve|etekek értelmezem: be-
szer_zés, szállítmányozás, rakIározás, deponáIás, hulladékgondozás, kite-
lepítés.

BESZERZÉS

. ....1 b.::"9r.r:.i f9lrryat alaprendeltetése, hogy a megfelelő (vagy ki-
jelölQ ellátási fonásból a szükséges erőforrást (iiiormac'iOg a megrirerc
minőségben, állapotban és kelló mennyiségben birtokba vegye és ktiz-
vetIenül, vagy szállítmányozó szervezeten kéresztül eljuttassűz áramla_



tot kezeló folyamathoz. Végeredményben komplex kibernetikai rend-
szerek esetében a rendelkezésbevételi vag5l beléptetési funkcót látja el.

A folyamat hatásv ázlatát az 1.sz. ábrál szemléltetem. A folyamat be-
lépési pontja az ellátási forrással van kapcsolatban, kimenete pedig fel-
használható (esetleg raktár), vary a közbeiktatott szállítmányozó, és nem
megfelelő minta esetén, vissza az ellátó irányába mutat.

Szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy az ellátási forrás nem folya-
mat, hanem maga avállalat, üzem, raktárbázis, stb., tehát erykibernetikai
rendszer, valamennyi elemével. Iry a logisztikai beszeízési folyamat an-
nak fizikai folyamatához - pontosabban, annak eryik eleméhez, mondjuk
az értékesítéshez _ kapcsolódik. Ennek következtében az elemzett
összetett művelet nem tafialmazza az olyan vezetési tevékenységeket,
mint az ellátási források felkutatása, elosztása, rendelésleadás, ajánlat-
elemzés, stb. Utóbbi tevékenységek vezetési szintű előzmérryeit és hár
terét adják a beszerzési (fizikai) folyamat működtetésének.

A beszerzési folyamat anyagmozgatás, minősítés és komissziózás
alapműveletekkel valósul meg. A beszerzánél a minósíté§ jellegzete§ cél
megvalósítását segíti elő. Nevezetesen annak vizsgálati eredményét pre-
zentálja, hog5l az áramlat alkalmas-e a rendszerbe való belépésre. Mint-
egy szúrőként szerepel, mely képes a nem kívánatos áramlatok rend-
szerbe való belépését megakadályozni.

Nagytételű beszerzés esetén a mintavétel szokványos eljárás az
áramlat megfelelőségének megállapítására. Bizonyos eróforrások, vary
információhalmazok esetében - jelentőségénél fogva - minden eryes té-
telt rninősíthetnek. Nem megfelelő minősítés esetén a tétel, vas/ a mintát
szolgáltató halmaz beszerzése nem realizálódik (be sem lép a rend-
szerbe). A hibás minta pedig az átadás (itt visszaadás) kimeneten keresz-
tül azonnal elharyja a beszerzési folyamatot.

Itt jegyzem meg, hogy a minósítési alapműveletet nem tartalmazó
beszerzési folyamatoknál az áram|at megfelelőségének vizsgálata - eg5z

alacsonyabb szintű megfeleltetéssel - az átvétel megfelelő mozzanataival
valósítható meg. Minőségileg eryértelmű, vagy rnás,folyamatban minősí-
tendő áramlat esetében a vizsgálat el is maradhat.



^Speciális 
beszerzési folyamat az expediálással támogatott beszer-

zés', mikoris csak az átvétel és az átadás a folyamat logisztikai tartalma
és esetleg nem is a konkrét áramlat, csak az okmánymozgás kivételezése
ahatásköre (ábra 1-6. kapcsolat). Persze az átamlatvalós átvételére eser
leg minősítésére is sor kerül. majd a kiszállítás után a fogadó folyamatban.

szÁLLITMÁr\rYozÁs

Aszállítmányozás ö§szetett művelet - mint önálló folyamat - általá-
ban szervezetileg is elkülönült keretek között jelenik meg, de nem tör-
vényszerű, hogy külön szervezet végezze. Mint folyamatot azonban ak-
kor is külön kezeljük, ha más logisztikai folyakmatotvégző szervezetki-
egészítő hatásköre. Hatásvázlatát a 2. sz. ábrán szemléltetem.

Mivel az áramlatnak - meghatározott feltételek mellett - be kell lép-
nie a folyamatba és onnan távoznia is szükséges, a szállítmányozás idő-
szakára az áramlat fizikailag is elszakad a logisztikai folyamatrendszer
többi elemétól, Ennek persze megfelelő konzekvenciái vannak, melyek
főleg az idó paraméterben, ráfordítási költségekben és a kapcsolódó fo-
lyamatok közbeiktatott műveletkihatásaiban fejeződnek ki. A szállítmá-
nyozás osztályozással kezdődik, mely a rakodási szempontoknak megté-
lelő csoportosítás létrehozását támogatja. Es/edi szállítás esetén az osz-
tályozás el is maradhat. Amennyiben a szállítás töblr folyamat szükégle-
teinek kielégítósére történik, rakodás eIótt komissziózásra kerülhet az
áramlat. Akomissziózás tartalma azesetek többségében a megfelelő szál-
lítási csoportosítás felvételét foglalj a magában, ezértnem igen jár csoma-
golással együtt,

DEPONÁLÁS

A deponálás a legegyszerűbb logisztikai összetett műveletek közé
tartozik, tartalrnilag a tárolás alapmúveletre épüI. Tulajdonképpen egy
letétbe helyezési íolyamat. Alapfunkciója az áramlat meghatározott idő-
re történó nyugvásbahelyezése, megórzése a megbízó számára. A folya-

3 Az exPediáás fiktív áb|ázolása abeszeízési folyamatban Gaál Csaba javaslatára született m eg.



mat alapvetó jellemzője, hogy a tároláson és az anyagmozgatáson kívúl -

az áramlatra semmilyen más alapmúvelettel nem fejtenek ki hatást, tehát

anyag (áramlat) kezelés csak a nlugvási állapot megvalósulása érdekében
íolyik (3.sz. ábra).

A legeryszerűbb megvalósulásában még az anyagmozgatás is szinte
jelképes múvelet ,Maga az átadő helyezi tárolásbaaz áramlatot, a jogo-

iult á-tvevő közvetlenúveszi ki onnan (lásd: pályaudvari csomagmegőrző

automata).

A folyamat sajátosságaia

- a deponálást kiszolgáló szervezet nem felel az áramlat állapotá-
ért, minóségéért, íry sem áwételkor, sem átadáskor állapot vizsgálat nem
történik;

- kezdettől fogva kötött címre tárol, csak meghatározott átvevő-

nek adhatja tovább a} áramlatot. Gyakran maga az átadó a címzett is;

- egy konkrét kimenete létezik (a meghatározott címzett irányá-

ba) hulladék sem keletkezik.

A deponálást olyan esetekben végzik, amikor az áramlatnak megha-

tározott okok miatt várakoznia kell a felhasználásra vagy alkalmazásra

(általában a felhasználó folyamatba való beléptetésre) és a kiléptető fo-
lyamat már nem tűrhetimagában a z fuam|atot.Ezért vagy erre a feladatra
étt tilcintitt szervezetnek adja át megőrzés végett, vagy saját szervezeti
kereteiből hoz létre ideiglenes feladattal megbízott erőket a deponálás

végrehajtására. Utóbbit általában térben elkülönülten tevékenykedő, de
tevékenységüket különböző térbeli pontokon folytató (mozgásban lévő)
folyamatok közötti áramlatkapcsolat megteremtésér e a|kalmazzák.

4 A folyamat sajátosságait Gaát c§aba felv€té§éíe hatáíoztam me8, ho8y funkcionálisan elklilönít_

hetó legyen a raktároási összetett művelettól.



RAKT/{Ro7,ts

A raktározás a legbonyolultabb összetett művelet. Minden alapmű-
veletet tartalmazhat, melyek egymáshoz való konkrét kapcsolataikkal
neghatározzák a ténylegesen adott raktározási folyamat jellemzőit. Egy
raktározási ciklusban a konkrét áramlattól függően uryanazon alapmű-
veletek között többféle kapcsolati rend is elképzelhető. A raktározási
folyamat alapvető funkciója az áramlatok rendelkezésre álliásának meg-
felelő logisztikai állapotban való idóbeni biztosítása.

Iry a deponálástól nem csak abban különbózik, hogl felel az áramlat
minőségének megórzéséért, hanem felel az áramlat megfelelő logisztikai
állapotának létrehozásáért is. Varyis a logisztikai állapotváltozások igen
jelentós része a raktározási folyamaton belül történik Speciális esetek_
ben a raktár átjátszó szervezetként jelenhet meg, amennfben a beérke-
ző,vag vételezett áramlatot egyből továbbítja a felhasználó folyamat-
hoz. Ezt a lehető séEet a (4.sz. ábra) alsó harmadában vázolt alapmúvelet
kombinációkkal szem|éltetem. Ez fóleg mobil raktáraknál fordulhat elő,
ahol az áramlat tárolása a megfelelő szállító eszköxin történik.

A raktái átjátszási lehetőségek az alábbi vaiációkban jelenhetnek
me8.

- Áfutás raktári kezelés után (1.-2.-3.-15. -I9. és 1.-2.-3.-15.-13.-
14.-19. kapcsolatsor.)

- Virtuális átfuttatás. (1.-15.-19. kapcsolatsor).

Utóbbi az a speciális eset, mikor az áramlat csak okmányon jelenik
meg a raktárban, mert jogilag a szállítmányozóval a raktár áll kapcsolat-
ban, de az érkező szállítmányt tovább irányítják a felhasználóhoz, aki a
raktártól veszi azt át.

Itt a tárolás alapművelet csak az okm ányolási mozzanat elvégzésével
lép be és mint ilyen tulajdonképpen csakjelképes a jelenléte.

A valós tárolrási esetekben mind a tárolásba való helyezés, mind az
onnan való kivétel anyagmozgatássaljár együtt - még mobil raktárak ese-
tében is - mert a tárolást biztosító szállítí eszkőz elhelyezése a raktári



terűleten és az onnan való kiállítása (besorolása) a tárolási művelethez
közvetlenül kötódő tevékenység. (Nem mínősül szállításnak.)

Ezt a jelenséget szemlélteti a (4.-16.,17,-78.-4.) rotációs ciklus is,

amely - mobil raktárak esetében - a teljes raktári készlet meghatározott
ciklusok szerinti esetleges áttelepítését hivatott ábrázolni.

Szintén rotációs ciklust találunk a minósítési (4.-5.-6.-7.-8,,4-) és a

komplettírozási alapmúveletek (4.-7 .,8.-9.,10.,77.,72.-4. ) kapcsolatkóre_
in is. Araktári mínóiíté§i ciktus kétféle célt szolgálhat. Minősíti a raktárba
beérkező áramlatot, hogy annak tárolhatóságáról (tárolási módjáról),
vagy továbbíthatóságáról információt nlT ljtson, amennyiben minősítése
szülaéges és más folyamatban nem nyer minősítést.

Aminósítés szolgálhatja a tárolási alapmúveletek elóírásoknak meg-

felelő megvalósulását is. Huzamos tárolás esetén bizonyos áramlatféle-
ségek minóségromIást, állapotváltozást szenvedhetnek, vary felhaszná-
lásra alkalmatlanokká válhatnak. Ilyenek például az élelmiszerek, de sok
más áramlat is. Ezek időszakos minősítése lehetővé teszi külön tárolásu-

kat értékcsoport szerinti kategorizálásukat, selejtítésűket. A minősítes
gyakran jár a csomagolás megbontásával, ezétt az újracsomagolás szük-
iégessé válhat (8-10 kapcsolat). Az újracsomagolás után az átamlat
visszakerülhet a ciklusba (10.-12.-4.) úton,vary átadásra (10.-11.-12.-19.)

- esetleg előtte komissziózásra (12.-13.) kerülhet.

A komplettírozási ciklus meghatározott áramlatféleségeknél jellem-
ző,ha abeszerzÉs nem komplettbe történik vagy történhet. Komplettí-
rozás után visszatárolt áramlat általában már nem fut be még es/ komp-
lettírozási ciklust - szükég nem lévén rá - de az ellenkezője is elképzel-
hető.

A további ábrázolt kapcsolatok - úgy gondolom - értelmezhetőek
különösebb magyarázat nélkül is. .4 raktározási folyamatból távozó
áramlatok a rendszeren belűl kerülhetnek más logisztikai folyamat ha-
táskörében közbeeső termelési folyamathoz vas/ közvetlenül a nyelőfor-
rásokhoz is.



HL]LLADÉK GONDOZÁS

Az áramlatok mozgása és állapowáltozásai során, a kibernetikai
rendszerekben, az áíamlatok egyíésze olyan hulladékként halmozódik
fel, melyre a rendszernek működése során nincs szükége, esetleg lassítja,
gátolja is további múködését.

Felmérni ezeknek a hulladékoknak a termé§zetét és ezek alapján
osztályozni óket komoly vállalkozás lenne, mert a törött kalapácsnyéltól
a forgácson és a gönglölegen keresztül az aktualitásukat vesztett infor_
mációkig, adatokig számtalan megjelenési formát kellene rendszerezni.
Viszont kezelési, eltávolítási és hasznosítási módjuk alapján célszerű va-
lamilyen különbséget tenni naryobb csoportjaik között. Szemléltetés-
képpen erőforrás logisztikai oldalról prezentálok egy változatot, mely
szerint a hulladékok lehetnek:

- rendszerből kivont berendezések, eszközök;

- §elejtté vált berendezések, eszközök;
- selejt szerszámzatl

- c§ereköteles selejt anyag;

- gönryöleg;
- veszélyes hulladék;
- eryéb hulladék;
- stb.

A hulladék gondozásifolyamat rendeltetése ezen áramlatok átvétele
(összeryűjtése) szakszerű keze|ése, tárolása, minósítáe, szükség szerinti
csomagolása és megfelelő fogadó folyamatba történó kiléptetése.

Az összetett műveletet elhagyó áramlat, jellegétől függően mebet
valamilyen megsemmisítési technológiához vagy mellékági értékesítésre
(hasznosításra) kerüIhet (esetleg szállítmányozás közbeiktatásával). A
megsemmisítés speciális esete, valamilyen termelési jellegű raktározási
folyamat (pl. urántemető) ahol a raktári kezlési technológia a megsem-
misítés módja.

A hasznosítás történhet külsó értékesítéssel vagy a rendszerbe való
üsszaforgatással kiválogatás, esetleg felújítás (regenerálás) után, Utóbbi

10



esetben egy - a felújítást végző - termelési jellegű folyamaton keresztül
történhet a visszaforgatás.

Az5.u. ábrón szemléltetem a hulladékgondozási folyamat általános
logisztikai hatásvázlatát.

A kapcsolati rend reményem szerint egyértelmű, ann ak magatáza-
tával nem venném igénybe az olvasó türelmét. Néhány figyelemfelkeltő
megje5zát teszek a folyamat jellegére vonatkozóan Látható,hog az
ábrázolt folyamatnak háíom §zinte es/eníangú markáns sarok pillére
van. A tárolás, a csomagolás és a minősíté§,

A tárolás feladatai közül kiemelke dő sz,erephez az okmányolrás, őr-
zés és a biztonsági és elhelyezési elóírások megvalósítása jut. Különös
fontosságra tesznek szert az említetl funkciók a veszélyes hulladékok
tárolásánál. A folyamatot megvalósító szrlvezot általános törekvése az
kell leryen, hogy csak annyi ideig kerüljön tárolásra az áramlat, míg a
kapcsolódó folyamat fogadni nem képes és - bizonyos esetekben - továb-
bítása gazdaságos tételekben oldható meg.

Acsomagolás azért tűnik a hulladékgondozás eryik központi kérdé-
sének, mert a hulladékok bizonyos köre csak csomagolt (esetleg megha-
tározott formában c§omagolt) állapotában tárolható, továbbítható. Ave-
szélyes hulladéknál szigorúan megszabott csomagolóanyag (tároló-
edény) esetleg tételnaryság elóírások érvényesülnek.

A minósítés bizonyos hulladékok esetében akkor is szükéges, ha
más folyamatoknál már minősítésre került az áramlat.

Elsósorban annak a megállapítása a fontos, hogl a b eérkező áramlat
valóban hulladék. Ezjogi kérdés is, mert pl. selejt szerszámzat esetében
szándékosan leminősített anyag is kerülhet a folyamatba. Ismeretlen hul-
ladéknál fontos annak megállapítása, hogy veszélyes hulladék-e. Más
hulladékoknál rninósíteni lehet hasznosíthatósági szempontból az áram-
latot. Ahol az osztályozási szempont nem szemmel látható, ott minősí-
téssel kell megteremieni az osztályozási alapot is. Pl. lószerek kicsoma-
golása után visszamaradt csomagolási hulladékot tárolás nélküI akarunk
megsemmisítésre küldeni (elégetni) szülséges a halmaz vizsgálata, nem
maradt-e benne véletlenül éles lószer.
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A kiléptetés a felhasználó (nyelőforrás) igényeinek közvetlen kielé-
égítése céljából szervezett folyamat. Ahogyan a beszerzés - a kiépített
kibernetikai rendszerek esetében - a rendelkezésbevételi funkciót látja
el, úgy a kiléptetés a rendelkezésre bocsájtási funkció hordozóművelete.

Az igényrealizáIás alapvetően két módon történhet: szétosztássa|
vag/ értékesíté§i láncon keresztül. Ennek megfelelóen a konkrét kilép_
tetési összetett műveletek háttérstruktúrája és technológiája jelentósen
különbözhet.

A szé tos ztá st akkor alka|mazzák a szükségletek kielégítésére, amikor
egy determisztikus logisztikai és termelési rendszer, meghatározott előre
lekötött (vagy elrendelt) igények pontos kielégítésére funkcionál és kö-
tött nyelőforrásokhoz kapcsolódik.

Ennek soKéle oka lehet (hiánygazdálkodás, monopolhelyzet, köz-
ponti irányítású működés, stb.) de mindnek egy a lényege, hory előre
eldöntött (vagy elfogadott) igényekhez üszonyul.

A kiléptetés fizikai folyamatának hatásvázlatát a 6. sz. ábrán szem-
léltetem. A szétosztás logisztikai útját az (1.-18.-19.) kapcsolatsor szem-
lélteti a legtisztább formában, ahol a közbeiktatott komissziózási funk-
cónak csak az okmányolási mozzanata a teljes folyamat megtestesítője.
Vagyis okmányilag rögzítik a kiléptetés (szétosztás) tényét azzal, hog
kitöltenek egy (yary héhány; számlát, illewe az utalványok ténylegesen
kiadott rovatait_o

Az értékesítést, mint igényrealizálást olyan esetekben a|kalmazzák,
amikor a felhasználó vagy a nyelőforrás nem kótött vagy amikor a fel-

A kilépletés vé8pont fero8ású érte|mezését Dí. Turcsányi ez.edes szorgalírazta, ercdetile8 ti§z_
lán éí!ékesíté§i jelle8ü ö§szeleítművele(nek fo8tuk fel. Igy a széto§áá§ elkülönült folyamat leti
volna,aminem keveíendó össze az elo§ztá§ (disá.ibúció) io8isáikai fo8alfiával..

Persze a §zéto§áás bonyolultabb lo8i§ztikai ülakat i§ i8énybevehet. Átatában az jeltemzó rá,
ho8y a fi8omtárolási poílt alkalmazása íem tanozik lipikus funkciói közé.
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használó nem rendelkezik előre meghatározott konkrét igényekkel, il-
letve bizonyos igénykörön belül nem előre pontosított feltételekkel je-
lentkezik. Gyakorlatilag az játsződik le ilyenkor, ho5l a determinált és

meghatározott paraméterekkel zajló logisztikai folyamat ennek a szaká-
ban a végéhez érkezik és egy sztochasztikus kapcsolati és áramlási felté-
telekkel működó környezetbe kerül, aminek épp ezért mások az áram-
lási, felhaImozási, készletezési be- és kiléptetési módszerei.

A kiléptetés alapvetően két párhuzamos tárolási alapmúveletre
épül, ami eg5l nagytómegben való tárolási, esetleg göngyöleg tárolási pon-
ton (3.) és egy értékesítési szempontok szerint kialakított finom tárolási
ponton (15.) nyer kiütelezést. A folyamatban a komplettírozás általában
a finomtárolási igényeknek van alárendelve. A kiléptetés fizikai folyama-
tában minősítésre akkor kerülhet sor, ha az áramlatok egy részének va-
lószínű értékcsökkenese feltételezett.

A folyamatba az áramlat érkezhet termelési folyamatból, raktárból,
hulladékgondozási folyamatból, illetve közbeiktatott száIlítmányozási
folyamattól. A kilépó ponton az áramlat nyelőforráshoz, illetve felhasz-
nálóhoz távozhat (esetleg közbeiktatott szállítmányozási folyamattal).
Mivel hulladék itt is keletkezhet a hulladék-gondozási folyamat is jelent-
kezhet célállomásként.

Szeretném megjeryezni, a kilépő pont után közbeiktatott szállítmá-
nyozási folyamattal kapcsolatosan, hogy a szállítmányozás akkor is az
áramlatot fogadó rendszer logisztikai fizikai folyamatának részét képező
összetett művelet, ha a kiléptető rendszer expedíció§ tevékenysége Útján
történik a szállítmányozás, mert az elóbbi igényeinek megfelelő módon
szervezódik. Tulajdonképpen a beléptetó rendszer (fogadó rendszer)
beszerzési folyam atához tartozó járulékos szolgáltatás.

Néhány mondat a logisáikai utakról

Most már nyilvánvaló, hogy a logisztikai folyamatokon belül az alap-
műveletek meghatározott kapcsolati rendje, megannf logisztikai utat és
uryanannyi áramlási lehetőséget fejezhet ki. Hiszen az alapműveletek
javarészt az áramlattal történnek, ez a műveletvégzés objektuma. Mind-
azonáltal a kapcsolati rend elsősorban műveleti egymásutániságot (sor-
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rendet) jelöl és nem minden esetben azonosítható be az áramlat fizikális
jelenlétével.

Erre eklatáns példa a raktározási folyamat hatásvázlatán (4.sz. ábra)
jelölt (1.-15.-19.) kapcsolat. Hiszen a raktárban fizikálisan meg sem jele-
nik az áramlat, csak okmányon fut át. (Részletesebb magaúzat "ralaó-
rozás" címsz6 alatt.) Ugyanilyen meggőző erqő az 1.u. ábra (1.-6. kap-
csolat), ahol az áramlat szintén nincs jelen. Közben történik vele valami,
de egy másik folyamatban.

Azok a kapcsolatkombinációk (vagy logisztikai utak), melyek egy
ágon az átvételtól az átadásig végigfutnak; az adott összetett műveletre
jellemzők és nem fordulhatnak elő ugyanolyan formában (kapcsolati
renddel) más összetett műveletekben úgy, hory önálló logisztikai utat
jelöljenek ki. Vagyis átvételtől-átadásig terjedjenek. Ha az ábrázolt kap-
csolati rend akár csak egy művelettel több va§/ kevesebb, illetve akár
csak egy kapcsolati irány felcserélódik, az már más_- az adott összetett
műveletre jellemző - logisztikai útként értékelendő.'

Arról van szó ugyanis, hogy az ábrázolt lehetséges kapcsolati rendek
- amint írom - csupán lehetóségek. Ery adott áramlat konkrét megvaló-
sulása esetén előfordulhatna fenntebbvázolt esetben, hog5l két vagy több
összetett műveleten keresztül az áramlat ugyanazt a logisztikai utatjárná
be. Nyilvánvaló, hory ez fölösleges lenne. Itt is megragadom az alkalmat,
hogy ismételten ráirányítsam a T. olvasó firyelmét arra, hogy a folyama-
tokat nem szabad azonosítani a szervezetekkel, melyek azokat megvaló-
sítják. Példának okiért: az a tény,hogy a raktár kiszállításokat is végezhet,
nem jelenti azt, hogya raktározási folyamat a szállítmányozási folyamatot
is tartalmazza. Az egy másik folyamat, csak ugyanaz a szervezet valósítja
meg.

A különböző logisztikai folyamatok (összetett műveletek) egymás-
hoz és a termelési folyamatokhoz, valamint ellátási és nyelő forrásokhoz
való kapcsolati rendje adja a kiépített (építendó) logisztikai rendszer fi-
zikai oldalál Erre épül rá a logisztikai vezetés és a rendszer kommuni-

7 A bekezdé§ben ta8lalt okfejlés Dr, Turcsányi Károtytól §zármazik.
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kációs szerkezete. Az a viszony ami a logisztikai fizikai folyamat elemei
között létrejön vary kialakításra kerül általónos logiszíi}ai módszerek€t
deteíminál. Ezek lényegéról és sajátosságairól követkelő eikkemben
részletesen szólok.
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ANYAGSZÁLLÍIÁS ÉS LOGISZTIKA

Néneth EmőI

A LOGISZTIKA mint interdiszciplinális tudomány az utóbbi évek-
be_n előbb a polgári, majd a katonai ellátás_, kiszolgál ásszetvezés tetén
elfogadottá vált. A katonai logisztika elméleti és gyákorlati kérdéseinek
hazai érte.lmezésóról egne több tanulmány, cikk, vélemény olvasható,
illetve hallható, melyek közel sem azono§ értelmezést tük"öznek. Ez a
mostani helyzetben mindenképpen elfogadható, hiszen ezen terület ha-
zai művelésének szükégessége több évtizedes ''lr'' után robbanásszerű-
enjelentkezett. Ebben a tanulmányban az anyagellátás rendszerén belül
a szállítás 

_és 
a logisztika kapcsolatát üzsgálóm. Mindezt azéít teszem,

mivel úgy ítélem m eg,Ilog az elláiási logisitika nagyon fontos láncszeme
az anyagszáI|ííás, hiszen az ellátás megvalósulása a különböző szállítási
ágazatok (közúti, vasúti, légi, belvizi éJeryéb) eryüttműködése, munka-
megos?íása, fwartevékenysége nélküt elképzelhete tlen. Az anyagszállí-
tás és a logisztika üszonyát a békeidőszakban lejátszódó folyamatók ttk-
rében elemzem.

Az anyagszállitás he|ye és szerepe az anyagellátás folyamatában

Általános szempontok

. .A1 anyagellátási folyamat egyik meghatározó jellemzője az anyagok,áT! f:!:",r9$:k bázisokok (gyrártó, iaktár, laitanya vágy íntézőény
stb.) belüli és bázisok közötti áramlása. Az egyes báziiokoi-belüli áram-
lást rendszerint belső anyagmozgató rendsáe§ míg a bázisok közötti
áramlást közlekedési rendszerek igénybevételéveI végzett mozgatás
(amikor vasútakat, közforgalmú, tegi, tétvizi utakat és ai ezeken közle-
kedő eszközöke_t stb. vesszük igénybe az áru helyváItoztatásához) tekint-
hető anyagszállításnak.

l DíNémeth Emó alezrede§, M}t Közlekedási szol8áatfónök§é8.
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Az anyagszállítás feladata tehát a glártó, az elosztá és a felhaszná|ó
(foryasztó) közölt az anyagok, áruk, felszerelések hellváltoztatási igé-
nyeinek kielégítése. Ez az igény rendszerint §dllítási láncrendszerek
felhasználásával elégíthető ki. A közlekedés ily módon közvetlen kap-
csolatot létesít a szállítási lánc gártó, elosztó, felhasználó (fogyasztó)
elemeivel.

A sállítás igénye

A helyváltoztatási igény úry jelenik meg, hory az anyagok, áruk fel-
szerelések (termékfajták, termékcsoportok) előállítrási, valamint felhasz-
nálói (fogyasztói) infrastruktúrája térben difrertDciált. Az előállítási
(ryártási) infrastuktúra hálózati pontjai szállítási igénykeltő helyek, for-
rások, míg a felhasználói (foryasztói) helyek a célpontok, A különbóző
anyagoknál ez a hálózati kép eltér egnnástól á eg5l teljes hálózatot nagy-
számú, különböző térbeli sűrűségű részhálózat alkot.

Az elóállítók, tárolók (raktározók) és a felhasználók területi elhe-
lyezkedése, egmástól mért távolsága, valamint azok kibocsátó és felve-
vőkapacitása a szállítási igény meghatározói. Ezen tényezők szabják meg
azt,hog az adoít anyagot milyen távolságra és milyen mennfségben kell
szállítani. A szállítási igényeknek ez a determináltsága általában csak
hosszú távon és lassú ütemben változtatható meg és az előállító, tátoló,
felhasználó helyek területi elosztása, diszlokációja szállításszervezés
szempontjából nagyjából adottnak tekinthetó. Honvédségen belül a fel-
használói szféra területi megváltoztatása es/-egy átszervezési ciklus kö-
vetelményei szerint mindig átalakítja (módosítja) a szállítási igényt.

A honvédségi anyagtárolók (ellátó központok, raktárak) és a fel-
használók területi elhelyezkedése a szállítás igényessége miatt kedvezőt_
lennekmondható. Anary anyagtárolók és kibocsátók (amelyeket koráb-
ban más hadműveleti elképzelések és a méretek nóvelésének gazdasá-
gosságából származó elónyök kihasználása érdekében békében létesítet-
tek), valamint a térben kitejedt felhasználók anyagszállítási igényei rela_
tíve nary szállítási távolságokon elégíthetők ki (1. sz. ábra).Ebból követ-
kezően megállapítható, hogy a honvédség anyage|látási rendszerónek
magas a sállítási igénye.
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A sállítási igények kielégítésér6l általában

Az előzőekben megfogalmazott szállítási igényeket honvédségi ü-
szonylatban alapvetően avasútiés aközúti szállítás elégíti ki.Ezek aránya
a szállítiá§i teljesítmények vonatkozásában azt mutatja, hogy korábban
eryértelműen a vasúti szállítás volt a meghatározó. Az elmúlt évek sta-
tisztikai adatait vizsgálva a közúti s zállítás aránya azonban megközelítet-
te, sőt esetenként túlhaladta a vasúti szállításét. Ezen aránymódosulás
legfontosabb elóidézője az volt,llogy a közúti fuvarozás - olyan bázisok
forgalmában, ahol nincs honvédségi iparvágány - kevesebb anyagrako-
dássa| jár együtt, rugalmasabb a fuvarvállalás és a teljesítés. Az e|látási
folyamattal összefüggő anyagszállítások arányát tekinwe a légi és a vízi
szállítás honvédségi célú igénybevétele elhanyagolható.

Anyagsállítás és a logisztika kapcsolata
A logisztika értelmezése a szúllítási folyamat szempontjából.

Az anyagok előállítási helyeiktől (termelő bázisok) a felhasználókig
(fogyasztó bázisok) való eljutása a különböző raktárakon (tároló, elosztó
bázisok) keresztül (2,sz. ábra) ery olyan összetett mozgásrendszerre
épül, amelynek hatékony irányításához a folyamatokat eryütte§en átfogó
és összefüggéseiben is vizsgálni tudó szemléletre, módszerekre van szük_
§ég-

Az ez irányő rendszerszemléletű megközelítés igényét, elméleti,
módszertani kérdések felvetését, a távolsági anyagszállítással szemben
támasztott követelmények újragondolását a polgári életben kikényszed-
tette a termelési fázisban bevezetett és bevált olyan szervezési módsze-
rek elterjedése is, mint a JIT (Just in Time), a Kanban, az MRP II. (Ma-
nufacturing re§ouree planning), valamint az ún. nullkészlet módszere.
Ezek a módszerek lényegében a távolsági anyagszállítást kezelik és erról
az oldalról fogalm azzák meg az anyagszállítással kapcsolatos szigorú kó-
vetelményeiket, elvárásaikat.

Az elrnúlt évekbe í az anyagmoz1atás, a szállítás és az ellátás-szewe-
zés honvédségi szakembereit is erősen foglalkoztatta az ellátás összetett
folyamatainak rendszerszemléletú kezelése. Sokan még ma is nehezen
tudják megérteni, hogy mit is akarnak azok, akiket mélyrehatóbban ér-
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dekel a logisztika. Az ellátási rendszer egyes elemei (szállítás, rakodás,

raktározás] bekő anyagmozgatás) ugyanis nem újak, újszerű azonban a

részrendszerek optiműa hélye* a teljes ellátási rendszer optimumára

való törekvés. Eien szernlélet és a módszerek alkalmazásának alapját

szolgáltatja a logisztika.

Pfhol már 1972-beaúgy íogalmazta meg, hory a logisztika tartalmaz

minden olyan tevékenységát, ameltyel egl hálózatban mozgásokat és táro-

lúsokat aíaútanak ki' irinyoznak és szabályoznak Az eg5rüttes múködés

a hálózatban tárgyak és információk áramlását indítja meg úgy, hogy a

teret és az időt áinél eredményesebben hidalják át. Ebben az értelme-

zésben tehát a logisztika alkalmas arra, hory a telje§ ellátási. folyamat

anyagáramlási reidszerét áttekintse, tellezze, formálja, irányítsa és

elteiőrizze. Ezétt más szerzók megfogalmazása szerint a logbztika nem

más, mint a rendszerczemléIet alkalmazása az anyagáramlás területén,

A logisztika a mozgásrendszereket általában úgy tekinti, mint az

alapfo|yáatok legszélésebben értelmezett ellátási folyamatait, Hon-
véd'ség-anyagellátá-sát vizsgálva véleményem szeíiíí ezt úry kell értel-

mezni] hogy á termelő (beszerzési) bázisoktól (vary esetenkén-t már ezen

bázisok eőforrásokkai való ellátási folyamarától) a foryasztó bázisokig

az anyagok eljuttatását egymással összefüggésben lévő 
_ 

komplex rend-

szerbénleil rrizsgálni. Az ilyen vizsgálatok alapján lehet kiszűrni a feles-

leges mozgásoka1 és kielégiteni azokat a követelményeket, amelyeket a

logisztika mondhatnánk célfüggvényként fogalmaz meg, nevezetesen
azt, hory minden szükséges anyag:

- a megfeleló helyre;

- a megfelelő összetételben, mennyiségben és minóségben;

- a megfelelő időben;

- a lehető legkisebb költségráfordítással eljusson,

Ezen követelményeke alapozott logisztikai elv - amelyben a közle-
kedésnek (szállításnak), mint szolgáltatásnak kitüntetett szerep jut -rlem

ismeretlen a honvédség ellátását szervező szakemberek számára, Küló-
nösen jól érzékelhető éz egy-eg5r konkét feladat (bemutatók, qyakorla-

tok, kúönböző rendezvénlek, mozgósítrás stb.) sz.ewez.ése és végrehaj-

tása esetén. Megjeryzem, hory nálunk katonáknál az ellátás szervezés-

ben a logisztika kcivételménye szerinti (praktikus) gondolkodás eryértel-
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műen előtérbe kenil, amikor kiképzési foglalkozásokon pl. egy védelmi
hadművelet ellátását (anyagi_technikai biztosítását) kell megúervezni.

A fentebb lévó fe|sorolásban említett követelmények megvalósítá-
sához a honvédség béke anyagellátásának rendszerén belül szülséges
valamennf feltétel összhangjának a megteremtése.Ezen bclül is kiemitt
módon kellene fogtalkoznil

_ a működéshez szükséges anyagi javakkal való ellátással (beszer-
zes, szállítás, átvétel, betárolás stb.), belső kezeléssel, rendelkezére állí.
tással (raktározás, belsó mozgatrás);

- az anyagok igénylók felé való elókászítésével (expediálás, cso-
magolrás), elosztással, kiszállítással;

- a különböző tevéken)§égek végrehajtásával kapcsolatos infor-
mációs, nflvántartási feladatokkal.

Anyagsátlítás és a logi§ztikai rendszerek

Az ellátási_elosztási feladatokból eredóen a honvédség különbözó
raktárai, gazdálkodó eg5rségei input-output kapcsolatban vannak egy-
mással. Ezen bázisok, intézetek, s zervezstek elirátás szempontjából igen
fontos feladata az időben dinamikusan vag)r tervszerint periodiku§a;je-
lentkező igények határidőre és megfelelő minóségi-mennyiségi összeié-
telbel való kie|égítése. Az igények kielégítéséhez nagyszámú anyag, al-
katré§z stb. ös§zetevőt kell felhasználni, amelyek végigfutnak az e átás
rendszerén. szemléltet6en talán ú5l lehetne megfogalmazni, hogy az el-
látási rend§zerben érintettek számára a logisztikái Úateriális (fi;ikai) és
információs (kommunikációs) folyamatok és hatásokjelentik az idő, va-
lamint a tér áthidalásához szü}séges múködést hordoá struktúrát.

_ Ú_ jra.szeretnék vi§szautalni a2. sz, ábrára,amely az anyagi folyama-
tok általános struktúráját szemlélteti es az ábrán érzékelhetói koileke-
dés (az anyagszáIlítás) összekötő, kapcsoló, készletképzáseket meghatá-
roó szerepe. Erzékelhető továbbá az is, hogy a logisztika az anyagszál-
lításnál, §őt a közlekedésnél is lényegesen nagtobb ieriiletet fed ie, mód_
szereit, eljárásait pedig úry kell kialakítani, hory az eryes fázisok (pl.
kázletképzés, sállítá§) sajátosságit firyelembe véve ai-<isszekcitő eli-
meket (pl. rakodiás, raktározrás) is kezelni tudja.
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Megítélésem szerint a honvédségi anyagszá|lítás szervezésének a jö-
vőben eg5ne inkább meg kell felelni a logisztika előzőekben már megfo-
galmazott követelményeinek. Ezt pedig csak akkor leszünk képesek
megvalósítani, havalamennf anyagi sznlgálat az ellátási folyamat egyéb

össietevői összhangolásával érezni fogja és igényli egy olyan honvédség-

nél is meglévő szervezet szolgáltatásait, mint a szállító szolgálat. Ez a

szervezet képes uryanis átlátni, szervezni és irányítani azokat a köztes
folyamatokai, amel}ek pont a logisztika követelményei szerint a szállítás

ösizhangjának megteremtéséve! befolyásolhatók. Ennek rázletesebb
elemzáséie ezen tanulmány keretein belül nem vállalkozom, de az előző
mondatban leírtak elfogadás áltoz az artyagi területen dolgozók szemlé-

letváltozására lenne szul<ség: a szállttást ne szeruezzéN hanem mint szol-

góItatást igényeljék Ellenkező esetben előbb-utóbb gátjaivá válnak egy

Íorszerűen szervezett, irányított ellátási-elosztási rendszer kialakításá-
nak, további fej lesztésének.

Az any agszÁlltitás logisztika követelmények szerinti f ejle§ztésé-
nek lehető§égei

Áttalános szempontok

A honvédségi anyagszállítás logisztikai szempontú fejlesztése objek-
tív szükségszerűség, amit részben az alábbiak indokolnakl

1./ A védelmi koncepció kialakítását nem követte az ellátó bázisok,
c§apatok, intézet€k, szervek új diszlokációjához igazílott, a szállítási
igényt csökkentő átcsoportosítása.

2.1 Magas az anyagnem-felelós gazdálkodó szervek sÁma (17 önál-
ló szeruezet), ami még magában talán nem is lenne probléma, de ezek
egy-ery eltátrási folyamatönálló felelősei, szervezói is. Ez aztjelenti, hogl
az anyag eliuttatá§a a beszerzéstót az e§l §zerTezetbe 'tömörűlt' íel-
hasznólókig egmástól elkűlönüIt rbndszertken kertsztül valósul meg.

Ezen rendszerek logisztikai követelménye szerinti összehangolása a kor-
szerű ellátás-szervezés elengedhetetlen velejárója.

3./ A honvédségi szállítójárművek korszerútlenek, magas a fenntar-
tási költségük-; az üzemanyagfogyaryasztásuk, így a velük való anyagszál-
lítás gazdaságtalan.
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4./ Jelenleg az anyagáramlási folyamatok összehangolt, szeívezetí
irányítására nincs lehetóség. A logisztika követelményei szerint ennek
megvalósítására pedig naryon nagy szükség lenne, mindez üszont meg-
követeli a kommunikációs, az információs és az informatikai rendszerek
színvonalas kiépítését.

A közel sem teljes felsorolás is - úry érzem - étzékelteti, hogy ha a
honvédségen belül komolyan akarjuk venni az ellátási rendszer logiszti
kai követelmények szerinti alakítását, akkor koncepcióváltásra van szük-
ség.

A koncepcióváltásnak tulajdonképpen az ellátási rendszer egészét
érintenie kellene, mert a logisztika szigorú követelményei csak az eryes
részrendszerek összehangolt, egyenrangú fejlesztésevel elégíthetők ki. A
részletek mellőzésével a koncepcióváltás (fejlesztés) főbb irányai a kö-
vetkezőkbe foglalhatók össze:

1.1 Az anyagáramliás folyamatának valamennyi anyagfajtára kiterje-
dó összehangolása a beszerzótól a tároláson kere§ztül a felhasználókhoz
való eljutásig.

2./ A mind mennyi§égben, mind jellegben e|térő "profilt7" raktárak
(amelyek országos elhelyezkedése nag5l szállítási igényt mutat) rendelte_
tésének, méreteinek, diszlokációinak felülüzsgálata, egységes ellátási
rendszerbe való i gazítása.

3./ A folyamatok összehangolására szükségesnek látszik az MH
Anyagi-Technikai Főnökség szervezetében egy operatív logisztikai köz_
pont (csoport) felállítása (3.sz. ábra). Ennek működéséhez megfelelő
felkészültségű, az irányítiást végző személyi állomány (szellemi háttér) és
korszerű eszközök biztosítása elengedhetetlen. A főként az ftányítás-
technikát, illetve informatikát megvalósító eszköák a logisztikai mód-
szerek megvalósítását szolgálják. Azonban ezeknek kapcsolódniuk kell
a polgáíi informatikai rendszerhez, sőt bizonyos vonatkozásokban a
nemzetközi adatcsere rendszerekhez is.

4./ Uryancsak szükégét látom az információ-fejlesztéshez tartozó
olyan megfelelő adatbank létrehozásának, amelybe az ellátással össze-
függő mennfiségeket, értékeket stb. kell folyamatosan beünni, kezelni,
kaíbantartani.
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5./ Külön gondolni kell és meg kell szervezni a katonai ellátási
logisztika alap-, közép- és felsófokú oktatrását, a továbbképzését. Rend-
szeresen szükséges logisztikai bemutatók, tapasztalatcserék, konferenci-
ák megtartása hazai, valamint külföldi katonai es polgári szakemberek
széleskörű bevonásával.

6.1 Aszállítójárműpark teherbírásában, általános és speciális óssze-
tételében szükségszerű bizonyos arányeltolódás bekövetkezése, mégpe-
dig minden bizonnyal a kisebb teherbírású, részben a különleges jármű-
vel javára. Vizsgálni kell polgári szállító szervezetek katonai anyagszál-
lítási rendszerbe való bevonásának széleskörú lehetőségét.

7.1 Yárhatóaa a rakományhordozók (rakodólapok, szállítótartá-
lyok, járműfelépítmények) mennlségének növelésére lesz igény. A kor-
szerű rakományhordozók a színvonalasabb árúvédelem, a kulturáltabb
ár6szál|ítás, a rakodás meggyorsítása mellett megkönnyítik a szállítási
folyamaton belüli árukövetést és irányítást.

8./ A rakodóeszközt]k és gépek összetételében a rakományhordo-
zők je|legéhez való igazodásra célszerú törekedni. Ez a polgári élethez
hasonlóan elsősorban a konténeres és a rakodólapos rakományok keze-
lésére alkalmas gépek beszerzésének fokozatos növelését fogja igényel-
ni.

9./ Komolyabb figyelmet célszerú fordítani a szállításszervezésben
rejlő lehetóségek kiaknázrására. A szállításszervezés ugyanis az, amivel a

műszaki és a technológiai alrendszereket egymáshoz és az árúhoz lehet
rendelni úgy, hory az idő- és távolságlényezőt figyelembe véve a lehető
legkisebb ráfordítással lehessen a kompiex ellátási feladatot megoldani.
Ennek elengedhetetlen feltétele a folyamatos kapcsolattartás, a szüké-
ges információs rendszer kiépítése. Ujra szükégesnek tartom felemlíteni
a számítástechnikával támogatott szállításirányítási rendszer kiépítésé-
nek fontosságát, az operációkutatási euáíá§okra alapozott szálli
tásirányításí programok fejlesztését, gyakorlati alkalmazásba való beve-
zetését. széleskörben ki kell használni a korszerú kommunikációs lehe-
tőségeket (telefax, telex, számítógépes kapcsolatrendszerek, infravörös
adatátvitel stb.).

27



Összefoglalva

A logisztika legfontosabb eleme az az új gondolkodásmód, amely az
anyagok beszerásétőI, a tároláston át egészen a felhasználókig egységes
anyag- és információáramlrás kialakítrásában nyilvánul meg, a réÜfolya-
matok optimalizálrása helyett az egész folyamat optimalizálására törék-
szik, ehhez igazítja módszereit, eljárásait.

. .A beszerzőhelyektól a felhasználóhelyekig terjedó anyag és infor-
mációáramlás megvalósításának a honvédség béke ellátási rénászerében
eg5nészt még sok lehetóség kiaknázatlan, másrészt s zámtalan tennivaló,
fe|adat van.

A logisztikai Iánc kialakításának szerves része, össze tevője az anyag-
szállítás. Az anyagszállítás technikai, technológiai, szervezési színvonala
a logisztikai láncok megvalósítását elósegítheti vary nehezítheti. A hon-
védség ellátói rendszerének korszerűsítése során nern hagyhatók firyel-
men kívüI azok a logisztikai e|várások, amelyek az anyagizállítás, áint
szolgáltatás színvonalának növelésére irányulnak.

, Amennyiben a honvédség béke ellátási rendszere logisztikai köve-
telmények szerinti átalakításának szükségességét elfogadjik, akkor szin-
te az ellátásban érintett valamennyi területet felölelő koncepcióváltásra
van szú}ség. A koncepcióváltás pedig komplex rendszerszeÁléIetű gon-
dolkodást és az ehhez igazított ryakorlati faladatvégrehajtást igény;l az
ellátásban lejátszódó folyamatok ésszerű, gazdaságós mégvalóiítása ér-
dekében. A logisztika nem eszköz, de kornóly lehetőség ai amúgy is szű-
kös anyagi lehetőségek közepette a takarékos, jobb, ésszerűúb ellá-
tásszervezésbez.

FELÍIASZNÁLT IRODALOM:

- Prof.Dr. Knoll Imre: A logisztika alkalmazásának lehetőségi az
MH anyagi-, technikai biztosítási rendszerének korszerűsítésében.-Ta-
nulmány, 1991.
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- Dr. Prezenszki József: V. Szállításszervezési Szakkonferencián
(Balatonvilágos, 1989. okt. 26-28.) Az áruszállttós lzerepe a logisztikli
rendszerek fejle szté sében c. előadásának anyaga.

_ Verkehrsrundschau (HenrichVogelFachzeitschriftenGmbH),
Heft, Nr. lD. 1992. A logisztika; Just in Time c. cikkei.

- Dr. Szűcs I;ászló: Azanyags-technikai biztosítás útján a logisztika
felé. Új Honvédségi Szemle 19317. 5G63. old.
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2. 1;/. .il,l'a

Az anyagszál|ítás helye az ellátási logisztikában
(Semátikus vázlat)
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A logisztikaí központ ( csoporl ) szerepe

Folyamaiszervezó Kézikisegitö Éítékelemzö

c§opOrt.
szolg,lönókségek,

raktárek.
íelh8sználok

zlikai központ
(csopori)

Müszaki
sajálos§áook
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ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE

A MAGYARHONVÉDSÉC ANYAGI-TECHNIKAI BZTOSÍ-
rÁsI nrNoszBnp És uűróoÉsBKIEMELTEN A NEMzBT-- 

?ezónsÁot nnöponnÁsor IcÉNysnvÉTEI-ÉvEL

Holló§ Néndor, Zsiborás Jdnos, Barulyi Ferencl

A tanuhnány (cil<k) vitaanyagnak készült,

A szezők készek a témával kapcsolatos
pórbeszédre. Sztvesen fogadjuk ha a hoz,
zóértő szakemberek e folyóiratban észrevé,

tekil<kc| j av aslataíld<al segttenek e problé,
makör telj es kibontás ában.

Szerl<csztőség

A Maryar Köztársaság biztonságpolitikája, a honvédelem alapelvei

és követelfrényei alapján éfogadott katonai védelmi elgondoJás a saJát

nemzeti erókre, eszk8iökrealapozottvédelmi hadművelet előkészítését
és megvívását követelik meg.

A Maryar Köztársaság fe5iveres erői alkalmazásának_feltételeit a

mindenoldáú biztosítás keietein belül kell megteremteni. Ezen biztosí-
tási forma alkalmazói oldalról a hadmúveleti (harc) biztosítás\ az ellá,
tási, kiszolgálási oldatról az anyagi-technikgi biztosítást (ATB) foglalj a

magába.

Az anyagi-technikai biztosítás az adyagi, technikai, egázségügyi és

közlekedéii ágazatokhoz taítozó szolgálatokon keresztül valósul meg,

l Hoíó§i Nándor mk.vezéróma8y, MH Aíy88,i-Technuik6i fócsopoítfónök MH Paíanc,sookhe-

lyette§), z§ibo.ás Jáno§ atezrede§, Báraíyi FereDc ilez,edqJ, MH Anyati-Te.hnikai Fóc,sopqt-

f ónók§ég tsrvezési o§áátyvezetóhetyette,§, itletve kiem dI l6v.ző f &kú.
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Az anyagi_technikai biztosítás feladatait az anyagi-technikai vezető
szervek elvi irányításával a hadműveleti-harcászati magasabbegységek,
harcászati magasabbegységek, egysógek, alegységek, szakcsapatok anya-
gi-technikai biztosító szervezetei, valamint az ellátást és a biztosítási fel-
adatokat végző k özépirányítő szervek és a nemzetgazdaságból kormány-
zati szinten e§/eztetett és kijelöIt erők ós eszközök hajtják végre.

Kiindulva a napjainkat jellemző és feltételezhetően hosszabb ideig
fennálló helyzetből könnyen belátható, hogy egy esetleges agresszió
nemcsak klasszikus módon alakulhat ki. hanem korlátozott katonai te-
vékenységgel egy eszkalációs folyamat eredményeként is. Az anyagi_
technikai biztosítás szaMgi feladatait is az eszkaláció ütemében kell
kiszéIesíteni, természete§en mindig készen állva a legfeszítettebb, a tel-
jes haderő mozgósításával á alkalmazásávat együttjáró követelmények
teljes ítésére.

A konfliktus fokozása az ATB feltételeinek megteremtésére kedve-
ző esetben egy olyan időintervallumot ölelhet fel, amikor várhatóan le-
hetőség nyílik az ország feglveres védelme érdekében szükséges anyagi
javak beszerzésére, gyártására és a harcolók igényenek megfelelő de-
centralízálarfua.

A honvédelmi alapelvekben bekövetkezett gyökeres változások és
az ezt követő szenezeti módosulások az anyagi-téchnikai biztosítás el_
veiben és követelményrendszerében is változásokat követeltek. Alapve-
tő volt, ho$l a fegyveres küzdelmet honi területen a nemzeti erőkre és
eszkőzökre alapozva kell előkészíteni és megvívni.

Nem részletezve a kidolgozott, a csapatok anyagi-technikaí biztosí-
tására vonatkozó alapelveket, ezekból kiragadva csak azokat elemzzik
a teljesség igénye nélkül, amelyek kapcsolódnak, vagy kapcsolatba hoz-
hatók a polgári közigazgatással.

Alapvető elv - és ez biztosítási rendszer működésének alappillére -
a nemzetgazdasági erőforrásokra történó táma§zkodás elve, melynek
tartalma, hogy, a hadműveletek megbízható anyagi-technikai biztosítása
érdekében a korlátozottan rendelkezésre álló erők, eszközök kiegészül-
nek a közigazgatási régiók területén található eróforrásokkal.
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Fontos elv a terűleti ellátás elve, mely abban nyilvánul meg, hogy az

adott katonai szervezet sávjában, körzetében, alkalmazási területén lévő
erőforrásokat, szolgáltatásokat tervezzük felhasználni a Magyar Hon-
védség által kidol gozotl, nemzetgazdasággal szemben támasztott igények
keretein belül.

A csapatellátási tagozatbal alapelv a gépesített hadtest aulonómi-
ájának elve, mely tartalmában biztosítja a területén a számára kijelölt
honvédségi és nemzetgazdasági ellátási források önálló hatáskörben, ter-

vezésben és koordinálásban történó felhasználását.

Avázolt elveknek történő megfelelés szülségessé teszi a honvédség

anyagi-technikai szervezetei, a nemzetgazdasági szervezetek, polgári
közigazgatási szervek közdtti eryüttműködést, amelyet három idószak-
ban jól behatárolható tevékenységi területekre lehet deíiniálni. Ezen
időszgkok a béke idősza\ minősített (ve§zélyeztetettségi) időszak és a

közvetlen fegyveres küzdelem időszaka.

A továbbiakban szeretnénk rámutatni az együttműködés főbb tar-

talmi kérdéseire a jelenleg meglévő gondokra, problémákra, a mutatkozó
feszültségek megszüntetésének általunk lehetségesnek tartott módóZa_

taira.

A honvédség anyagi-technikai biztosítottságát je|en|eg az jellemzí,

hog;l a főbb technikai eszközökből központi tartalékok korlátozottan áll-
nak rendelkezésre. Ezek a közepes harckocsik, néhány tüzérségi és hír-
adó eszköz. Ahazai gyártású gyalogsági fegverekből meglévó tartalékok
- a hadilétszámon felül - lehetővé teszik a tervezett létszám ellátását. A
harcbiztosító és kiszolgáló eszközökból számottevő tartalékok nem áll-

nak rendelkezés re. A nemzetgazdaságból előállított, átadott technikai
eszközök utáni fenntartási készlet nem, a jaűtó kapacitás csak szükség-
szerűen áll rendelkezésre.

Jelentős mértékű nemzetgazdasági igénybevételt tervezünk gépjár-

mű-technikai eszközökből (a hadiszükséglet 46%a -át), va|amínt szállító-
és futárrepülőgépekből (a hadiszükség|et 60-65Vo,át).

Az anyagltechnikai biztosítást végrehajtó szervezeteknél jelenleg

rendelkezésűnke áll központi tagozatban a sz€mélyi á||omány 377o-a,

a technikai eszközök 227o-a. Csapattagozatban a szeméIyi állomány
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AVo-q a ter,hni|ai eszközök4}7o-a. Ezen számadatok jól tüközik, hogy
a hadrendnek megfelelő hábonis szervezeti struktúra felvételéhez na5l
tömegű személyi, anyagi és technikai eszköz feltöltés, illetve kiegészítés
szúkséges, melyet részünkre a honvédelmi törvény, s más szabályzók
alapján csak a nemzetgazdaság tud biztosítani.

Anyagi biztosítás körébe tartozó egrüttműkiidési feladatok íartal-
mi kérdései:

Táblázatban (1.sz.vdzlat) szemléltetni Kvánjuk, hory a szülséglet-
hez viszonyítva milyen arányban állnak rendelkezáünkre anyagi készte-
tek haderőnemenként, illetve központi tagozatban. Látharó, hogy elég
jelentős anyagi készlet és technikai eszközhiányunkat a lemzetgazdasá[-
ból kell biztosítani. A jelenlegi helyzetben egles anyagból és technikai
eszközból a meglévő lffiVo feletti érték a haderőcsökkentés után kiala-
kult helyzetet tükrözi. Ezen eszközöket és a hozzájuk tartozó anyagi
készleteket még meglévőnek kell tekintetni de a szükségletben már nem
számolhatunk vele.

Az arányokból kiolvasható, hory ha - terveinkkel ellentétben - nem
lesz elegendő idő a hiányok pótlására, akkor milyen gondokkal kell szá-
molnunk. Ugyanakkor az is belátható, hory a konfliktuskezelés során -
egészen a honvédség teljeskörű alkalmazásáig - mégis lehet egy olyan
mozgá§terünk, melyben az eszkaláció gorsasága függvényében manóve-
rezni tudunk a tényleges igényeknek megfeleló készleteinkkel.

Ebben a vonatkozásban üzsgálva helrzetünket azonban az is meg-
állapítható, hory a készletek nagrcágát a legnaglobb felhasznátás íigye_
lenbevételével kell terveznün\ meghatároznunli, mivel zömében im-
port anyagok, amelyek már az eszkaláció során nem, vagy csak részben
biztosíthatók és erősen függnek a külpolitikai helyzet alakulásátó|. Mind-
ez alnaflgelmezteti a kormányzati és a katonai vezetést, továbbá a szak-
szolgálatokat, hogy nagy előrelátással, körültekintéssel elemezzék dón-
téseiknél a rendelkezésre álló nemzeti eróforrások felhasználási lehetó-
ségeit, annak érdekében, ho$l viszonylag rnegnyugtató biztonsággal le-
hessen ellátni a harcoló és más terüIeten biztosítási feladatokat végző
csapatokat.
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Az anyagi készletek rendeltetésüknek megfelelően ellátási tagoza-
tonként kerülnek megalakításra és m agukba foglalják

- a hadászati szintű készleteket;

- a hadműveleti szintű keszleteket és

- a harcászati szintú (csapat) készleteket.

A Maryar Honvédségnél a különböző anyagnemekből a készletek
megalakítását 337911997.számű kormányhatározattal elfogadott, az or-
szág honvédelmi felkészítésének átfogó követelményrendszere szabá-

lyozza napokban kifejezve, amelynek narysága mintegy 24O ezer tonna
anyagmennyiséget j elenthet.

Csapat és g.hdt. szintű ké§zleteink anyagnemtől függóen biztosítják
a hadművelet, illewe harcfeladatok azonnali megkezdését, és 3-5 napi
harctevékenység anyagszülrségletét (mintegy 50.000 t). Ezen készletek a
csapatok döntő többségénél a harckészültségi intézkedésekben megha-
tárózottak szerinti lépcsőzéssel a helyszínen, illetve tárolótér hiányában
"M" utalványon a központi raktárakban rendelkezésre állnak. Ez utób-
binál a gondot azok időbeni decentralizálása jelenti.

A hadműveleti szlntű készlet a §eregtest tagozatban létrehozandó
olyan mobil anyagmennyiség, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa a
hadsereg védelmi hadművelete és a hadművelet végére elrendelt készlet
teljes anyagszükségletét, a harcászati szintű készletekkel eryütt. Békeál-
|apotban ezen készletek a hadászati készlet részét képezik, azoktól nin-
csenek elkülöníw e, azt allesz,élyeztetett§égi időszakban kell a hadműve-
leti vezetés rendelkezésére bocsájtani, részben vasúton és közúton szál-
lítva, részben pedig a hadműveleti területen lévő stacionér honvédségi
és nemzetgazdasági bázisokon megharyva.

A hadászati (központi) készlet a katonai felsóvezetés részére reh-
delkezésre álló és igénybe vehető anyagmennfség, olyan rendeltetéssel,
amely biztosítja a beszerásekkel ö§áangban az ellátást, a tartalékképzést,
illetve ezeken belül a hadműveleti készletek megalakítását, valamint a
hadműveletek anyagi szükségleteit. Hadászati készleteink tárolási helye
és nagyságrendje szolgálati áganként változó.
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_ _. A csak a honvédségnél használatos anyagok és eszközök (feglver,
lőszer, harcanyag és speciális berendezések) tárolása kizárólag honvéd_
ségi kezelésű raktárakban, bázisokon történik.

Mindazon anyagnemek, amelyek felhasználása nem csak honvéd-
séghez kötött (élelem, üzemanyag, javítóanyagok) részben honvédségi
raktárakban, döntő részt nemzetgazdasági bázisokon kerülnek tárolásra,
és folyamatosan a nemzetgazdasági termelésből kerülnek átvételre azok
az anyagi eszközök, melyekból hazai ryártási lehetőséggel számolhatunk.

A fenti készletek nagysága és összetétele, mint az arányokból is ki-
tűnik idóben és mennfségben korlátozott anyagfelhasználást tesz lehe-
tóvé, illetve egye§ anyagféleségekből csak a nemzetgazdaságból igénybe
vett termelőkapacitások leköté§ével, felhasználásával valósítható meg a
honvédelem érdekének megfelelő teljes mértékű anyagi-technikai biz-
tosítás.

A honvédségi objektumokban (raktárakban, bázisokon), illetve
részben a nemzetgazdaság bázisain honvédség részere tárolt anyagi kész-
leteket a haditevékenpégeket megelőzó időszakban (központi döntés

- a hadműveleti készletek megalakítása;

_ a készletek mobilizálása (közúti, vasúti és folyami eszközökre);

- az anyagok felhasználókhoz történő közelítése;
_ a készletek veszélyeztetett irányból, illetve teíületről tórténó

kivonása,.az agresszor által mért csapások várható következményeinek
csökkentése érdekében.

Aszéttelepített készIetekzömét hadműveleti területen kívül helvez-
zük el, kivonva azokat a hag,ományos feg5ruerekkel mérhető csapások
alól.

. . . 
A honvédelmi alapelvek és követelmények, valamint a piacgazdaság

kialakulása szükségessé teszik a honvédség háborű anyagisztikségletét
biztosító eddigi tervezési, finanszírozási rendszer megváltoztatását. A
megvívandó háború várható időtartama, az azt megelőÁ veszélyeztetett-
ségi időszak bizonlalansága a hadiipari termelés felfuttatása siempon!
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jából nem megítélhetó intervalluma, az ország hadszjntérré (részeiben
'hadműveleti 

térületté) válása, a kezdeti időszakban íeltételezhető légicsa-

pások arra vezetnelg hogl:

- a hazai hadiipari termelés felfuttatására, abból adódó készlet-ki-
egészítésre, háborús utánpótlásra azonnal nem számolhatunk;

- a honvédség háborús szükégleteit alapvetően a már békében a
honvédség raktárai6an és a nemzetgazdaságban kialakított védelmi ké§z_

letekből sitikséges kielégíteni, úgynevezett " ralaárhábotúra" kell felké-
szülnünk.

AnemzetgazAasági kapacitások és tbrrások igénybevételének válto-
zatai, az igénybevétel formái az alábbiak szeint valósulhatnak meg

1.) Azonnali igénybevétel.

2.) Aveszé|yeztetettségi időszakban a nemzetgazdaságmozgósítá,
sának 7átállításánák/ ütemében történó folyamatos igénybevétel.

3.) Tartós igénybevétel az agresszió elhárításának folyamán,

A csapatok ellátása a korábban vázolt e|látási rendszerben _(rend-
szerekben) az ellátás alapvetó forrásaitól a felhasználóig az e|Iátás al-

rendszeréi képező és annak érdekében szervezett vasúti, közúti (esetleg

vízi, légi és csővezetékes) ellátási szállítással valósul meg.

Az ATB másik kiemelt feladata a technikai biztosítás, amely az üze-

meltetés és fenntartás, a helyreállítás rendszerét foglalja magába.

A helyreállítás azon feladatok végrehajtásának összessége, amelyek
a harc és harccal kapcsolatos tevékenységek során keletkezett eszköz-
veszteségek egy rázének pótlását a javítás feltóteleinek megteremtésé-
vel, a meghibásodott technikai eszkózök felderítésével, vontatásával a
javítások végrehajtásával és a visszatérítéssel teremti meg.

A javítások alapvetően a sérülés hell,színén, vagy annak közelében,
ille&e ; különbözóiagozatokban telepített, működtetett szakjavító mű-

helyekben, javító alegységek, erységek települési helyén és a központi
javitó üzemekben, illetve a nemzetgazdaság javító bázlsain kerülnek
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végrehajtásra. Elgondolásunk szerint alapvetóen stacionér bázisokra te-
lepülve, azok kapacitását kihasználva működnének. A nemz etgaadaseg
bázisán a honvéds égánkjavttól<apacitá§án íelüt íő javítási igény'ként szá-
molunk

- rakétatecbnikai eszközök javítása 300,000 munkaóra

_ repülógép és helikopter javítá§a q)0.00O munkaóra
(honvédség kapacitás hiányrában)

- harcjármű naryjavítás

- gépjármú naryjaűtás

- technikaközepjaűtrása

600 db

4.500 db

5.500 db

- híradótechnikai eszközök nagyjavítása 1.500db, melyeka prog-
nosztizált ve§zte§ég_hányadból a honvédség erőivel és eszköieivei nem
j avítóhatók.

A nemzetgazdasági javító kapacitások felhasználásának időszaka a
veszteség keletkezését és a javításí helyte történő eljuttatás idejét figye-
lembe véve, alapvetően az agresszió elhárításának időszakában kezdőd_
ne_és folytatódna a teljes helyreállításig. Sajátossága ezen tevékenpég-
nek, hory a nemzetgazdaság bázisán helyreállított eszközök visszatéríté-
sével igen kis darabszámmal lehet §ámvetni.

^ Az egészségüg5ri biztosítás a személf átlomány harcképességének
fenntartásárairányul. Magába foglalja a §ógyíó-kiűritó, közegészsegü§/i-
hygiéniai és járványvédelmi biztosítást, valamint a t<imegpusitító fJgyve-
rek, ipari katasztrófák elleni védelem egészségüryi rendizabályait.--

_ 
A rendszabályok sikeres megvalósításának feltétele, hogy acsapatok

egészségüryi biztosítása erységes szervezési elvek alapján töiténjen, egl-
séges nézetek alakuljanak ki a sérüléselq megbetegedések -.gétOreG-
rő[, a kiűrítés, ryórykezelés elveiről. A megvalósításához a hónvédség
egészségügri szolgálata, az áltami egészségüryi szolgálat, a helyi közigazl
gatási szervek erői és eszközei szoros együttmüködése szükéges.

. 
Az egészségügi szolgáIatok kiemelt feladata a gyógyítÓ-kiürító biz-

tosítrás, melynek összhangban kell állnia a korszerű ÚaUorú jellegevet és
megvívásának körülménveivel.
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Az agresszó elhárítá"a időszakában vívott fegyveres küzdelemben a

p.ogoo*rlirálh"tó egészségügyi veszteség a védelmi harctevekenység9k
intenzitásától, az agresszor erejétól, a védelem müszaki kiépírcttségi fo-

kától függóen 30-60 000 fő naryságrendú lehet.

A honvédség jelenlegi kapacitása szakosított szakowosi ellátásra és

rehabilitációra vónatkozóan a fenti létszámhoz Üszonyíwa igen csekély,

Álandó katonai kórházban es szanatóriumban !O-?-ÜVo ,"M" eset&t íel,
átlításra kerülő tábori kórházakban további25-50% ellátására van lehe-
tóség egyidóben. Igy belátható, hory az állami egéslég9§, szolgálatra
milyén 6her hárull-Ez azt jelenti, hóry mintegl30-357o-banválik szük-

ségessé a sérültek ellátása a nemzetgazda§ág bázisán - termé§zetesen a

szíkséges személyi állománnyal és felszereléssel eryütt -, amely mintegy

1.6ü)-1-.8fi) fő owost, 170-200 fó s/óryszerészt és 3.3ff)-3.500 fő közep-
képzettségű egésxégügd szakállományt jelent.

A köztekedési biztosítás a csapatok harctevékenysége érdekében
végzett szátlítások, közúti mozgások, valamint,a harctevékenpég anyagi,

te;hnikai és egészségügyi biztosítási feladatai végrehajtását elősegíó
anyagi-technikái alrendizer. Magába foglalja a közlekedési hálízat elő-
kéizítését, üzemeltetését, a sállítóeszköók katonai szállítások végre-

hajtására való kiválasztását, elókészítését, a katonai §zállítások tervézé-
séi, szervezését, irányítását, vatamint az anyagmozgatás és rakodásgépe_

sítés megszervezesét.

A közlekedési biztosítás kiterjed a nemzetgazdaságközúti, vasúti,

vízi és légi közlekedési ágainak katonai élú komplex igénybwételének
tervezésére és a végrehajtás irányítrására.

A mlnősített idószakban konkét rendszabályok alapján elsósorban
a polgárl közlekedésl szenek bevon ásírval történilc

_ a közlekedési hálózat felkeszítese, a teljesítő és életképességét
növelő feladatok (delták, kitéró( megkerülőutak, dublőrhidak építése)
elvégzÉsei

- a szállítóeszközök (vasúti, közúti, űzi) előkészítése, §nűjtése
(vasúti kocsik, TS usályok összevonása), vasúthálózat üzemeltetése;
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_ a közlekedési szakanyagok, szaktechnikai eszközök és javító
készletek beszerzése és az azoikál történő ellátás.

A katonai gépkocsiutak üzemeltetését - a feladattól függóen diffe-
renciáltan - a közúti komendáns csapatok, központi tagozatban a hely-
reállítását a közúti komendáns c§apatok felügyeletével a polgári közúli
helyreá|lító osztagok hajtják vegre katonai támogatiá§ mellett. E feladat.
ra hadmúveleti területen a honvédség műszaki csapatai is bevonásra ke_
rülnek.

A vázolt elveknek tórténő megfelelés szükségessé teszi a Magnr
Honvédség anyagi-technikai szenezetei, illetve a nemzetgazdasági szer-
vezete& polgári közigazgatási szervek közötti egüttműködés! amely
főbb tartalmi kérdései, a jelenleg meglévő gondok, problémák, a mutat-
koá feszültségek megszüntetése a következőkben fogalmazható meg.
(Az eryüttműködés főbb területeit és tartalmát a 2.sz. vizlar szemlélteti)

A béke időszakban az eryüttműködés megvalósítását a felső vezetés
szintjén (HM, MHP-ság) kell megvalósítani.

Ezen időszak alapvető tartalma a honvédség készletébe nem lévó,
de a különböző időszakokban szükséges anyagok, eszközök és szolgálta-
tások igényeinek felmérése és ezek pontosítása.

. _Apontosítá§ok során problémaként jelentkezhet, hogyaz anyagi jet-
legű_szolgáltatások (éIelmezés, ruházat, mosatás, javító anyag) ileny-Ue-
vétele már a minősített időszakot megelózően, békében, a ryáitó és izol-
gáltató nemzetgazdasági erységgel szerzódések megkötésével rendezhe-
tő, melynek jelenleg a törvénl feltételei még nem iisztázottak.

A honvédság,által megfogalmazott igények eg5l része korábban meg-
tervezett biztosításon alapul, melyről visszaigazolással eddig nem rendel-
kezünk.

. Vannat olyan technikai eszközök, műszerek, melyek gyártása, javí-
tása speciális követelményeket kell, hog5l kielégítsen s ezeÉcsak megha-
tározott, felkészített technológiával rendelkezó üzemekben gyárthaiók,
javíthatók (műszaki+echnikai eszköák, veglivédelmltechn'ilai eszkó-
zök, műszerek, hitelesítő eszközök). Ezeknél bizonyos nehézségként
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merül fel 
^znn 

gazdasági eg},ségek kijelölése és felkészítése, amelyek
ezen feladatokat képesek megoldani.

Nagyszámú adatszolgáltatásra van szüksége haditechnikai, hadtáp,
egészségüryi és közlekedési szolgálatainknak, már a béke állapot idősza-
kában a meglévő ryártó,javító és szolgáltató kapacitásokról, ezek területi
elhelyezkedéséről, a minősített időszakban számításba vehetó kapacitá-
sokról. További információ igénye merül fel részünkól a veszélyes anya_

gokat gyártó üzemekről, az ott gyártott anyagokról, ezeknek az emberi
szervezetre gyakorolt hatásairól, semlegesítésükről, illetve mente§íté-
sükről.

A fentiek alapján szükségesnek látjuk azokat a nemzetgazdasági
erőforrásokat már békében kijelölni, amelyek felhasználását a minósített
időszakban tervezni lehet s minősített időszakban az illetékes tárcákkal
eg5rüttmúködve kijelölni a felhasználásra legmegfelelőbbeket, firyelem-
be véve a honvédség csapatai tevékenységi körzetét.

A legnaryobb gondot abban látjuk, hory a honvédség csapatainak
béke diszlokációja alkalmazásuk várható irányai á körzetei a katonai
kerületek területi elhelyezkedése, valamint a régiók körzethatárai nem
fedik egymást, ezért szükéges már a béke állapotban az igényekbizto-
sításának tewezését úry alakítani, hogy az elérhető legnagyobb szinten
elégítsék ki a honvédség csapatai anyagi-technikai szü}ségleteit.

Az igények négl bbtosítási forráshoz kötődnek:

- rögzített ipsri kapacitáso\ amely alatt azon, az országban meg-
lévő, leköthetó ipari kapacitásokat értjük, amelyek a Magyar Honvédség
hadiszükségleteinek feltöltéséhez, a háborús veszteségek és a felhaszná-
lrások pótlásához szükségesek;

- különbiiző áltani tartaléko\ melyek a Maryar Honvédség ha-
diszükségleteinek feltölté§ét, a háborús szűkségletek kielégítését szol-
gálják a különböző nemzetgazdasági szerveknél meglévő készletekből;

- a íemzetgazdasággal szemben támasztott egyéb lgények a Ma-
ryar Honvédség hadiállományra tőrténő feltöltésének s mintery kéthe-
tes teljes létszámú ellátásának, a felvonulásnak, valamint a hadiszülrség-
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let megalakításának zömmel polgári rendeltetésű termékekre vonatkozó
szűlségleteiből állnak;

- import lgénye\ amelyek a Magyar Honvédség fenntartási és
hadikészleteinek, feltöltéséhez a készletképzéshez beszerzendő techni-
kai eszköxiket és anyagokat foglalják magukba.

Jelenlegi tewezési fcilyamatainkban a íögzített kapacitás, valamint
az állami tartalék igénybevételénél a veszélyeáeteít§égi időszakra ma-
ximáIisan 6 hónappal, a hábonús id6szakra 1 hónappal számolunk A
veszelyeztetett§égi időszakban a kapacitások és a tartalékok igénybevé-
tele a felmerült igények nag,ságától függően, azzal párhuzamosan foko_
zato§an történik. Háborű időszakban, az időtartam rövidsége miatt, a
napi szük§égleteken felül nagy volumenű kapacitás. tartalék igénybevé-
telét nem tervezzük.

A hábonút követő helypáltításra terveink szeriní 6 hónappa| sá-
molun\ melyidőtartath alatt megtörténhet a háborús veszteségek és fel-
használt anyagok pótlása, a megsérült technikai eszköók javítása, hely-
reállítása.

A fentieken kívűl különós firyelmet kell fordítanunk béke állapot-
ban a Magyar Honvédség kijelölt állománya kataszffifa elháfitásba tör-
ténó résztvételének anyagi-technikal biztosííására, működóképessé-
gük fenntartására. Ez terveink szerint jelentheti a veszélyeztetett terü-
|eten polgári objektumok, ellátási forriások, egészségügyi intézetek és
közlekedési háló zat igénybevételét a kölcsönös együttműködés alapján.
Mindez szükségessé teszi a katasztrófa-helyzetre kidolgozott terveink fo-
lyamatos egyeztetését.

Néhány gondolaí a vezetés kérdésköréről és a további egüttűktidés
jevításának útjaiól:

A honvédség békediszlokációjának megfelelően a békeállapotban
már kialakult személyes kapcsolat létezik a polgári kö zigazgatás és aka-
tonai szervezetek közótt. Az alkalmazási területeken ezt a felvonulás
végrehajtása során szük§éges kiépíteni § az eryüttműködés érdekében
célszerű mindkét fél számára meghatározott tartalmú kötelezó táiékoz-
tatást előími. Ezen belül a katonai § zervezet részéte -szülrséges mérték-
ben - a megoldandó feladatairól, a p olgáriszerv részÉre az adott területen
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igénybevehető, illetve igénybevételre kijelölt polgári erőforrások hely-
zetéről, kapacitrásuk esetleges módosulásáról, a polgári lakosság és a csa-
patok ellátásának egyeztetett helyzetéről, az infrastruktúra működteté-
séról.

Felhasználásra te w ezzik az any agi-technikai vezetés elósegítése ér-
dekében a saját híradóhálózattal é§ ezek szolgáltatásaival rendelkező
olyan polgári vállalatok híradái lehetóségeinek (telefon. telex, telefax)
igénybevételét, mint a MATÁV, a MAV és a MOL Rt. Az ezekhez való
hozzáférhetőség lehetósége azonban további eryeztetést igényel.

Az eryüttműködési területek és szintek általános rendjének e5rik
változata lehet, hog5l a tábori hadsereg, a légvédelmi parancsnokság, a
területvédelmi és budapesti katonai kerületparancsnoksági szintek
eryüttműködnek a régiók köztársasági megbízottaival; a terülefuédelmi
kerületparancsnokságok a régiók köztársasági megbízottaival és a me-

ryékkel; a területvédelmi ezredek a meryékkel; a gépesített hadtestek a

sávjukban lévó megyékkel, kiemelt városokkal és adandár harctevékeny-
ségi körzetében |évő közigazgatási szervekkel.

Célszerűnek tartjuk a meghatározott §zintű katonai vezetók általá-
nos felkészítését ezen tevékenységek jobb megismerése, előkészítése ér-
dekében. Az anyagi-technikai szolgálat területén a dd. anyagi-technikai
fónöki szinttől tartjuk indokoltnak a felkészítést.

Javasoljuk megvizsgálni a kártalanítási kötelezettség megvalósításá-
nak technikai oldalát. A kártalanítás megoldható a háborűs pénzgazdál-
kodás terhére, de utólagos elszámolással, hivatalos hadrendi bélyegzőve|

ellátott' ELIsN,fi,RvÉ,NY" vagy más okmány felhasználásával. melynek
konkrét formai és tartalmi követelményeit á a garanciákat eryüttmű-
ködve a polgári területi honvédelmi igazgatással ki kell dolgozni.

Szükéges kialakítani a minősített időszakban elszámolás alapját ké-
pező normatívákat (bérleti díj, szolgáltatások ellenértéke, stb.)

A katonai és polgári szervek közúti együttműködés során kiemelten
szükéges kezelni a feg5nleres küzdelem idószakára vonatkozó, a csapa-
tok alkalmazási területén a polgári objektumok honvédség által történő
igénybevételének szabály ozását (iskolák, művelődési házak, javítő ize-
mek).
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Természetesen fontos elvként javasouuk figyelembe venni - a gaz-
da§ág további működásének és a lakosság ellátásának folyamatos fenn-
tartása mellett - s honvédségi lgénybevétel elsőbbségének elvét.

A fentiekben vázoltakvalós, meglévő problémákat tükröznek, ame-
lyek feldo|dására való törekvést az anyagi-technikai biztosítás és a nem
ze|gazdaság legoptimálisabb közelítáét, a susros "élő' együttmúködést
továbbra is napirenden kell tartanunk,
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A TtJDoMÁNYos MI]NKA SZEREPE És FBr.a.olrAI nz
ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSBAN

Dobó Péter, Szenes Zoltón|

Az MH ATFCSF-ség és alárendeltjei jogelődeinél az elmúlt évtized-
ben haryományosan jó színvonalo n, " áIlami feladat-oientáltan", megfe-
lelő szellemi, személyi, szervezeti és intézeti kapacitrással folyt, a tudo-
mányos munka. Az elmúlt három évben az anyagltechnikai szakterüle-
ten végzett tudományos munka tervezését, szeNezését és irányítását, a
kutatások és fejlesztések végrehajtását, a szakirodalmi információellá-
tást, a szakértói tevékenységet, valamint a tudományos képzest, -tovább-
képzést az MH tu{ományos életének egészében jelenlévő tendenciák,
sajátosságok, eredmények és problémák jellemezték. A szewezeti vál-
tozások következtében meg§zűntek az önálló tudományos tanácsok, el-
vesztettük a független tudományszervezői helyeket, csökkentek az anya-
gi, haditechnikai és katonaorvosi tudományos kutatásokra és fejleszté-
sekre fordítható keretek, átalakult a szakirodalmi információszolgáltatás
rendje, korlátozottabbak lettek a hasznosítás, a publikálás lehetőségei.
(Hadtápbiztosítás c. folyóirat "kimtllósa", szakági orgánumok /időleges
vary végleges/ rnegszúnése, he$i tudományos könyvtárak felszámolása
stb.) A tudományos életben meglévő általános folyamatokat, nehézsége-
ket, bizonytalanságökat fe|erósítették a §zakterületen lezajló szewezeti
változások, a hadtáp és a fe§/verzetitechnikai szervezetek összevonása,
az anyagi-technikai integráció fo$atása. Ezért az elmúlt idószakban a
feladatunk az volt, hogl tudományos területen is elméletileg és §zerve-
zetileg egységes rendszerbe " renlezzük" az anyagi-technikai biztosítá§
különböző szakterületein folyó kutatásokat, fejlesztéseket, kialakítsuk a
tudományos munka irányításának központosított rendjét, megteremtsiik

l Dobó Péteí vezérónaBy, az MH ATFcsF-§é8, Tudományos Tanác§ának elíöke, dí.szene§ zol-
tán ezíedes, a Tudomáíyo§ Tanác§ u8}ry€zetó élnóke.
* A cikt'A tudományos munka helyzete é§ feladatai a Magyar Honvéd§égben" c. 1993. §zép-
temberi MH tudományos konferencián elhan8zott elóadá§ írásos, szerke§ Aettyállo?Ála.
l.A szüzók kö§zönetet mondanak mindazoí ko étákíak, ákik hozájárultak az elóadá§ anya-
8ának ö§§zeálütásához.
Külön me8kö6zönjük dííIideg 

'ános 
o.vezéíóma8y, drxalló Péte, mk.ezredes és dr. Bó§ze Ta -

más óma8y éítéke§ §e8ítsé8ét.
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a koordinált információs szolgáltatás alapjait, kidolgozzuk a hadtudo_
mány részét képeó anyagi-technikai bizto§ííá§ elmél€tének (ATB-el-
méletnek) integrálti alapjait.

ATB_elmélet mint a hadtudom ány része

Az elmúlt években szakterületünkön olyan lényeges és alapvető
szervezeti és működési változrások történtek, amelyeknek szülrségszerű-
en le kel| képeződni a katonai elméletben. Az anyagi- technikai bizto§ítás
területén végzett tudományos munka szellemi "hozadékát" ATB-elmé-
letnek (a jövóben katonai logisztikának) nevezzük, amelyet a hadtudo-
mány szúkebb magjának, a katonai elméletnek a részeként fogiuk íel. Ez
a fajta interpretáció eryébként a Jomini-féle felfogás napjainkra történő
alkalmazása, következetes helyreállítása.Z

Tudományterületünk új elnevezését azért is szükséges hangsúIyozni,
mert a korábbi hadtudománf struktúra "hadtráp és hadigazdaság elmé_
Ieten elnevezéssel foglalta össze a harc, hadművelet nrnögöttesn biztosí-
tásának - az ellátásnak, szállításnak, üzembentartásnak, gyóryításnak -
feladatait. Bár az elmúlt időszakban történtek törekvések a nemzeti had_
tudományi felfográs kialakítására, még számos sz€rző tudomán}teniletúnk
vonatkozásában a régí módon fogia fel a"haü aúomónyokat" , E teklntet-
ben történt eg]fajta szemléleti áttörés a Ma§IarHadtudományi Társaság
7992. a"A hadnd,omóny hazai értelrnezéséről" c. konferenciája óta, de
ez még nem általános, szakmai körökön kívül nem elterjedt.

Az ATB-elmélet a fegyreres erők béke és háborús fenntartásának,
működésének és fejlesztésének ellátási-üzembentartási problémáival
foglalkozik, s a tudomány elméletével, eszközeivel, módszereivel segíti,
támogatja a biztosítási feladatok hatékony megszervezését és végrehaj-
tását.

2 AH. Jomioi a §traté8ia é§ harcá§zat mellett a logi§ziMt i§ a hadtudoínáíy önáüó íé§zének tekin-
tetto. vö. Inteííationa| Military .íd DefeDce Encyclopedia. vo!.3, Bra§seyl In. wa§hington
t993.óp.
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Az ATB-elmélet a katonai elméletet (katonai biztonság-elméletet,
hadművészetet, a katonai vezetés elméletét) támogatja, szolgálja ki, de
nerncsak a feryveres harc, hadműveszet törvényszerűégeit, elveit és for-
rásait veszi firyelembe, hanem a gazdasághoz, az iparhoz, a közlekedéshez,

az egészségüryhö z v alamnt az ezekkelfoglalkozó tudományokhoz, tudo-
mányágazátokhoz és gyakorlathoz is kapcsolódik. Az ATB-elmélet tehát
az interdiszciplináris tudományágazatokon, a segédtudományain keresz-

tül ezer szállal kapcsolódik a ciül tudományossághoz, és a hadsereg anya,

gi-technikai biztosítása érdekében felhasználja a polgári tudományok, ku_

iatások, fejle,sztések eredményeit, és eg^ittal a hadsereg, hadügy problé-
máin keresztül megtermékenyítőleg hat a gazdasági, műszaki és orvostu-
dományokra, bőűti vixgálati körüket, szemléletüket, módszertani-kuta-
tási apparátusokat.

Az ATB-elméletnek helyét, szerepét, segédtudományaihoz való kap-

csolódását, a katonai elmélet és civil tudományosság közötti transz-

missziós funkcióját a hármas koncentrikus kör modelljével (1.sz. mel-
léklet) ábrázo|tuk, ahol a belső körben a katonai elmélet, a középső kör_

ben az interdiszciplináris tudományterületek, a harmadik körben pedig
a polgári tudományágazatok foglalnak helyet.

Az ATB-elméletnek - mint minden tudományterületnek - elméleti
és grakorlati funkciójavan. Elméleti funkcíója az, hogy konzisztens mó-
don kidolgozza a tudományterületnek belsó rendszerét, megfogalmazza
belső tórvénpzerűségeit, elveit, kimunkálja egységes elméletét és szak-
mai nyelvezetét, Ennek a tevékenységi körnek lesz majd a feladata az,

hogy a szükéges szertezeti, múködési és vezetési változásokkal össz-

hangban az ATB-elméletet katonai logisáikai elmél€tté fejles§ze, az eh-
hez szükséges "ru dományismeret-bővttést" végíehajtsa. Gyakorlati funk-
ciója a hadsereg-átalakítás teendőiből, az anyagi-technikai szakterület
előtt álló feladatokból következik. Minden időszak rendelkezik olyan ka-
tonai és szakmai feladatokkal, amelyek végrehajtásának elméleti meg-

alapozását, tudományos-módszertani segítáét a tudománynak kell vég_

rehajtani.
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A fudományos munka iránltásának új rendje

A tudományos tevékenység teljesítménye, szervezettsége, eredmé-
nyessége nagymértékben fűgg az irányítrás-vézetés rendjétől,i sziikséges
eryüttmúködési feladatok végrehajtásától.

Az MH ATFCSF-ség Tudományos Tanácsát ez év elején szeweztük
iljjal ava! a cellal, hogl fogja össze, koordináIja és irárryitsa az anyagi-
technikai szakterületet érintő tudományos munkát, a kutatási-fejlesitési
feladatokat, az elért eredmények értékesítését és ha§znosítását. A tudo-
mányos tanács a főcsoportfőnökség vezetésének segítő, döntéselőkészí-
tő, koordináló és értékelő testülete. Átszervezáénél, műkódésének új
alapokra,lrelyezésénél a hatékonyságot, a szervezési képességet és ai
eryüttműködési hajlandóságot preferáltuk.

_ _ __A 
fócsoportfőnökség tudornányos tanácsa (2.v.metléklet) je|enleg

11 fős, személl összetételénél fogva képes arra, hory összefogja áz anyai
gi-technikai vezetőszerveket, a szolgálati alárendelieket, a siakmai ilá-
rendelt §zervezeteket, a kutatóintézeteket, valamint az anyagi-technikai
szaktanszékeket, A tanács személyi összetételét n€les vózeiői mag jel-
lemzi.

. _ A íócsoportfőnökség katonai vezetői beosztásuknak megfelelóen
irányítják az egyes területek tudományos munkáját összefogó tigozatok,
y|kciók es bizottságok munkáját. Az anyagi biziosítás elláús, gázdálko-
dáselméleti és gyakorlati problémáival a hadtáp, valamint a hadigazda-
sági tlgozat foglalkozik az MH HCSF és az MH HGCSF vezetésével. A
technikai bizto§ítás feladatait a haditechnikai tagozat rnűveli az MH
HTCS.F irányításával. Az MH Egészségügyi Szolgálatfőnök szakmai
munkáját ö_nálló, az anyagitechnikai tudományos taiáccsal együttműkö-
désben lévó, deszuverén módonműködő Egészségügi Tudofrányos Ta-
nÁcs segíti. A közlekedes és szállítás feladatainabmégoldása, valámint a
civi| logisztikai ágazatok eredményeinek adaptálása áIogiszti}ai szekció
feladata, amelyet az MH KSZF vezet. Y alamennf tagóza! szekció, ta-
nác.s íömörítí az adott szalderület színe-javót: főnökakőt, tudományoi in-
tézetek igaz$atóit, tudományos fokozattal rendelkező szakembéreket,
szaktanszékvezetőket, alárendelt szakmai szervezetek parancsnokait,
eryüttmúködó külső (társ-) intézetek munkatársait.
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Az elmélet és a gyakorlat erységét, a ryakorlati tapasztalatok feldo|-
gozásának, szintetizálásának irányítását a seregte§tek anyagi-technikai
főnökök biztosítják, akik a seregtestek tudományos bizottságait és az
anyagi-technikai biztosítás gyakorlatát reprezentálják.

A tanintézeteket a ZMKA Anyagi-Technikai (Logisztikai) Fakultá-
sának parancsnoka képviseli, aki koordinálja valamennf (nemcsak az
akadémiai) szaktanszék tudományos munkáját, biztosítja az elérí ered-
mények oktatásba való beütelét, szervezi, irányítja (képviseli) a tudo-
mányos képzés, -továbbképzés feladatait anyagi-technikai szakterületen.

A tudományos tanács negyedik magiát a haditechnikai kutatás és
fejlesztés, valamint a katonaorvosi kutatások felelós személyei képezik.
Az MH haditechnikai f€jle§zté§i főnök - beosztrásából fakadóan - a mű-
szaki tudományos tevékenység irá nyítá§átvégzi, míEa katonaorvosi alap-
és alkalmazott kutatá§ok koordinálását az MH katonaorvosi kutató
Központ igazgatója hajtja végre. E két felelős kutatási vezető tudo-
mányos tanácsba tőrténő "beemelésével" megszúntettük a tudományos
munka irányításában korábban tapasztalt kettősséget (tudniillik az álta-
lános ATB-kutatások és a speciális szakkutatiások /műzaki, orvosV dua-
lizmusát), és a szolgálati jog- és hatáskör csorbítása nélkül éppen a Tu-
dományos Tanácson belűli munkavégzés nyilvánosságával, személyi
ös§zetételével, vezetési"erejével' - jaűtottuk a kutatás-fejlesztés koordi-
nációját, a feltételek biztosítását, az eredmények szélesebb körű haszno-
sítását.

Az anyagi+echnikai fócsoportfőnókség jelentós fűggetlen tudo-
mányos kapacitással rendelkezik, és három önálló tudományos intézet
tartozik alárendeltségébe.

AHadiíechnikai Intézet (HTI) az MH-nál folyó központi haditech-
nikai kutatás és fejlesztés irányító szervezete, amely 130 fős (mérnök,
technikus, szakmunkás) kutatóapparátussal rendelkezik. 1993. éü K+F
költségvetése 485 M Ft, melyből 231 M Ft-ot a központi költségvetés
finanszíroz, 174 M Frot pályázatokűtján azaMFB+ől nyert el, 80 M Ft
pedig a feryvernemi beszerzési keretből áll rendelkezésére. Az intézet
15 központi műszaki-fejlesztési feladaton és 56 témán dolgozik jelenleg.

A Katonaorvosi Kutató Központ (KOKK) rendeltetése olyan alap-
és alkalmazott kutatások vegzése a katonaorvostan és a katasztrófaor-
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vo§tan teíületén, amelyek elősegítik a külónféle ártalmak okozta kóros
elváltozások lefolyásának megértését, korai diagnosztizálását és haté-
kony gyógykezelését. A KOKK fontos feIadatot lát el a tudo_
mányszervezés és a tudományos eredmények publikálása területén. Az
intézet 20 ft5s (kutató, asszisztoncia) állománnyal rendelkezik és kutatási
feladatokra 8,3 M Ft-ot költhet ebb en az évben.

A Repülőonosi Kuíató Intézet (ROVKI) feladata az MH hajózó,
ejtőernyős - repülésirányító állományána( repülő főiskolai hallgatóknak
rendszeres orvosi alkalmasságvixgálata, gyógyító-megelőzó ellátásának
szakmai irányítása, az ezz,elkapcsolatos tudományos kutató munka vég-
zése.A kutatóhely főállású kutatói státuszokkal nem rendelkezik, az ott
dolgozó owosi állomány munkájából eredően foglalkozik kutatási fel-
adatokkal,Az intézet kutatásra elkülönített, önálló költségvetési el-
őirányzattal nem rende}kezik, kutatási feladatait az alapműködésre biz-
tosított pénzkeretekból kell fedeznie.

Az önálló kutatóintézeteken kívül valamennyi szolgálatfőnökség
(általában az ellátóközpontok és alárendelt intézetek állományában)
rendelkezik fejlesztési osztályokkal, alosztályokkal, részlegekkel.

Az MH ATFCSF-ség tudományos tanácsa tevékenységét különbözó
rnűködési formákon keresztül valósítja meg. A tanác,s a szervezési fel-
adatait munkaértekezleteken hajtja végre, tudományos témák megvita-
tására plenáris (kibővített) üléseken kerül sor. A tagozatok, szekciók,
bizottságok munkájukat üléseken végzik, önállóan vagy együttműködés-
ben különféle tudományos rendezvényeket (konferenciákat, bemutató-
kat stb") szerveznek. A tudományos munka ellenőrzése beszámoltatáso-
kon, írásos jelentéseken keresztül vaiósul meg.

Az anyagi+echnikai tudományos munka irányítrásának fontos része
a tudományos egyűttműködés szervezése és fenntartása más tudo-
mányos szervezetekkel. A főcsoportfőnókség tudományos tanácsának
tartalma§ munkakapcsolata van a I{VK Tudományos Munkaszervezési
Osztállyal, a Ma5rar Hadtudományi Társaságvezetésével, a katonai tan-
intézetek vezetó oktatóival és a seregtestek parancsno}ságaival.
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A tudományos munka főbb eredményei és tapasztalat i

Az anyagi-technikai szakterületen végzett tudományos munka szer-

.,ezetús Átioae"i keretei napjainkra kiáIakultak, a tudományos tevé-

tenyseg vegzése jogilag szabáyozott3, a szükséges személyi, tárgyi és

pén2ti§ri feltételek alapvetően biztosítottak.

Az integrált kutatási tevékenységek, erőfeszítések az MH fő felada-

tuiout t"tl"iiteret, végrehajtását, a problémák megoldásait szolgálják,

§zolgatatíőnOksegeinli, szewezeteini meghatározó szerepet vállaltak a

honvédség hosszi táv,í haditechnikai korszerűsítése koncepciójának
t útgo"áatun, a teíületvédelmi és honvédelmi csapatok felállítása

anvap'i-technikai feltételrendszerének kimunkálásában, a hadsereg költ-

sqta-tarékos gazdálkodásának megvaló§ításában, az_alapvetó szabály-

zói íSzáraztoűi Gapatok Harcszabályzata, Hadműveleti Utasítás, Szol-

gálaii Szabályzat slb:) ludományos megalapozásában,_A_harcászati sza-

6ályzat kidoigozásával párhuzámosan elvégeztük a Háborús Anyagi-

teJnnl*ai Szittutasítás kidolgozrás át, amely az anyagi-technikai biztosí-

tás feladatait szabályozza harcban, hadműveletben,

Az anyagi biztosítás területén tevókenységünk a gazdálkodás javí-

t6sára, az áilrőmi szabálynk(örvények, rendeletek) szakági adaptáció-

iára. úiellátási eszközökés anyagok kifejlesztésére, rendszerbe állítására,

á szatíitasi feladatok költséghatékony racionalizálására irányultak, Az
anyagi eszköz-fejlesztés vonátkozásában hadtáp teíületen jelentős ered-

méni az űj egyéÁi zárolt élelmiszer, az új társasági ruha, a 90 M hadiru-

U,azát, a Si tígyakorlóruházat, a fekete színű harckocsi ruházat, valamint

uriru-r-zo=WAOmotorolaj,EKT-90ha jtóműola j,FRIK0-35f aryálló

hűtőfolyadék kifejlesztése, teahnikai területen pedig új vegyivédelmi esz-

közök, anyagok, lavító és konzerváló anyagok kikísérletezése, illetve
rendszerbé álítá;a. Különbözó katonai szállítási rendszerek költség-

elemzése, takarékos§ágot szolgáló intézkedések bevezetése_ (pl, szállí-
tások átterelése polgári ágazatókra) szintén jelentős hozadékkal járó te-

vékenpéget jelentenek.

3 Lá§d azMllPK 56/l992. (HK22), aHVKF 126lI99LW22\ésa]L40/|992 W íl1993\,

továbbá az MH ATFcsF 57 l |993 szj,í|Ié"kedéseit,
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Az anyagi biztosítás rendszere háborús működesi tapasztalatainak
elemzésére kutatói csoportot működtettünk azez éü paráncsnoki törx-
vezetési gyakorlaton. . Különösen hasznos tapasztalaiokat szereztünk a
vasúti kirakó és tároló állomások működéséról, valamint a szétbontako-
zás anyagi szükségleteit, ellátási feladatait szolgáló s zrrvezési - vezetési
eljárásokól, módszerekől, megoldásokól.

A haditechnikai kutatási és fejlesztési feladatok nehéz körülmé-
n,yek között folyrak, hiszen a hazai K+F és ryártó bázisok szétestek,
átalakultak, megszünte\ a nemzeti védelmi ipai válságban van, ajogbely-
zet még tisztázatlan, a K+F források jelentósen besi,nnitter, ,rij rórrai_
lehetóségek pedig még nem alakultak ki. A haditechnikai KtF a had-
§er€íejle§zté§ mű§zaki részét jelenti megel6zó kutatással, feladatait
mindenkor a katonai felsővezetés által jóváhagott fejlesztési tervek ha-
tározzák meg. A haditechnikai K+F-t hazai bázison,'hazai szellemi po-
tenciál felhasználásával, hazai licenc alapján vas/ nemzetközi koopórrá-
cióban (pl. kisméretű, többélú, pilótanélküli repülőgép_komplexum fej-
lesztése cseh-magyar kooperációban) haj tj uk végre. Á Éutatrás-módszerót
a jóváha5,ott K+F tervekben szerepló, erységei kutatáslfejlesztési me-
todika alapján megtervezett témafázisok végrehajtása, illeWe megvaló-
sításának szervezése jelenti,

Az MH haditechnikai K*F tevékenysége napjainkban magában
foglalja:

. a.) A haditechnikai múszaki fejlesztés prognózisterveinek (hosszú,
közep- és rövid távú tervek) kidolgozását.

b.) A haditechnikai K+F-el kapcsolatos nemzetközi eryüttműkö-
dési tevékenpég tervezé§ét, szervezését, irányítását és elleózését.

c.) I1j haditechnikai eszközik és hadfelszerelési anyagok rend-
szeresítési bizottsági üléseinek előkészítését és végrehajtrását.-

d.) A rendszerbeállítás tervezését , szerlezését ésvégrehajtását.

. _. e) Az eglségesítés (kompatibilitás), a szabványosítás, a csapatpró-
bák (saját vagy nemzetközi kooperáció6an történt iejlesziés e".ien; es
a csapatvizsgálatok (külföldi beszerzési eszköztjk alkalmazásba vétele_
kor) végrehajtrásának irányítását.
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f.) Haditechnika-elmélet fejlesztését, haditechnikai szakirodalmi
információszolgáltatás szervezését.

A nehéz körülmények ellenére a haditechnikai kutatás és fejlesztés
eredményesen folyt. Hazai bázison, hazai szellemi kapacitás felhasználá-
sával több feJlesztési feladat befejeződ ött (3.sz.melléHer). Szeretnénk
megemlíteni például az Árpád automatizált tűzvetési rendszert, az auto-
matizált repüléstervező rendszert, a GVJ-1 veryijelző műszert, vagy a

kisméretú kézi- és fegyvergránát-családot. Hazai bázison, licenc (know_
how) alapján ryártáselőkészítés alatt van a korszerű gázá|arc és védőtl-
hafelszerelés. Nemzetközi kooperációban elókészítá alattvan a maryar-
olasz-cseh kooperációs fejlesztésű kisméretű, többcélú, pilotanélküli re-
pülógép-kompiexum. Eryüttműködési lehetóségek feltérképezése van
folyamatban magyarJenglel és magyar-román üszonylatban. Több nem-
zetközi vállalat érdeklődik hazai K+F-ben és gyártásban való résnlétel-
ről.

A haditechnikai K+F mellett jelentős szervezési, technológiai és
üzembentartási feladatokat oldott meg a haditechnikai szolgálat. Kidol-
goztuk az MH feg5ruerzettechnikai eszközeinek váltását megalapoó
döntáelőkészítő tanulmányokat, végrehajtottuk az MH rakétatechnikai
(Iégvédelmi, páncéltörő, repülőgép-fedélzeti) eszközeinek üzemben-
tarthatóságának tudományos üzsgálatát, fejlesztés alatt van a repülőgép-

, műszaki szolgálatnál az idegei tárgy (hajtórnűbe történő) beszívásának
detektálása c. téma, folyamatban van,a haditechnikai eszközök hosszú
időtartamú tárólásba helyezésével kapcsolatos kísérleti munka| Mind-
ezen - és más, ki sebb volumenű - feladatok hozzájárultak az üzemeltetés
és üzembentartás feladatainak végrehajtásához, a haditechnikai es2kö-
zök hadrafoghatóságának biztosításához.

Az egészségügyi biztositr{s területén végzett tudorriányos tevékeny-
ség (4.sz. melléHet) egyrészt az egészségügyi szolgálat tevékenységének
korszerűsítését, másrészt a katonaorvostudománf kutatásgk végrehaj-
tását szolgálta. Tanulmány kévü|t a szolgálat béke- és háborús felada-
tairól, a szolgálat csapat- és központi tagozatainak helyzetéről. Vizsgálat
alatt van a szolgálat békeirányítási, vezetési rendje egy modern, nemzet-
közi tapasztalatokat fethasználó új irányítási rendszer kidolgozása érde-
kében.
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A katonaorvosi alapkutatiások a sugárbetegség kifejlődésének és le-
folyásának jobb megismerését, a diagnosztikus és kezelési"taktika" kor-
szerűsítését, a su§árártalmak ryógyításának hatékonyabbá válását szol-
gálják. Tervezznk az ország és Közép-Kelet-Európa legkorszerűbb im-
munológiai laboratóriumának létrehozrását.

Az alkalmazott (klinikai) tudományos munka új technikai eszközok,
diagnosztikai és §/ógyító eljárások bevezetését, az eredmények tudo-
mányos feldoIgozátsát szolgálja. A sebészeti klinikai ágazat tudományos
munkájának eredményeképpen a KHK és Győri Honvédkórház idegse-
bészeti osztálya ún. spinális (gerincellátási) centrumokká váltak, égési
o§ztályaink (KHI( Győr, Pécs) hazai égési centrumok lettek, a baleseti
osztályok ré§zt vesznek a baleseti ügyeleti rendszerben. Abelgyóryászati
típusú osztályok munkája a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését,
az idült mozgásszervi betegségek hatékonyabb gyógykezelését, a króni_
kus betegségek eredményesebb 5lógyítását szolgálja. Az ideg_ és elme_

§ógyászat területén végzett tudományos munka az alkalmazkodási za-
varban szenvedők korai kiszűrése (következésképpen a katona-rendkí-
vüli események csökkentése), illetve az alvászavarok jobb megismerése
érdekében történik. A repülőorvosi kutatómunka a korszerű repülőgép-
típusokra megfeleló orvosi alkalmassági követelmények kidolgozását, a
pilóták egészségü5ri alkalmasságának objektívebb megítélését, a rejtett
egésxég-károsodások korai kimut atását célozza.

Az anyagi-technikai biztosítás végrehajtását segítő K+F_re iráryuló,
tudományos munkát nagl sámú állami szervezettel, hazai és külfiildi
kutatóintézettel, e§/etemme|, tudományos társasággal es.üttműktidés-
ben végezzük. A főcsoportfőnökség szolgálatfőnökségei, tudományos
szervei, kutatóintézetei, alárendelt szeryezetei kapcsolatban vannak az
MTA intézeteivel (Pl. KFKI, KKKI), a szal<ági biztosításokat támogató
§zakosított kutatószervezetekkel (Pl. MH ESZF-ség a Konzervipari Ku-
tatóiíltézettel, az MH KSZF-ség a Közlekedéstudományi Intézettel stb),
hazai és ipari vállalatokkal (Pl. Aísenal Rt, Videoton Rt., Siemens, Ples_
§ey-DEC stb). Jelentős figyelmet szentelünk a Ma§/ar Hadtudományi
Társasággal, az MII Logisztikai Programirodával, a Magyar Logisztikai
Egyesülettel, az MTEsZ-el, a Bizton§ágpolitikai és Honvédelrni Kutatá-
sok Központjával, a Magyar Minőségi Tánasággalvaló közös tevékeny-
ségre, amely közös rendezvényekben (konferenciák, előadások, bemu-
tatók §tb.), eg},Üttes munkavégzésben (PI. Hadtudományi Irxikon) nll_
vánul meg. A külsó kapcsolatokat, a tudományos eryüttműködést a ku-
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tatások és fejlesztések eryik ösztönzőjének, fontos hajtóerejének tart-
juk.

A tudományos eredmények ismertetáe, hasznosítása érdekében az
elmúlt időszakban számos tudományos rendezvényt szerveztünk. Itt sze-

retnénk megemlíteni a kúlönböző társaságokkal együtt szervezett kon-
ferenciákat (Hadtápbiztosítás és Anyagi-Technikai biztosítás - 1991.,

Haditechnikai kutatás és fejlesztés - I992.,Módszettani Konferencia az

öngyilkossági kísérletek megelőzésére - 1991., I.magyar-amerikai közös
katónaorvosi konferencia -1993.) tudományos elóadásokat, megbeszélé-
seket, ankétokat. Számos közös rendezvényünk, továbbképzésünk volt
kiilföldi hadseregek szakembereivel a katonai logisztika, beszerzés, gaz,
dálkodás, kooperációs ryártás témakörében. Különösen jó a kapcsola-
tunk az Amerikai-Magyar Munkacsoporttal, NSZK Cxehország, frn-
gyelország, Ukrajna hadseregei anyagi+echnikai szerveivel. Irraktuk a

NATO logisztikai szerveivel való tudományos együttműködés alapjait is,

Atudományos munka vegzeséhez, az új eredmények gyakorlatbava-
ló átültetéséhez fontos feladatnak taltjuk képzett szakénberek biztosí-
t^át (5.sz.meltétdet). Szakterületünkön a tudományos képzés és -tovább-

képzés szervezetten folyik. Szolgálatfónökségeinken, intézeteinknél,
szakmai szervezeteinknél 4 fó rendelkezik tudomány doktora (hadtudo-
mányi, onostudománf, műszaki tudományok), 14 fó kandidátusi, 12 fő
egyeiemi doktori (hadtudományi, közgaÁasági, múszáki, egésaégügyi)
fokozattal. Bár a közelmúltban az átalakítások bizonytalanságai, az eg,
zisztenciális nehéaégek miatt avállalkozási kedv á az ambíció megcsap-
pant, jelenleg is 2 fő nappali tudományos ósztöndijasunk van, 1 fő készúl
na$rdoktori értekezésére, 10 fő szeretne kandidátusi fokozatot szerczni,
és 8 fó aspirái kisdoktori (hadtudományi, közgazdasági, múszaki) foko-
zatok elnyeré§ére. Főcsoportfőnökségűnknek is gondot jelent a nyugdí-
jas tudományos fokozatok továbbfoglalkoztatása, tudásuk, felkészültsé-
gük és tapasztalatuk hasznosításának megszerveáse. Ezeket a élokat
részfoglalkoztatással, eryszeri megbízatásokkal (szerződésekkel) és a tu-
dományos közéletbe váló bekapc§olásukkal kívánjuk elérni.

Szakterületünkön folyó tudományos tevékenység reorganizálása
fontos feladatának tekintettük a szakmai információs rendszer kialakí-
tását; működésének biztosítását. A Haditechnika c. lap kiadását sikerült
folyamatosan fenntartani, átmeneti szünet után ismét megjelenés alatt
van a Honvéd,orvos, és ez évtől kezdve kiadjuk aKatonai logbztika (Ánya-
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§-Technikai biztosítós ) c. folyóiratunkat, amely neryedévente jelenik
meg. A IITI és a KHK tudományos könyvtára része a Hadtudománf
Szakirodalmi Integrált Információs Rendszernek Jó kapcsolataink van-
nak a ZMKA Tudományos Könyvtárával, a F[M-I Kutatókön}vtárral és
a KFH könyvtárával.

A fudományos munka további feladatai

Aszaktenilet tudományos munkájának szervezésekor a jelenleg fo-
lyamatban lévő kutatások, fejlesztéselq tudományszervezéii feladátok
továbbütelére, illetve az új követelményekból, a honvédség átalakításá-
ból, haditechnikai koncepciójából fakadó feladatok megoldására törek-

Fócsoportfiőnökségünkön tiibb terüteten, több iránybal (ó. sz.mel-
IéHa) folyik a tudományos tevékenység. A feladatok ery része a közép
és hosszú távú fejl*ztéseket célozza, másrésze napi feladatok végrehaj-
tását szolgálja.

A hosszabb távú kutatások közül kiemelnénk a ''Témakjrök az MH
hosszli távú udományos kutató munkljához" c. anyagban is szerepló lo-
gisztikai kutatásokat, amelyek célja az MH logisztika rendsze}ének
(1996-ra bevezetendó) kialaKtásának tudományos megalapozása.

Ányagi területen a fejlesztések új anyagok, eszközök kifejlesztésére,
rendszerbe állításárairányulnak. Részt veszünk az MH (HM) felső szintú
gazdálkodási rendszere továbbfejlesztésének munkájában, a honvédel-
met szabályozó alaptörvények, rendeletek, intézkedés-tenezetek véle_
ményezesében.

Technikai területen már most meg kell kezdeni a hosszú távú hadi_
technikai fejlesztési tervek megvalósításához szúlséges előretekintő ter-
vező_szervezó munkákat, a haditechnikai K+Fés mű§zaki feladatok vég-
rehajtiási tevékenys égénekszerveiését. A fejlesztés megkezdésének a ki-
tolódása miatt nagyon fontos, hog5l naprakészen kövessük a technológi_
ában bekövetkezó változásokat a szükséges módosítások és illesztésék
végrehajtása szempontjából.
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Ielenleg 5 fontos hosszabb távt7 téma kitlolgozásához kezdtünk hozzá:

- A légvédelmi és pánéItörő rakétatechnikai eszköaik (komple-
xumok, tűzvezető rendszerek) fej|esztési irányai, a korszerűségi kritéri-
umok meghatározása és adaptálása az MH fejlesztési koncepciójához.

- ,\z integrált automatizált vezetési rendszerek fejlesztési irányai
és alkalmazhatósága az MH konzerű§ítéséhez.

- A tüzénég csapásmérő képességének fejlesztése kazettás lősze-

rek alkalmazásával,

_ A kézi lófegruerek fejlesztési irányai. Az MH távlati koncepciója
a kézi lófegyverváltás területén.

- Korszerű tűzvezetó eszközök alkalmazásának lehetősége az MH
tűzer- és harckocsicsapatainál.

Egészségüryi biztosítás vonatkozásában tovább folytatjuk a sugár-

betegségek gyógyításával kapc§olatos alapkutatásokat, új eszközök,
anyagok rendszerbe állítását, modern diagnosztikai es §/ós/ító eUárások
bevezetését szolgáló alkalmaói kutatásokat.

A röüd távú tudományos tevékenység a mindennapi feladataink s!
keres megoldását szolgálja. Jelentós szellemi kapacitrások bevonásával
nary erófeszítéseket teszünk az anyagi-technikai szolgálat működéséhez
szükséges, részben még hiányó alapsz.abál}zatolg utasításo\ doku-
mentumok kidolgozása érdekében.

A |egtöbb feladatot a háborús és béke szakutasítások kidolgozása
jelenti, amelyek összágazati elméleti alapozását már elvégeztük. A gla-
korlati tudományos tevékenpég a köz!,etlenül előttünk álló szakmai fel-
adatokat támogatja, pl. MIG-29 repülőgép rendszerbe állítá§a, kiilönbö-
zó tárolásba helyezési módszerek kiválasztása, katonai beszerzési rend-
szer továbbfejlesztése, stb.

Tisztában vag)runk azzal, hog az előttünk álló feladatokat csak a
kiilső (hazai és külföldi) tudományos szervekkel, intézetekkel, vállala-
tokkat, állami szervekkel való szoros egiittmúködéssel tudjuk megol,
dani.
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A feladatok megoldásában továbbra is támaszkodni szeretnénkszol-
gálatunkban felhalmozódott szellemi kapacitásra, szakmai tudásra, elkö-
telezettségre és ü97sz etetíe.Zrínyi Miklóssal szólva "Fut, fárad az em-
ber és kap az világon". Mi abban hiszünk, hog5l a tudományo§ tevékeny-
§égben kifejtett munkánkat, fáradtságunkat a szakmai feladatok megol-
dásában, az anyagi-technikai t'eladatok magasabb színvonalú végrehajtá-
sában kapjuk vissza.
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3.sz.melléklet

A közelrnúltban befejezen legfontosabb hazai
haditechnikai kutatási-fejlesztesi témák:
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5.)

6.)

4.sz.me|léklet

Katonaorvosi alapkutatá§ok

1.) A sugárbetegség kifejlődésének és lefolyásánakjobb megismeré-
sét szolgáló állatkísérletes vizsgálatok.

2.) AzionizáIő sugárzás által a szervezetben kiváltott immunológiai
változások vizsgálata.

3.) A sugárbetegség megelőzésére, kezelésére szolgáló űj gőgsze-
rek, biológiailag aktív anyagok kutatása.

4.) Sugárzó anyagok dekorporálását elősegítő új anyagok kutatása.

Különböző szervezetbe került mérgező anyagok kiürülését foko-
zó, íelszívődását gát|ó új eljárások vizsgálata.

A kutatás és klinikum igényeinek megfelelő immunológiai eljá-
rások kidolgozása.

Alkalmazott (klinikai) kutatások

1.) Laperoszkópiás epehólyag-eltávolítás.

2.) A hasnyálmiriry daganatos, grulladásos elváltozásainak műtéti
kezelése.

3.) Végtagcsontok töréseinek rögzítése különféle külső rögzítőkkel
békében és rendkívüli körülmények között.

4.) Tömeges balesetek, katasztrófák sérül§ei ellátásának szervezési
és szakmai feladatai.

5.) A lézer alkalm azása a szemészetben (retinaleválás), azidegsebé-
§zetben (daganateltávolítás), a gégészetben (hangszalagműté-
tek).
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6.) Prosztata-daganatok ultrahangos diagnosztikája.

7.) A hasnyálmirigy idült 5rulladásos megbetegedései biokémiai' 
módszeiekkel történő diagnosáikája és a ryó5lkezelés haté-
konyságának nyomonkövetése.

8.) Nem invazív módszerek kutatása a keringési rendszerbetegségek
korai diagnosztikájábau és rehabilitációjában.

9.) A katonai szolgálat sajátos rizikótényezóinek kutatása a szív- és

érrendszéri betegségek kifejlődésében.

10.) Immunológiai e|járrások alkalmazása a daganatos betegségek- 
korai felismerésében, a leukémiák diagnosztikájában.

11.) Praedeüáns állapotok, alkalmazkodási zavarok korai felisme-
rése, új vizsgálati eljárások kutatása.

12.) Alváwizsgálatok több műszakban dolgoó harcálláspontok dol-
gozíinál.

13,) Psychiatriai kórképek jelentkezése a katonai szolgáIat alatt.

14.) Repülések hatrása a pilóták különböző élettani paraméterei-

15.) A pilóták fizikai és psyches teljesítményét fokozó eljárások
kutatása,
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5.sz.melléklet

Tudomán/os szellemi potenciál

1./ Tudományos fokozatot'elértek §áme

1990.I1991.It992.

2./ ludományos továbbképzésen r€szt vevők száma

3./ Tudományos fokozattal rendelkezők az anyagi-rechnikai szak-
területen

összesen

2

?
8

Hadtudo-
mány

Köz8azda§ág-
tudomány

Műszakl
tudomány

Orvostudo-
mány

Tudományos foko-
zaltal íendeIkezők

Hsdtudo-
mány

Köz8rzdasá8-
tudomóny

Mllszakl
tudomány

orvostudo-
mály

Doktori l

kandiűtúsi 5 2 J

Egyetemi doktori 8
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6.sz.melléHet

Az MH ATFCSF-ség,főbb kutatási feladatai

1.) Nyugati hadseregek logisztikai rendszereinek üzsgálata.

2.) Az MH haditechnikai korszerűsítésének elvei, módszerei és el-
járásai.

3.) A korai nukleáris riasztási rendszer.

4.) Á csapatok harctevékgqnége anyagi-technikai biztosítása szaká-
gi feladatainak elméleti alapjai.

5.) A csapatok béke és háborús anyagi_technikai biztosítása az MH-
ban végbemenó váltbzá§ok tükíében.

6.) A gazdálkodási rendszer fejlesztáének alapelvei az MH-ban.

7.) Uj szakutasítások kidolgozása (Hábonús anyagi-technikai szak-
utasítás, Béke anyagi-technikai szakutasítrás stb.)

8.) Haditechnikai K+F kutatások (jóváhaglott tervek szerint).

9.) Katonaorvostudományi kutatások (Terv szerint).
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A KÖZLEKEDÉSI SZOLCÁLAT §ZERBPÉNEK REND-
szERszEMLÉLprü vlzscÁr"c.re

Dobó Ferenc|

A katonai közlekedési szolgálat (a komplex tevékenytégét tekintve)
fonto§ §zerepet tölt be a hadsereg béke és háborús tevékenységében.
Munkáját a hadművelet (harc) és az anyagi- technikai biztosítás érdeké-
ben, annak megvalósítására, mintery azoknak alárendelve végzi. Ebből
kiindulva lehet vizsgálni a szolgálat helyét, szerepót, illetve hogy mik azok
az alapvető feladatok, amelyekből a közlekedési bizto§ítás e§ a szállítási
tevékenység összetevődik.

A közlekedési biztosítás fogalmának megfelelően a közlekedési
szolgálat rendeltetése a közlekedesibiztosítási feladatok tervezése, szer_
vezése, a közlekedési rendszer hadműveleti követelmények szerinti hon-
védelmi felkészítésének szakmai felüryelete, a katonai szállítások, közúti
mozgások szabályozása, a rakodógépesítés fejlesztésének és a közleke-
dési szakanyag gazdálkodás szervezése.

Meghatározó feladatnak a mindennemű szállítás (hadműveleti és
csapat, anyagi-technikai eszköók, személy kiürítési és egéb) lebonyo-
lítása é§ a csapatmozgások biztosítása tekinthető. Ehhezszükséges a köz-
lekedési hálózat előkészítése, üzemeltetése, technikai oltalmazása, to-
vábbá a szállítóeszközök előkészítése, szervezett működtetése.

Az előzőekből megítélésem szerint olyan következtetés vonható le,
hory alapvetőenhárom irányú tevékenység határozza meg a katonai köz-
lekedési szolgálat munkáját.

Ez pedig:

- a szállítások végrehajtása;

- a szállító eszközök megléte, felkészítése, alkalmaása;

l Dí. Dobó F€renc ny. atgzr€de§, a hadtudomány kaídidáirsa
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- a közlekedési utak (közlekedési hálózat) előkészítése,
üzemelteté§e, technikai oltalmazása.

Ezen feladatok a kózlekedési szolgálat szervezeti struktúrájától, an-

nak változásaitól, alárendeltségétól függetlenek, mindig jelentkeznek,

ha má§-más súllyal is. Jól bizonyítja ezt a szolgálat története,

A közlekedési biztosítás és szállítási tevékenpégeknél, a katonai

közlekedési és szállító szolgálat megítélésénél, .azok elemzésénél nem

lehet figyelmen kívül hag5mi az anyagi- technikai biztosításban, az anya_

gi-techiikai szolgálatoknál az elmúlt időben bekövetkezett változásokat,

Ísmeretes, hogl az anya§-technikai szolgólatok integrációja alapvetően

megvólnztaű a közÉkeaési szolgálat helyzetét. Az anyagi- technikaí biz-

toúást végző szolgálatoknál és a közlekedési és szállító szolgálatoknál
egyaránt Éeresik aiélszerű és optimális megoldást, y'pelembe 

.véve 
a lo,

gűztikai renduerbe vatő beépítést- A nézetek _abban 
a vonatkozásban,

irogy a közlekedési szolgálat, a közlekedési tevékenység nem integrálha-

tóőzelszolgá|atok egyikébe sem, alapvetően megegyeznek, A közleke-

dés a logiszikai rendierben önátló tevékenysé§ területet ké.pez és aköve-
tehén|ek is két üányból (hadmúveleti és anyagi-technikai) érkeznek
számára. A kérdés véglege s rcndezéséhez széle skörű rendszerszemlé leű
vixgálat szükséges. Ségítséget adha t ehhez a n7agati hadseregek logiszti,

kai rendszete.

A katonai közlekedési szolgálat működése, felkészítése és fejleszté-

se szorosan kapcsolódik a nemzet gazdasághelyzetéhez, a polgári közle-
kedés hosszú- és rövidtávú fejlesztési irányelveihez. Tevékenysége mind
békében, mind háborús időkben a nemzetgazdasággal való eryüttműkö-
désen alapul.

Tekíntettel arra, hory a Maryar Honvédség az ország védelme érde-

kében haditevékenységét a Maryar Köztársaság területén folytatja, így

feladatai ellátásához szülrségszerűen azt a közlekedési rendszert (illetve
részeit) veszi igénybe, amely az adott területen van és béke időszakban
alapveiően a tikoisag, a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére szol-

Eá]..

Mindebből következik - és ez nem új - hogy a haditevékenységek
közlekedési biztosításában fontos feladatai vannak a nemzeti eróforrá-
soknak.
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A katonai közlekedési és szállító szolgálat tevékenysége csak a kor.
szerú követelményeknek megfelelő, jól szervezett es hatékonlan műkö-
dő közlekedési rendszer megléte esetén lehet eiedményes. Ez mintl a
nemz|tga,rlasági, mind a katonai igények kielégítéséhez szűkséges. ,4
közlekzdési rendszer fogalma és mnek me§elelően a taialmci a követke-
zőkben kdyonalazható.

A közlekedési rendszert a vasútak. a közutak, a vízi utak, a légi köz_
lekedési és a csővezetékes hálózat pályái, azok taláIkozá§i pontjainál ki_
alaKtott állandó, vagy ideiglenes jellegű csomópontök, a közlekedési
ágazatok technikai berendezései, átrakó_ és ideiglenes.átrakó helyek
egységes komplexuma és a különböó szállítási ágazatOk szállító eszközéi
alkotják. A közlekedési rendszerbe tartoónak kell tekinteni a közleke-
dési hálózat fejlesztésére es üzemeltetésére, műszaki biztosítására á
helyreállítására, valamint a szállító eszközök üzemeltetésére és komplex
módon történő alkalmazására létrehozott szervezeteket eróikkel és esz-
közeikkel, továbbá a különböző közlekedési vezetószerveket (polgári és
katonai) és hírközlést.

A meghatározásból, de elsődlegesen a közlekedési rendszer rendel-
tetéséből es feladatából egyértelműen adódik, hogl minden közlekedési
ágazat tésze a rcndszetnek, azonb an az egle s dgazatok katona i j elentős ége
nem eg,enértékú.

. Ery_ esetleges háborúban a közlekedési rendszerben alapvető ága-
zatként kettő jóhet elsődlegesen s zámításba, ri vasútiés a köziti közleke-
dá.r. Mellettük kisegítő ágazatkéúrlryelernbe vehető a vízi- éi a légi knz-
lekedés, valaminta csővezetékes szállítás, aqelyeknek a lehetóségei ftigg_
vényében megfeleló szerepet kell biztosítani.

Az előzőekben vázoltak elfogadásával és azóka is támaszkodva a
szolgálat munkájánál a ,biztonságpolitikai koncepció és a Honvédelmi
Alapelvekkel összhangban abból kelt kiindulni, hogy mind békében,
mind harctevékenység esetén az MH az ország területén tevékenykedik,
itlewe vívja meg a harcot. A szolgilatnak ene a helyzetre, tefuit'a honi
teri)Jeten végzendő közlekdési biztosítási és szóIlítási tevékenységre klt M-
sztilnle, paua! adódik, hogy teljes mértékben lehetséges es szükéges a
polgári közlekedésre tá,maszkodás. A szervezetek kiálakításánát eZt fi-
gyelembe véve, olyan szervezeteket kzt! létrehozni, ami az autonóm tevé-
kenys églez íe|tétlenül szükséges.
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A védelmi harctevékenpég, a nagpontosságú fe5rverek alkalmazá-
sa, a csapatok na§Éökú manóvereztetésének szükségessége megköveteli
a szolgáiat részére a pontos információkat, a ryors intézkedéseke| a köz-
lekedési h'onvédségi szervezetek mobilitá§át, megfeleló teljesítóképe§sé-
gét és a közlekedés minden ágaaata íe|haszílálásának lehetóségét a csa-

patok és anyagi eszközök rendeltetési helyre időben történő eljuttatásá-

ía.

Agondolatkörtki kell egészíteni azzal, horya tudomány fejlődésével
párhuzamosan ríjra lcell gondolni az elméleti alapot és tételeka, teljes mér-

iékben teret adva a logisztil<ai vemlélet éruényesftésének

A katonai közlekedési szolgálat helyét, szerepét es munkáját tóbb
jelentós és minden esetben érvényesűlő alap és sarokpont határozza
meg. Ezek eglrészt a honvédségben a hadmüveleti bbto§tásból, másrészt

az Ínyagi:teőhnikli bbto§tásból ad&lnalc De a h'onvédségi alapokon kí-
vül a katonai közlekedáre meghatározó szereppel bír a nemzetgazdasóg
köztekedése, a kijzlekedési rendszer.Ezek köátt kell a katonai közlekedés
helyet és szerepét megtalálni, hory optimális feltételek alakuljanak ki
munkájának végzéséhez. De ellentétes irányban is élszerú üxgálni a

kérdést. Jól működő közlekedés és szállítás nélkül nincs zökkenőmentes
hadmúveleti-, vaIamint anyagi: technikai biztosítás. u§/anez mondható
el a logisáikáról i s. Megbízható kizlekedési háttér és jól mtlköclő száIlftás

nélküI nincs logisztikl.

A kérdés most az, hory a katonai közlekedési szolgálat jelenlegi he-
lye és szerepe a legcélszerűbb es kielégítő helyzetet teremti-e, va5t el-
méletileg,megalapozottabb és él§zerűbb megoldást kell keresni.

A szolgálat helyének, szerepének, feladatainak a üxgálatánál elke-
rülhetetlpnül szükséges áttekinteni a logisztika és a közlekedési tevé-
kenység kérdéseit, összefüggéseit, kapcsolatukat a következő időszak-
ban, elsódlegesen a közlekedés és sállítás vonatkozásában. Nem csak
azért szükégei ez; fieíí ma ez dillato§ téma, hanem a fejlódés reális le-
hetóségéinek felmérése érdekében is.

Célszerú a vizsgólódá§t a logl§ztikr íogotmíval kezdenl. A honvé-
delmi szakkifejezések tervezete szeínt a logisztika: a haderö bélefenn-
tattá sához és hóbonls működéséhez nékiilözhetetle n szülaégletek kielégí-
té§ére Eolgúló szeryezett tevélenység a hadaldomány egik alahlló dldo,
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m.áyterüPa_aaely a haderő uül<ségkteinelg kielégítésével klpcsolatos
elü és gakorlati Mrdéseket és kielégítést szolgáló szailezetek opti^dtt, 1"t-
enle sjt .f m,tilctlaset vbsgálja2.MÁ forrásot szerint a logisztika régi icir-
téneImi h.adtudományi kategória. Iényegét tekinwe a lógisztika póntos
matematikai számításokon alapuló biztosítási rendszere[et. valamint a
bennü} és köaittük lezajló anlagi, tecbnikai, információs, izolgáltatási
stb. folyamatokat és tevékenpégeket jelenti, amelyet azzal a éllal szer-
veznek, hogy a fegyveres kűzdelem (hadmúvelét, harc) összefüggő
komplex_ellátrási problémáit gyonan és optimáüsan meg tudlák oldani. A
megfogalmaaásbót kitűnik, ho§/ a katonai logisztika lényegeben makro-
rendszer_'

. . . |1tvtH_-lan 1tatonai logisztika rendeltetése, feladatköre még nem
kialakított. Vizsgálódások, elemzések folynak és különbözó nézetekkel
lehet taláIkozni. Alapvetően az anyagi- technikai biztosítást fogia át, gya-
korlatilag alkalmi megítélés és ehhez készített elmélet(-ek) sárini.'Ér-
vényes ez a közlekedé§ é§ §zállítá§ területére i§.

É,rdemes röviden betekinteni a nyugati hadseregek logiszrtkai rend-
uerébe.

Ezen hadseregek anyagi_technikai biztosításának vezetése funkcio-
nális alapon (anyagi ellátás, szállítás, technikai biztosítás, egészségügyi
biztosítás) épül fel. A vezetőszervek összetétele, alárendelts{e, tagoá-
dása az 

_adott hadser,eg vezetési rendszerétóI, szervezeti teiépiteiCta1
na§i§ágától és haderónemi tagozódásától függ. Ehhez elkülönült kőzle-
kedési (vál|ítrási) vezetőszerwel rendelkeznéi. Iry a zIISA feglveres erők
(mindhárom_haderőnem) hadtáp anyagi ellátásáii minisziéfrum logisz-
tikai fónölsége, az összhaderónemi szá[í,tási feladatokat pedig a Sátlí-
1ásj 

Operatív Hivatal irányítja. A §zárazföldi haderőnemi anyali-techni-
kai- egeszségüryi bizto§ítást a VKF logisztikai helyettesénef a'lárendelt
anyagi-technikai parancsnolság, az egésxégtig! siolgálatfőnök által ve-

2 Aktuáli§ honvédelmi szskkifejezések éítellnezése. ÍIj Honvédségi sz ette 19922sz,

3 lh.szúcsL.:Akalonai lo8iszxika éírelínezéseésfeladatai.Hadtudomány l993.1sz,.



zetett egeszségü§/i parancsnokág és a VKF első helyettes közvetlen irá-
nyítása alatt működó katonai szállítási parancsnolságvezeti.

A hadműveleti logisztikai vezetésh ez az USA szárazföldi csoporto-
sítások hadszintéren való logisztikai tervezésével, szervezésével és irá-
nf tásával foglalk ozÁ v ezető szenek tartoznalc a száí azföldi csapatok had-

szintéri ellátóparancsnoksága, a közlekedési- szállítrási parancsnolság, az

egészségügyi parancsnokság és az anyagi- technikai bizto§ító központ.

Hasonló tagozati, illewe haderónemi elküIönült§ég található a Bun-
deswehr logisztikai vezetési rendszerében is.'

Az Eryesült Álamok szárazföldi csapatainak FM 100-5 jelzésú Had-
műveleti iiabályzatában rögzítettek szerint a lcrgisztika más-más értel-
mezés és tartalmat kap a hadászat, a hadműveleti művészet és a harcászat
szintjén. Eszerint a barcászati szint anyagorieot ált. |tt az ellátás rend-
szerébe rnindazon dolgok tartoznak, amelyeket a csapatok harci, harc_

biztosító és kiszolgáló alakulatai foglasztanak az ütközetre való felké-
szülés, illetve az ütközet során. A hadműveleti szint a logisztika szélesebb

értelmezése szerint tevékenykedik, ami olyan elemeket is magában fog-
lal, mint a hadműveleti színterek közötti elosztási íend§zer, a hadtápbá-
zisok kialakítása és az ország rendelkezésére álló katonaállomány és fel-
szerelés felhasználása, Hadászati szinten nézve a logisztika magában fog-
lalja az él6erónek és anyagi alapjának kialakítását, azok kijuttatását a

hadmúveletek szinterére. Ennél a szintnél a logisztika a jövóbe tekint,
hogr kifejleszthesse a háború folyatásához bárhol szükséges feltétel-
rendszert )

Meg kell jegrezni, hog a nyugati hadseregekben a logisztikai rend_

szerek az alapkérdésekben való közelítés mellett sajátosan alakultak és

működnek Egértelmú séma az MH részére nem knpható és nem vehetó
át-

5A

Dí. sz€nes zj Lo8i§aitoi íendsz€rek a nyu88ti had§€í€ekbon Új Holtvédsé8,i szeííde
t991.1llz

éíteknezé§o az ame.t:kai had§eré8ben. Hadtudomány l 993.1 3z.
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.Ezek után célszerű üzsgálat aIá venni néhány tényezót, kérdést és
azol(at elemezni a MH vonatkozásában.,

. Szervezetileg a közlekedesi szolgálat az anyagí-technikai szolgálat-
ho_z,tartozik. Ez az anya§+echnikai ibtosítás figaimábóI és feladaíaiból
adódóan elfugadhatónak is tekintheró. IrgaIábbis a lehetségls megoldá-
s3k eryikének. Amint már az előzőekberiis említésre kertiit, a szolgálat
feladatai csak részben adódnak az anyagltechnikai szotgatatiOt. Ueigtra-
tározók a hadműveleti tevékenységgel á biztosítással Osizefüggő ieláda-
tok, mint pl: a közlekedési háIózat filkészítése, iizemeltetése, o Lörúti *--
gó,sok szervezése és bbtosftósa; a hadműveleti szállítások tűezése, szerye-
z^é: 

::8rehajt,ás,ának,irányítósa, 
- csak a k§ontosabbakat említve. Még

egy,lenyeges dologra kell itt utalni. Az előzóekben is már említés történi
aról, hogy a katonai közlekedés a feladatát nem csak satát erőivel és

r^:T:::ir.:l 
.]di: meg. Jelentősszerepe van ebben a neirzetgazdaság

kozlekedesi rend§zerénekés a polgári közlekedési vállalatoknak A nem]
zetgazdasággal való kapcsolattartás és a követelmények meghatározása
az anyagi-. technikai szolgála t felada t körét meghaladó, .O^Za""i.Ái
kan szntü Jog- és hatáskör. A szolgálat ezen terúleten is a hadműveleti
vonalhoz kötődik, mivel a követelúén}eket az szabja a részére.

, , *."l.:19o'takból olyan következtetést lehet levonni, hogy a köz-
tekedési uolgálat íeuékenysége túl mutat. az anya§- technikai bbtosítási
renlsz.?re! és annak |eladatkörén. Hangsúlyozni kell, hog1, az anyagi-
technikai biztosítási rendszerbe történő-egyértetmű iiíeszőéről van ittsÁ és,ne.m a szolgálat szervezeti elhelyezkiéséről. Bár végső soron a szer-
vezeti elhelyezkedésnek a biztosítási rendszerek és felad'atok megvalósí-
tása érdekében kell a legcéIszerúbbnek lennie.

A logisznka oldaláról vbsgálva a közlekcdési tevékenyságeí uryanq§ak
nem lehet egyértelmű választ adni. A logisztikában a kózlJkeoes néIkti-
lözhetetlen és meghatározó, denem a teljles rendszerr el.,E iititta, - aronbekl b e!:ődkgesen az. anya§-technikli - |aUilrn ,eszi a-iigiutikánalr,
htsz enelkül nem értelmezheíő annak működése. A közlekidés egyéb
szakterüIetei - elsősorban a llátózati, annak biztosítása és mritOatetese -
nem tekinthetők a logisztika részének. Odasorolásuk csak önkényesen

:"j:""l_h:lileJ:"res egységmegőrzése érdekében. Elü alapokán nyugvó
egyseg azonban nem a|akítható ki, mivel a közlekedéj önáIló iuáo_
mányterület és a törvényszerű§égeket nem lehet és nem is céiszerű tar-
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tósan firyelmen kívúl haglmi. Az utóbbi idóben számtalan példa mutatta
azt és jó néhány félresikerült szervezeti forma nehezítette a munkát.

Jogos ezekután a Hrdés, hoglan rözíthető a kilzlekedési szolgálat helye

és szerepe a honvédség múkódési és ehhez kapcsolóclóan a szervezeti rend-
jében.

1./ A közlekdési biztosítás szerepet játszik a mindenoldalú biztosí-
tás ósszes területén, íry a hadmúveleti biztosítá§ban, valamint az anyagi-

technikai biztosításban. Feladatai ebből adódóan sotíétűek és az MH
tevékenységének úgyszólván minden területére kiterjednek. Ebből a

sajátos hel[zetből adódóan a szolgálat részére a követelmények két fő
irányból - a vezétkar (hadmúveleti törn) és az anyagi- technikai szol-
gálat - érkeznek.

2,/ A szolgálat sajátos helrzetéből adódik, hogy feladatait nem saját

erőkkel és eszközökkel oldja meg, kevés kivételtól eltérően. A kis számú
szakcsapatok pellett a nemzrtgaÁasági közlekedési rendszer es a pol_

gári körlekedési szervek, valamint az egléb katonai szervezetek képezik
a közlekedési biztosítási és szállítási feladatokat. Ehhez nagyon szoros

kapcsolat és együttműködés kell a polgári közlekedéssel a hadműveleti
vezetés követelményei alapján.

3.1 Az előzőekből következik, hogy a közlekedési szolgálat elsődle-
gesen tervezó, sz ervező, szabályozó éiirányító szerepkört iölt be. Érvé-
nyes ez a közlekedési hálózatra vonatkozó feladatoknál, de ú5sólván
teljes mértékben a szállításoknál is.

Az említett §ajátosságok meghatároák a szolgálat helyzetének a
megítélésénél. Rendeltetését és feladatkörét illetően kevéssé sorolható
az anyagi és technikai biztosítást vé gző szewezetel<kel azonos megítélés
alá. Az anyagi és technikai biztosít ást végző szertezetek a tervezés mel-
lett beszerzik, tárolják és a meghatározott helyen a felhasználónak biz-
tosítják az anyagokat és technikai eszközöket, illewe végzik az üzemel-
tetést és a helyreállítást. A közlekedési szolgálat ezzel szemben tewezi,
szewezi, szabályozza és irányítja a közlekedési biztosítási feladatokat.
Ezek nem elhanyagolható tényezők. A feladatok ilyen eltéfő jellegét és

ezek hatásait semmilyen integrációs tevékenységnél nem lehet fis/elmen
kívül hagmi.
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Áz eddigiekben megfogalmazoft gondolatok figekmbe vételével a kl-
tonai lózlekedési szolgúIat követelményi szlntű éízót*enőmentes műkö-
dése érdekében néhány kérdést célszetzl vbsgóIni és me§eleló elemzés után
azokban döntést hozni.

.1./ Eryértelművé tenni a katonai közlekedési szolgáIat helyét, sze-
repét a MH rendszerén és sze*ezeti struktúráján beltil. Vixgáini kap_
csolatát, feladat megosztiását a polgári közlekedési szervekkel,

. ^ 

Elméletileg megalapozottan kimunkálni es rögzíteni, hogy a szolgá-
lat feladatköre a közlekedési biztosítás és a szállítáíok t"*""éi", .r.*"-
zése, a vegrehajtás irányítrása. Elsődlegesen vezérkari szintű feladatokat
kell ellátnia, amely nem integr álódhat az anyagi-technikai biztosításhoz.
Ezhatározza meg a logisztikai rendszerbe való szerepét is.

2,1 cÉkzerűkialakítani a feladatoknak és a működési rendnek meg-
feleló korszerű szervezeti formát, amety a nemzetgazdaság tehetőségei-
vel és_ a polgári közlekedési szervekkel szoros eg5rittműko-désUen atkal-
mas és képes békében és egl esetleges háborÚLan a rendeltetésének
megfelelni.

3./ Fő célnak kell tekinteni a ter.,szerúség, a hatékonyság és a
gazdaságosság fokozását. Ennek eryik fontc§ teiülete a ózállíiásirend-
szer átfogó üzsgálata, konzerűsítése és lehetőség szerint minden szállí-
tásnál - tötténjék az bármilyen eszközzel - a pénzgazdálkodás megva-
|ósítása.

4./ korszerű számítástechnikai és informácíós rendszer kialaktása
a szolgálatnál, amely lehetővé teszi az állandó helyzeti§meretet, a §Iors
hatékony és szakzerű intézkedést a gazdaságosság szernelótt tartásával.

_.E 
né_hány gondolat csupán segíteni akarja megtalálni és kialakítani

a célszerű és esetleg a legjobb mególdást a szoigálatÁelyzetére, múködési
rendjéte,. Ezzel is hozzálellet játulni, hogr a Jzolgálai a feladitkörének
megfeleló módon és hatékonysággal tudjón műkcidni a honvédség érde-
kében-
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GONDOIÁTOK A TÜZÉR.SÉC LÓSZERELLÁTÁSÁRÓL

Bősze Tanujsl

Hosszabb ideje tanulrnányozom a a MH tüánége anyagi biztosí-
tásának rendszerét, tapasztalatait és problémáit. Vizsgálódásaim ered_

ményeiről, a feltárt problémák lényegéről és a rnegoldás lehetséges al-
ternatívájáról szól az akét tészből álló tanulmány, amelynek elsó rázét
tartja kezében a tisztelt olvasó.

Szándékaim szerint a tanulmányelső részében ismertetem a tüzérség
lószerellátásának területén mutatkoó problémák és ellentmondások lé-
nyegét, míg a második részben a megoldás egy lehetséges változatának
ismertetésére vállalkozom.

ÍIj elvek, regi készletek

"A Szakutasílás a háborús anyagi-technikai biztosííásra tervezeten

az anyagi-technikai biztosítás általános elvei egrikeként a kóvetkezó
megfogalmaást tartalmazza:

A 1f)esített hadtest az anyagilechnikai biztosítós autonom eglsége,

mely a részére rendelkezésre bocsátott erőíorrúsolóól saiát hatáskörében
szervezi meg szervezetszerű, illetve megerősítő, valamint a sóvjóban alkal-
mazósra krülő mús csapatok anyagi-technikli bato§tását.

Ez az elv a gépesített hadte§t autonómiáj ának megteremtését állítja
követelményként az anyagi biztosítást tervező, §zervező és irányító szak-
emberek elé, Interpretációm szerint az autonómia az anyagi biztosítás
területén azt jelerrti, hogy a hadművelet készenlétére a THDS hadmű-
veleti felépítésének első lépcsőjében védő gépesített hadtest r€ndelke-
zési körében vannak azok az anyagl kész|ete\ amelyek a hadművelet
anyagszükségletének megfeleló naglságúak, Ugnzintén ezen elv szerin-
ti követelmény az, hory a hadtest védósávjában elhelyezkedóvalamennyi

l Dr. Bó§ze Tamá§ óma8y,e8yetemi adjunktu§, MH Hadtápcsoportfónök§é8, teívezó fóti§zj.
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csapat (hadműveleti- á harcrendi elem) anyagi biztosítását a hadtest
önállóan szervezze meg.

, { je.lti követelmények a tüzerség aspektusából azt jelentik, hogy a
másodiklépcső hadtest tüzérdandára és pánéltörő tüzérózrede, tová6bá
a.hadsereg sorozetvetó ezrede és pánéltörő dandára egyaránt az első-
lépcső hadtestek ellátrási körébe kerül.

A gépesített hadte§t c§apatké§zletei, valamlnt ellátóezredének sál_
ütókapacitása e5laránt csak a szervezetszerű erők ellátásához biztosí-
tanak szűkös feltóteleket EbMl következóen az elsőlépcső hadtestek
anyagi készleteit a ké§zenléú idejére a hadművelet anyagszü*séglete
szintJére kell növelni. A készlet növelése kiegészító készle1/ létreiozá-
§át jelenti. A kiegészítő készlet mértékét az ányagszükséglet nagpága,
az anyagszükégletet pedig az elrendelt készlet és á fehasinálási noráa
méttéke határozza meg.

Ahadtest elsővédelmi hadm űveletének végére rendszerint a csapat_
készlet megalakítását határozzák meg elrendeli készletként. Hasonlóan
ehhez, az. elsőlépcső dandárok (ezredek) elrendelt készlete az egyes
harcnapok l,égén minirnálisan a csapatké;zlettel megegyezó. EttőÍ, az
általánosan alkalmazott készletmeghitározrási módtól Ösáfr azoknál a csa-
patoknál térnek eI, amelyek a harcnap végén kivonásra kerülnek.

Ha elfogadjut alt, hog5r az elrendelt készlet rendszerint megeryezik
a §§apatkészlettei, akkor ktegészító készteíként a íelhasználósi nórmá-
nnk m,egfelelő mennylségú anlag felhatmoása vátik szükségessé a had-
|Ttué].. Ez,. tüzénégi lőszerekből a hadtest szervezetszerű iü zérségérc
3,5_4,0ja. a.knavető- larack-, ág5nitarack és páncéltörő, valam ifi 2,Í-3,0
ja. rakétapánélrörő tőszert jelent.

_ . _Az 
elsólépcső hadtestek kiegészítő készleteit tovább növeli az, ho$r

védósávjukban kerül alkalmazásia a TTIDS sorozaWető ezrede és páÍ-
céItörő dandáía. Mivel ezek anyagi biztosítását i§ a hadtestnek kell szer-

2 
f:l=-'_o_15t', :.sspaloknÁl a harc (hadmúvelet) kgz,delér€, a csápalkész]et szitttJén felül
lelnalinozotl any€i késdet
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, vezni, a részükre engedélyezett felhasználási normának megfeleló ló-
szerkészletet is az elsólépcső hadtestek rendelkezáére kell bocsátani.

A gépesített hadtestek kiegészító készleteit a a hadtest védósávjának
hátsó határához közel kijelölt vasútállomásokra települó enyagtámló ki-
adó körzetekben (ATTK), a központi lószerkészletekból rla}ítják m€.
Az ATTK vasútra telepített készletei jelentik tehát a hadtestek legfőbb
anyagi forrá§át. Attó| az időponttól sámítva, amikor a megalaKtott AT-
TK-ek ké§zletei a gépesített hadtest hatáskörébe kerünek, a hadtest ré-
szére szükséges kiegészító készletek megalakítottnak,tekinthetóek. A
hadtest kiégészítő készleteinek felhalmozásához tehát nincs. szükség a
hadtest,gépjármú raktömeg kapacitásánaknövelésére. Azt azonban látni

, kell, hogy á feíduzzasztott késZletek mozgatásához csak az ellátóezred
szállítóeszközei állnak rendelkezésre.

, Az elsólépcsó gl., hk és tüzórrlandáro\ póléltör6 ezredek 6s dan,
dár induló késztetelnek meghatározásakor nem alkalmazhatjuk a had-
test lndulókészletének klalakíúísakor akceptált elvet, mert az anyag,
szűkségteínbk megfelel6 mennyiségű tószerkésztet fethalmoásdra a
harcáizati zónóban nincs lehetóség. A túlzott méretű kiegészító készlet
csökkentené a c.sapaiok manóverező képe,sségét, indokolatlanul megnö-
velné 4z ellenség behatásaiból eredő anyagveszteséget, szállítása, moz-
gatása megoldhatatlan f€ladatot állítana a dandárok (ezredek) ellátó-
szervezetei elé. A dandárok (ezredek) indulókészletének meghatározá-
sakor a következő követelmény kielégítését tartom élszerűnek érvénye-
síteni:

A dand6m\ (ezredek) olyon lnduló készletekkel rendelkezienei
amelyek íedezik^ a harcnapra engedélyezett felbasználási normákat a
ámlt készletekJ m€tartásn mellett

Ezt a követelményt éryényesítendónek és érvényesíthetónek .tartom

az e5tes tüzérale5rcégek vonatkozásában is, az alábbi pontosítással:

3 zárdr kérlet (ncfi dó|drcnthctó kó§dal) iz úy.gi ké.rlet.}nek rzm iló szirtlje, imqy.lá 6
csapatok kéJ/ete d haíc, hadmúve|el §.rán ncm íltIy.dh.L A droltüyaEi ké.deEk fclba§zrá-
lá!ít i:sal rz ctölj6ó par.nc§lok 6,g.dáyeáái. (AT8 9zskutitílá§ l2. olda|)
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A tiizérosztályok lnduló készlete blztosítsa a fó tüzelóáIláskörlet-
ból végrehaJtandó tilzfeladatok t6szeríelhasaiálásI nonráját ú5l, hogl
annek befejezése után, az álláskörlet vólíásáí az űtegek csapatkészteté
hez (1Ja.) köze| álló kész|ettet tudJák megkezdeni.

A két _ egrmással dxszefüggó követelmény felállítására történelmi
tapa§ztalatok inspiráltak. Számos példa mutatta meg azt, bo5/ a legkö-
rűltekintóbben szervezett utánpótlási rendszerben is felléphetnek olyan
zavaro|g amelyek megakadályozzák a lősznrek idóben tórténő eljuttatá_
sát a tüzérséghez A fellépő lőszerhiány pedig lehetetlenné teszi a tüzér-
ség részére rnegszabott feladatok végrehajtását, egyszenmind a védelmi
harc (hadművelet) §ikere§ megvívását. Ha azonban a tüzérköteték pa-
rancsnokl a feladat v€grehajtásának készenlétére rendelkezik a,fel-
hasznlitásra tervezett l6szerkészlettel, továbbá ninimálisan a nem
csökkenthetó készlettel, akkor a megszabott fgtgdat végrehajtását |ő-
szerhiány nem gá8olh8tj8 és s árolt késztet a kötelék közvetten védel-
mét "túlélését" is biztosítja.

A megfogalmazott követelmények szem előtt tartásával elemeztem
az e5les lőszertípusokMl a tüzéraleglségeknél, egrégeknél és magasab-
begységeknél megalakítandó induló készlétek na$,ságát. Az elfogadott
napi lószerfelhasználási normákkal számolva. a fó irányban védő a gl. és
hk. dandároknál aknavetó- és taracklőszerből szükséges kiegészító
ké§zleteket felhalmoznl, a jelenlegl csapatkészleteket liryelembe véve
minteg Q5-1,0 javadalmaás mértékében, esetenként páncéltöíó lő§ze_
rekből Q3-0,5 javadalmaás mennyiségben.

A hadtest tüzérdandárnál agyitarack lószerből minte§l 015-07 ja,
kiegészító kész|et megalakítása élszerű a készentét idejére. Minthory
az elsőlépcső hadtest tüzérdandárának osztályaival az elsőlépcsó gI. és ,
hk. dandárokat erősítik meg, célszerű a kiegészítő készletet a tüzérosz-
tályokhoz lelépcsózni. A tüzerdandár etlátószázadának jelenlegi szerve-
zetével ugyanis meggldhatatlan a hármas csoportosításban harcoló tü_
zérosztályok folyamatos Iőszerutánpótlása.

Hasonló induló készlet megalakítása lndokolt a másodiklépcsó
hadtest előrevont és gakrnn szlntén m€o§ztottan alkalmazósra kerü-
ló tüzérdandáránáI is. Számvetéseim alapján a hadtest páncéltörő ez-
red(ek) részére - a t€rvezett atkatmaás függvényében - mintegr 0,2-0,5
Ja, páncóltörő lőszer kiegészítő készlet létr€hoása célszerű, míg raké-
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tapánéltötú ló§zertól ktcgészít6 készlct megalakítása nem szúks€ges.
Ugyanez mondható a hadsereg pánéltöró tüzérdandárának induló kész-
leteiről is.

A soroátvetó ezred lnduló lószerkésztete atkor ls blztosítJs s ké§z,
|etképzésl követelm§nye} klelégítésé! ha oz a csapatkészlettel megegte,
z§ mivet napt tószerfelha§znÁtó§b nem hala{|a mgg a O5,07 Jawdal,
mazás éríékeg csapatkészlete pedig 1r66Javadalmaás.

Az elózőekben részletezett indulókészletek megalakítása es§zeíTe
jelenti a harctevékenységhez szükéges készletek felhalmozását, lépcsó_

zését és a várható felhasználáshoz igazodó csoportosítását.

A készletképzés vtzsgólata kapcsán nem szabad elfeledkezni arról
hogl a hartászatl ónában készletfelhalmoást csak úgy szabad végez,

ni, hog/ a ké§zletbk mobitan t8rthatóak legrenek Mivel a csapatokhoz
szeívezetL szállítóeszközökkel csak a csapatkészletnek megfeleló
mennyiségű anyag mozgatható egidőben a ktegészító készletként fel,
hatmoásra tervezett anyagok mobilitása - Jelenlegl helyzetben , csak
akkor blztosíthatd ha az ellátó (ktszolgátó) §zervezeteket sállítóesz,
közökkel ls neger6sítik

A lószprkészletek utánpótlásóról

A készletek utánpótlása az anyagfelhasználrás üteméhez igamdva
biztosítja a csapatok anyagi készleteinek szintentartá§át. Az utánpótlás
eglszerre Jelentl sz! ho§ a készleiszint helyreállításóhoz szüks*es
anyagok rcndelkezésrc dl|ianak és azg hogy 8zok r rcndeltetésl helyük,
ne Jussanak

A felhasznált anyagi ké§zletek potlását a tüzénég harctevékerylsé-
géhez kell igazítani. Értelemszerűen az induló készlet megalakításának
a készenlét idejéig kell megörténnie. A hercnrp sordn - ha a korábban
ismertetett készletképzési követelmények érvényesülnek - s tarlcko§ é§

sz ósútr]acko§ tüzénoszíólyok Észére csak a l6szerkészlet utónpótlá-
sa vátlk szúksQessé Az egÉb anyagokból jelentkezó felhasználás pót-
lását rendszerint egl ütemben, a harcnap végén élszerű végrehajtani.
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_ A páncéltöíő tüzéralerységek (üteg, osztály) feIhasznált anyagainak
pótlását az egyes szétbontakozási terepszakaszokon fotltatott tévékeny_
séghez kell igazítani. A terepszakaszról az összpontosítási körletbe
visszatéró üteg, va$/ o§ztály ré§zére a kcirlet elfoglalása e|ótt éIszerű
komp|ex anyagi fe|töltést biztosítani. A komplex anyagi feltölti*.során
tehát nem csák a szétbontakozási terepszakasán feiLaiznált lőszereka
pótolják, hanem a harc_ és gépjárművek hajtóanyag készletei is fe|töltés-
re kerűlnek, továSbá rendszeíint a személyi állomány étkeztetése és ivó-
vízzel v aló ellátása is megtőrténik.

A hadsereg soiozatvetó ezred lőszereinek pótlása szigorúan a lőszer-
felhasználás ütemének megfelelően fo$k. A sorozatvetó osztály lőszer-
szállító gépjárművei a készleteiket az ütegek lószenzállító résilegéhez
csak akkor tudják átadni, ha azokról a lőszer már a harci gépekre kirült.
A megüresedett lőszerszállító gépjárművekkel a soro zdWető eztéd, aré-
szére kijelölt lószerforrásról önállóan hajt végre vételezé§t. A lőszeien
kívüli anyagok pótlását szintén önálló, rendszerint napi, egyes anyagok-
ból kétnaponkénti vételezéssel vé gzi az ezred.

Altalános konklúzióként megállapíthet{ hog/ ha az lndulókészlet
nregalakítása a felállított követelményeknek megfelelően történik meg
a tüzércsapatoknál, akkor a harcnap íolyamán azelrendelt ké§zlet m€-
alakításához szükséges anyagok pótlása válik indokolttá. Mivel dandár
(ezred) és alegység szinten az etrendelt ké§zlet mértéke megegyezik a
csapatkészlettel, - amelynek szállíüísához szükséges §állitóe§zközök
mlnden tagozatban bizto§ítottak - megál|apithatQ hogt az.elrtndelt
készletek átvételéhez és támlásához a §zervez€tszerű'járműállomány
el€endő. Vételezések végrehajtására azonban márcsaigzokkal a sál-
lítóeszközökkel lehet sámolni, smelyek a csopstkészlétnek a dandár-
(ezrtd) raktárban táro|t részét sátlítják (0,1Ja.), mert a tüzérütegek
|őszersá|lííó járműveit az ütegtól nen tehet bevonni.

Az anyagszállítás fol}amata köti össze az ellátási forrásokat és a fel-
használókat. Míg korábban az anyagi biztosításra a tagozatosság voltjel-
lemó és ebból eredóen az anyags zállítás az eges eilátási tagoiatok i<O-
zöti anyagáramlást bizto§ította, addig napjainkban - összhúgban a te_
rületi és tagozatos ellátás kombinált alkalmazásával - gyakan-közvetle-
nül az anyagfelhasználó és az ellátási forrás közötti száliítás válik jellem_
zővé.
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A tüzérség e|látó szeíyezÉtei - hasonlóan az egéb katonai szerve-

zetekhez - annf szállílóeszközzÉ| rendelkeznek, ámennfben raktömeg
kapacitása elegendő az elóírt csapatkészlet raktárakban megalakítandó
részének szállításához.

Ósszevewe a lőszerszállításra igénybe vehető raktömeg kapacitást,
a tüzénégnél megalakítandó lószerkiegészító-készleteket é§ az utánpót-
lással összefüggő lő§zerszállítá§i ig ényeket, mególltipítható :

1.) A gl. (hk) dandároknál aknavető lőszerből 0,6-1,0 ja., tüzérlő-
szerből 0,5-1,0 ja., míg páncéltörő ló§zerból 0,2-04 ja. kiegészítő készlet
megalakítására lenne]szükség a készenlét idejére. Amennyiben a had_

tesúaktár valamennf ilyen ldszenel málházoti szállítójárművét az elsó-
lépcsó dandárok ellátószázadainak megerősítésére rendelnék, akkor is

legfeljebb 0,4-0,5 ja. készlet lenne biztosítható mobilan.

2.) Ha a hadtestr aktát tüzérlőszert szállító gépj árműveit 3 dandárok
részéré megerősíiésül kiadják, akkor nem marad a hadtest ATF kezében
olyan tartalék, amellyel a nbm tervezhetó, váratlanul fellépó lőszerhiány-
ra reagálni lehetne.

3.) Az anyagi készletek utánpótlása a tüzérségi lőszerekből acsapat-
készletnek megfelelő mennfség felvételezését, vag5l utánszállítását kö-
veteli meg. Féltéve, hogr - ad absutdum - a lószer utánpótlását a dandár
eszközelvel végrehajtott véíelezés útján kell pótolni a kijelölt lőszerfor,
rásról, (ATTI( vasúti kirakó állomás, központi lőszerraktár, stb.) ebben
az esetben a rend§zer€§ített sá|lítóeszközökkel 11 teljes sállíttísi
forduló végrthajtására lenne szűk§ég; Ez m€oldhatatlan!

4.) Ha az elsőlépcső dandárok lószereinek pótlását a hadtest ellátó-
ezred eszközeivel végeznék úry, hogy egyidóben valamennyi tüzérségi
lőszert szál|ító gépkgcsi eg elsőlépcsős dandár irányába dolgozna, akkor
ezzel a járműállománnyal mindegyik dandárhoz 2-2 teljes fordulót kelle-
ne végezni. É§ ekkor még csak a. csapatkészlet lenne megalaKtva. A
következő harcnap induló készletének felhalmozásához dandáronként
további másfél foiduló végrehaj!ása lenne siük§éges. Ery forduló mini-
mális iávolsága 60-70 kilométeí lehet. Iry a hadtest szállítóeszközeinek
a harcnapi utánp ótláshoz - a hadíest elsó lépcsőjében kftó, il]efue három
gI. (hk) dandún fettételeme - 24O4X) kilométer, illewe 360-735 kilomé-
tert kellene teljesíteni. Az átlagos 30 km/h menetsebességgel számolva,
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c.§ak a ti§zta men etidő 8-24 órát tenne ki. Úgy gondolom, ho§l ezeket az
adatokat nem kell kommentálnom.

5,) A fenti okfejtés során csak a lradtest szervezetszerű tüzénége
lószerutánpótlásának sáltítási problémáira utaltam. Tekintettel an:a,
hogr a hadtest sávjában ezekenkívül még igen jelentóo tőszerfelhaszná-
lá§§al bíró tüzérségi erók is harcolnah belátható, hogl az elsólépcs6
hedte§úek, a cikkem eléjén idézett anyagi-technikai biztosítá§i elvMt
ad6dó követelmén;eknek a Jelenlegl sállítókapacltósukkal nem képe-
sek megfelelnl!

6.) Nem jelent megoldást a fettárt problémáka a sz6ltítóeszközök
cenírallzált alkalmaásóngk elvéi követve az, ha adott idószakban a
dandár és a hadtest ellátószervezetek valamennl sállí]tóeszközét, vagy
azl,k zömét csak lószenzállításra vennék igériybe. A csapatkészletbén
l{ó más anyagcsoportokh oz taítozó ma-etót földre rakása uryanis
elfogadhatatlan az anyagi biztosítás szempontjáMl. Egy hasonlattii élve
ez olyan lelne. mintha a bográcsgulyás készítéséhez - mondván, ho5l a
Iegfontosabb a hű _ nem ünnénk magunkkat krumplit, sót és paprikát.
Nyilván í5l nem is készülhetne gülyrás. Ug}an íry a'harc (hadműveleQ
összfegtvernemi jellege megköveteli a tüzenégi l&zeren Kvüli eryéú
anyagok harc közbeni utánsállítá§át i§. EbMl adódóan az ezek sűllí-
tására rendszeresített szállítóeszköaikket csak válságos tüzerlőszer hi-
ány esetén lehet sááolni.

következteúé§ek

Az anyagi biztosítás eges folyamatainak üz§gálata során feltárt el_
lentmondások és problémák e5rmás mellé állítása lehetóséget bizto§ít
atta, hogl az anya§ bbto§tós egészétc vonatkozóan követl<ezteíésel<et von-jukle.:

- A MH alkalmazási etveinek váltoaísával jelent6sen módosultak
a tüérsé,g alkalmazási elvei is. Az anyagi bizto§ítá§ megszeruezéséte a
legna5lobb kihatással á tüzérség, csciportosításában és ákahazásában
bekövetkezett változások voltak. Ezzel, ho5r a TtlDS hadmúveleti fet-
építésének elsö lépcsőjében vedó gép€sítetihadtest tüzerdandárát min-
den esetben megosztják é§ kettós, vagl hármas csoportosításban az
elsőlépcsós gl. (hk.) dandárok rneger&ítósére rendelik, az e5les á5rúta-
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racko§ osztályok anyagi biztosítása a tüzérdandár ellátósázadával nem
hajtható végre megbízhatóan.

- A THDS második lépcsőjében lévó gépesített hadte§t tüzérdan-
dára a hadműv,elet során előrevonásra kerül, és osztályaival azegdk, vagt
mindkét elsőlépcsós hadtest sávjában tevékenykedik. A tüzerdandár
anyagi biztosítá§a ez esetben is legalább két irányba kell hogl megvaló-
suljon. Az ellátósázada, de a dandár többi anyagitechnikai §zervezete
sem alkalmas arra, hory tartósan megfeleljen a megosztott alkalmazás
követelményeinek,

- A fentlek elapján élszerűnek' látszlk a tűzérdandár anyagi,
technikai btztoóító §zervezeíei olyan irányú átszervezése, ametyik a
tüzérosztályok önálló tevékenységépek kiszolgálását jobban blzto§ítja.
Az anyagi biztosítás szempontjából önóllóvá vúló tüzérosztályok bár,
milyen csoporíosítása (dd.TüCS, hdt.TUCS, hdt.TALCS, THDS
TÚCS) autonóm módon képes lenne biztosítani sqiáí szütségleteinek
zömét. Ez naryban növelné az osztályokkal való manóverezés lehetósé-
geit is.

- A THDS ellátódandárának leszervezésél követően a TTIDS
közvetlen tüzérség anyagi biztosítása annak a hadtestnek a feladatává
vált, amelfknek a védósávjában harcol. A hadtestek ellátóezredei sem a
sorozatvetd ezred, §em a páncéltörő dandár páncéltörő rakétaütegeinek
alapvető fegrverzetéhez nem rendelkeznek lószerrel.

- Az elsőIépcső hadtestek sávjában harcoló - a másodiklépcső
hadtesttől elórevont - tüzérdandár és páncéltöró tüzéíezíed, továbbá 

^zelsólépcső gl. és hk. dandárokat megerősít§ áryútarackos tüzérosztályok
anyagi biztosításának végrehajtásához a hadtest ellátóezred szállító ka-
pacitása elégtelen. Ugyanakkor a felsorolt tüzérségi erók saját, szerve-
zetszerű ellátóalerységei jelenlegi állományukkal nem képesek az anyagi
biztosítási feladatainak önálló végrehajtására. Az ellátás bizúonságának
megter€mtése érdekében mindenképpen indokolt a m6sodiklépcső
hadtest ellátó€zredéMl az dgrútaraek- és a pánéltöró lőszerr€l málhá-
zott gépkocsikat az elsólépcső hadte§tek m€erősítésére rendelni.

- A megosztott irányású tiizérségi eszközök uüín előírtjelentegi
lőszer csapatkészlet olyan alacsony, hogy az nem biztosítja a tüzérség
ery harcnapi lőszerfelhasználási normáját sem. Az alacsony lőszer
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késztetsziirtek sáltítására szervezett lószersállííó gépkocsik nem biz-
tosítanak etegendó sállító kapacltást az utánPóflá;i-íelsdatok végrt-
hq|tásához Indokoltna} lótszik a túzérlószer csapatkészlet növelése és
ezzel összelliggésben oz egles tagózatok tószersállító kapaöitásának

- Apánéltöró tüzénég csapatkészleteinek és a várható harcnapi
lószerfelhasználásának aránya kedvezóbb képei nutat mint a megosztott
bányz{sű tt:zérségé, Meglátásom szerint ez összefüggésben van a páncé-
los csapatoknak a konzerú haderókben az elmúlt időszakban betöltött
szerepével. Az összefüggést abban vélem látni, hog5l a hadseregek a
pánélos eszköák jelent6ségének növekedésével az elhárításuka szol_
gáló ttizérségi eszköók fejle.sztéSére, alkalmazásuk tökéletesítésére és
ezzel egíitt eilaúsuk és kiszotgátásuk blztosítísára ls naryobb hang-
§úlyt fektettek mint s m€osztott iúnydsú tüzérségér,e,-Ezzel egútt a
pánéltöó lövegek után a csapatkészletben megaláKtott lőszerkészlet
nennyiségét éppen csak megfelelőnet ítélem.;

_ Az anyagi biztosítós tenezése és szervezése során élszerűnek
tartom rrz indulókészlet nagrságilnak neghbtároásakor érvéÉye§íteni
a korúbban már megfogalmazott követelményeket. Nevezeteien az!
hogl a gépesített hadtest indulókészlete fedezze s yédelmi hadművelete
során Óllótási felól6§s€éb€ utalt c§apaúok any,agszüt<ségleté! a dandá-
m} (tú., pct , gl., hk) és ezrtdek (sv9 pcü).fii2flg{g| I6sier indutókész-
lete fed€zze a horcnapra eng(détyezett lőszerfelhaSználási normót r
zárolt készletek fenntsrtá§a meltet

A kivetkcztetések alapján kidotgozott megoldái javaslatokat a folyó-
irat követkcző számban teruaem kjErcadní
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ANYAGI-TECHNIKAI INTEGRÁCIÓ

Az ANIyAGI-TEcrIn[KAI btTEGRÁcIó rónn cÉI-xrrü-
zÉsBt És lz n{TEcnÁqós FoLyAMAT rónrÉNBrt

ÁrrBxnrTÉsB

Turdk Jónosl

Az anyagi-technikai biztosítás integrációja celkitúzéseinek és a ma

már harminc éves integrációs folyamat főbb eseményeinek áttekintését
időszerú feladatnak kell tartanunk.

A csapatoknál, parancsnokságoknál és intézeteknél, valamint eryéb
katonai §zeívezeteknél az elmúlt két évben megtörtént az anyagi-tech-
nikai szolgálatok (ágazatok) szervezeti integráci§ja. Az anyagnemfelelő-
si feladatoktól mentesíteit általános gazdasiági tevékenységekre megala_

kított szervezeti elemek működésével, valamint a számviteli folyamatok
egységesítésével jetentós előrelépé§ történt a csapatok gazálkodási tevé-

kenységének működési integrációjában is. Ezzel jelentós szakaszhatár-
hoz étkeztúnk az immár több évtizedes folyamatban, mely s2akasz lezá-
rulásával újabb integrációs feladat előtt állunk. A HM Logisztikai Prog-
ramíroda aiapréndelteteséből köiismeíten a központi gazdaságirán}ítás-
ra is kiterjedó - az anyagi-technikai biztosítáit magában foglaló -logisz_
tikai rendszer kiépítése lehet a feladatunk a közeljövóben.

Célszerű tehát e határon megállva áttekinteni és értékelni az integ-
rációs folyamat eddigi menetét, összevetve annak eredménlt a kitúzótt
élokkal és következtetóst levonni a további feiadatokra. Ezen cél eléré-
séhez egy üsszatekintő elemzessel kívánok hozzájárulni.

Elismerem ugyanakkor, hogy ery ilyen igényí áttekintes nem lehet
objektív. Nincs ugyanis olyan jóváhagyott okmány, direktíva vagy pa-

l Dí. Tuíák Ján6 ez€de§, c. e8J,el€rni docens, a BKEvéieleílgazda§á8,ran Tülszékénókvezetóje.
. A cíú az Ánya8i-technikai integráció é§ a.§ápat8,azdákodás c. kfiferencián elhangzoü elóadá§

§zerte§z€tt váJtozata.
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rancs, amely az anyagi_technikai biztosítá§ integlációjának végső celjait,
és az ahhoz vezetó út szakaszait e5tetlen programban megtratározta vol-
na. Volt (talán még levéltárban van is) olyan átfogó elemó és célmeg-
határoó tanulmárry - ezt 1976-78 idószakban készítette egy arra függet-
lenített HM szintű bizottság (talán eryeseknek ismerős az iATBlK cso-

Port' me9nevezés), - amely nemcsak helrzetelemzést, hanem programot
is tartalmazott, azonban a tényleges integrációs folyamat ettóljelentósen
eltéró élok és módszerek szerint folytatódott, szakaszosan, új még új abb
akaratok, célkitűzések szerint.

Bármennfre is fájó talán, de be kell ismernűnk, hogl mindaz amit
az anyagi-technikai bizto§ítá§ integrációjának nevezünk, kételyekkel és
feszültségekkel teli, néhányszor a tagadás állapotáig is eljutó ellentétek_
kel, ellenérdekekkel terhelt folyamat, amely idószakonként meglódult,
lépett egyet-kettőt, majd a tudatosés folyamatos vezérlés hiányában stag-
náló helyzetbe kerülve sokzor előre nem píogramozott metódusok és
élok szerinti irányba mozdult ismét tovább.

Különben mivel maryarázhatnánk (ha nem az akarat és a céltuda-
tosság hiányával) az integrációs folyamat ilyen hosszú idószakra történő
elhúzódását, s azt, hog/ ma sem biztosítottak teljességükben az ehhez
megkívánt feltételek, horymég ma isütatható a élkitűzések helyessége,
és az integráció érdekében tett intézkedések eredményessége.

Természetesen mindamknak, akik ezen folyamat szervezésében és
végrehajtásában felelósséggel rendelkeznek, el kell gondolkodniuk
azon, horymiből ered az akarat hiány? Ne ítéljünk könnyen, ilyen hosszú
idón át fennálló problémák okait részletesebben is elemezni kell.

Kezdjük talán a végiggondolást sz int€ráció célkltúzésének értel-
mezésével.

Ehhez előbb e5l kis etimológiai bevezető engedtessék meg. Az in_
tegráció a maryar értelmezó kéziszótár szeint "Hilön úlló részek vala-
me Iy nagtobb egé szbe, e gségbe való beille szkedése, beleolv add s a." Egsza-
vas szinonímával: beillesztés, egnégesítés va5l talán leginkább reánk vo-
natkozóan: egyesítés.

Úgy vélem triviális kifejtés, hogy az anyagi-technikai biztosítás
komplex rendszerét tekintjük a 'hagloó b egésznek" és akülön álló része\
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amelyek ebbe eryesítendó\ e5rségbe foglalandók az anyagi-technikai
ágazatok (szolgálati ágak).

Miért merüIt fet azonban egróltatón ezen egtesítés lgénye?

Talán korábbi "/al lönólló részek" r.iem atkottak valamiféle jól működő
egészet? Talán a 20 éwel eze|ótti, önállóan tevékenytedó feglvememi
és szolgálati ágak nem biztosították az anyagi+echnikai, pénziigli, src-
máyi á eryéb feltételeket az adott fegtvememi-szolgálati ági feladatok
ellátásához?

Mindezen kérdésre határozott igennek kell felelnünk! Igen, régeb-

ben is működött a rendszer. Igen, az e5les fe5tvememi és szolgálati ágak

saját ellátó-kiszolgáló álományukkal mindenirányú biztonsággal rendel -

kezve fennakadás nélkiil tevékenykedhettek

Miért kellett akkor mégis az integrációra gondolni? Mi volt a hiba,

a javítandó a korábbi rendszer múk<i,désében?

A f6 ok nagyon is nyilvánvaló (ma már kevesebb indoklást igényel):

az elkülönülteriműködó, fejlódó anyagi-technikai szolgálatok fenntartá-
sa e$rzerűen túlzottan költ§éges, drága.

Ugyanis valamennyi feryvernem és szolgálati ág feladatának zavar-

talanvégzéséhez abban látott (és néhány talán még ma is csak abban lát)
biztosGkot, hogy az anyagi-technikai szük§égletei ellátásához mind
komplexebb képességű, sqiát atárendel§égbe tartozó eróket és eszkö-

ákei biztosítson. Íry ahány fegruernem és szolgálat fónökség, annl ter-
vező, beszetó, eilátó, tároló, szállító, üzemeltetó, javító-karbantartó,
nflvántartó és más eryéb kapacitás került kiépítésre. Az egres ágazatok
vézetői gondtalanul aludhattak, megvolt a bármikor és bármire utasítha-

tó saját ápparátus - kerül amibe kerül. A hadseregekre elkölthetó pénz
azonban mindig is véges. A gondos vezetés felismeri: a harcképasség nö-
velése, a kiképzés színvonalának emelésg a feryverzeti-technikái íend,
szer fejlesztésg a személyi ellátás lehetőséginek bóvítése fonto§abb, mint
a pazáfló, de kényelmas szervezeti-múködési rendszerek íneg!art{§9.
Térmészetesen megfelelő merészség is kell a honvédségegészc ér.deké
ben megsérteni a megerósödött résérdekeket, és komoly szakmai felké-
szültség is szülrséges a jobb, hatékonyabb működést eredményezÓ szer
vezeti rend kialakítására vezetó iráqok megszabásához
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További okok közül kettő kiemelhet6:

- a haditechnikai fejlődés során bővülő eszközcsoportok
(pl: rejtjelező, REVÁ. mérésü#, stb.) újabb éJ újabb
anyagi-technikai ágazatok képződését generálva előbb-
utóbb egyszerűen a számoss?g miatt -vezethetetlenné

teszik az anyagi_technikai biztosítást;

- a vezethetóségveszélyeztetésének másik iránya: a külön
irányokba fejlő{ó, öntörvényeikben mind jobban meg-
erősödó ágázatok részerdekeit mind erőteljesebb érvé-
nyesítésével veszélyeztetik vagy legalább is a mind terje_
delmesebb, bürokratikusabb apparátusaikkal lelassítják
a katonai vezetés központi akaratának érvényesülését.

Megközelítően ezek megoldása képezi az anyagi-technikai integrá-
ció alapkérdését.

A fó célkitűzés tehát abban foglalható össze, hogy a haditechnikai
fejlődés során törvén}szerűen diveigáló irányban fejlődő anyagi ágaza-
tok elkülönített technikai eszköz-, anyag- és pénzkészleteinek, á szállító,
tároló, javító kapacitásainak, valamint tervéző, ellátó, nflvántartó és
eryéb gazdasági munkaerőállományának konvertá|hatóbb felhasználása
tártalékokat §zabadítson fel, tegye olcsóbb{ kezelhetőbbé, összefogot-
tabbá és yezethetóbbé az anyagi-technikai biztosítást. Ez a cél megha-
tározta e5lben a módszert is: olyan szervezeti mego|dást kell találni, ami
e§Ázerűbb és rugalmasabb, olcsóbb és takarékosabb, valamint a közpon-
ti erységes érdeket képviselő akaratnak tágabb teret ad, mint a réizér-
deket szem előtt tartó ágazati struktúra.

Ebből kiindulva valamennf integrációs "hultám'' lényegében a ha-
tásköri-szervezeti változtatásokat tartotta el§ődleges kérdésnek, így vált
az anyagi-technikai integráció a ki kit győz meg (vag/ g/őz le) kérdésévé,
elfeledve, hogy a szetvezeti összevonás (átalárendeléJ) még csak eryi,k,
de korántsem a leglényegesebb feltétele a hatékonyabb műkódé§nek.

Iu ismét eg kitérés szükséges, megvbsgáIva mi is az integráció lényege.

Már korábban említettük, hogy az integráció az e5négtie foglalás,
az egységbe való összeolvadás szinonimája. Ez az egységesúlés nfllván-
valóan nem merül ki a részek változatlan egymás mellé réndelésénel, ha-
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nem az esnégesülő részek funkciójukat is módosíthatják, hiszen most
már nem ery önál|ó erységként,.hanem valaminek a részeként kell sze-
repelniúk. Konkrétabban: az ágazati tazsgségek helyett az eg&z egy-
ery működési feladatcsoportját ellátó funkcionális részegnégeknek kell
az új rendszert alkotniuk. Ezt nevezzük a múködés lntegrálásána\ nás
sóval funkcionálls integrációnak - §zemben az egyszerű szervézeti
összevonással, ami a működést változatlanul hasrja. Korábban, az önálló
ágazati rendben az anyagi+echnikai szervek szewezésében az ágazati
struktúra volt az elsődleges és ezen belül múködtek az eryes funkmnális
tewező,beszetá, ellátó stb. részapparátusok, az integrált sztrvezetben
pedig a funkcionális szervezési elv kerül előtérbe, és azon belül érvénye-
sül - helyesen egl, a hagyományos ágazati profiloknál célszerűbben tagolt
- anyagnemfelelósi struktúra.

Az így integrált anyagi-technikai biztosítási §zervezet termé§zetesen
feltételezi az új múködési rend szabályainak kidolgozását, annak begya-
koroltatását, az állomány új elvek szerinti továbbkép zéséí, majd az egész
alapképzés megfeleló módosítását, és természete§en az együttmúködés
új rendjének hatáskóri szabályozását is.

A működés integrálásának alapvetó feltétele íry az amnos gazdasági
tevéken5tégek módszertani egrségesíűsc Az ágazati ktilönállás uglanazon
tevékenységi körökben eltérő kategóriákat, működést és fogalomrend-
szert isprodukált. (Gondoljunkpl: a technikai ki§zolgálásba és a javítások
vagy a készletek kategorizálásában előfordult eltéró fogalmakra.)

Eltérő volt példád az alkatrész_ellátás rendszere, a javításba vétel
technológiája vary a nf lvántartási formátumok használata.

Ezétt azintegráció további fő élkitűzése volt a gazdasági tevékeny-
ségek módszertani egységesítése - természetesen az ésszerűség; az e5les
termékcsoportok es/üttkezelhetőségének határain belül.

Iényegében az integrációs törekvések fő élkitűzéseit át is tekintet-
tük. L{átható, hogy ennek érvényesítése új sze||emú gondolkodást, fele-
lősségvállalást és felkészítést igényel. A mindenkori egész (dd.;hdt., hds.,
MH) érdekei meg kell , hog5l haladják az érthetően részérdekekért fele-
lős ágazati törekvéseket. Ez az új érdekstruktúra gyengíti az ágazatiha-
tá§kört, fokozatosan üsszafejleszti annak rendelkezési, működési kóreit,
ami végsősoron az ágazat teljes szervezeti beolvadását is eredményezi.
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Érthető emberi reagálás tehát a korábbi ágazati fetelősségben gondolko-
dó, ana speciálisan felkészített és abban egzi§ztenciát találó személyek
részéról az elIenérdekeltség az integrációs folyamatban. Ahol és
amennf ben zavarok mutatkoznak az integrált szervezetek kiépítésében
és működésében, ott és olyan mértékben erósördik fel _joggal _ a kritika
az integrációs törekvésekkel szemben, növe}szik a nosztalgia a korábbi,
önállóbb ágazati működés iránt.

Ez tükrözódik az ATB integrációjánsk tiirténetében is:

- az elsó kísérlet 19í1-63-ban történt az ATB ágazatok közd§
vezetés alá vonására a HM Anyagi-Technikai Fócsoportfőnökség meg-
alapítrásával. Ezt - a csak HM szinten érvényesülő törekvést - a Mas/ar
Néphadsereg 60-as években megkezdett fegyverzet korszerúsítése
összehangolt vezetésének szülrséglete indokolta, azonban a központi
funkcionális vezetó szervek kiépítésének hiányában az ágazati érdekek
két év alatt szétfeszítették a FCSF-ség kereteit;

- a következő kísérlet az 1968-as új gazdaság irányítási rendszer
kidolgozásához kapcsolódott, amikor is az ATB rendszerének teljes
módszertani átgondolása igen jelentős fejlódést eredményezett a Mas/ar
Néphadsereg gazdálkodásában (gondoljunk a csapatok önálló költség_
vetési gazdálkodásának bevezetésére, a költségveté§i üzemek kialakítá-
sára vagl a kisegítő gazdaságok kifejlesztésére §tb.). Ezzel eryidőben
napirendre került az AIJB szerveznti-irányítrási rendjének konzerűsítése
's ('Közponf' fedőnév alatt), de a fokozatosan erósödő ágazati érdekek
érvényesülése nem vezetett végső döntéshez;

- 1972-ben a hadtáp vezetés terjesztette eló az ágazatok íntegá-
ciójáravonatkoá - a' grand hadtdp" megnevezéssel illetett - javaslatokat,
amelyek lényegében a vietnámi háború kapcsán az amerikai logisztikai
szolgálatról sz€rz€tt ismeretekre épültek. A "Szin]<ron" -nak elnevezett
kidolgoó munka elvei elfogadásra kerültelg azonba a bevezetést - felté-
telezem, személyi kérdések miatt - a vezeté§ elhalasztotta;

- jelentós esemény volt, hory a rendszerszrmlélet elterjedés&el
ezen időszakban kezdődött meg az ATB szervezés-elméleti elveken
alapuló rendszerfelmérése. Elsóként 1971-ben az MNVK AGTCSF,
majd 1972-73-ban az MNHF I. helyettes vezetésével több 10 fós csoport
dolgozott az ATB múkridési rendjének információ kapcsolatokig lemenó
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feltérképezésében, a működési funkció lehetóségeinek feltárása érdeké-

ben. Ezén felmérések és fotyamatelemzések feltárták az NrB áEazatai-

ban közösen modellezhetó tevékenységeket, elemezték azok erységesí-

tésének lehetőségeit, lényegében így elvi alapot adtak a funkcionáli§

integráció végrehajtrásához;

- a 70-es évek elsó felében - központi döntés hiányában - a Hadtáp
lépett a szevezeti integráció megvalósításában. Területi elv szerint (lak-

tanyaman, helyórségekben) összevonták az a7onos funkciójú hadtáp

szeivezeteket, megalakíWa a laktanya, illetve helyórségi hadtápok rend-

szerét;

- a korábban megkezdett rendszerelemzéseken alapulva a 70_es

évek második felétől ké1 nary "típus' gaÁi|kodási rendszer alakult ki a
HM szintjén: a hadtáp, illetve a feg5,Tlerz€t-technikai típusrendszer, Ezen
ágazatcsóportok ga"dálkodá.i fogalomrendszerét, módszereit és eljárá,
.iit a t.*i"éstől á nyilvántartásig egségasíteni i5lekeztek, erőteljesen
épíWe a mindjobban elterjedő számítástechnikai eszközök alkalmazásá-

,á. a tet kiaúkuló gazdáikodási rendszerhez eryéb felsószintű gazdál-

kodó szervek szabadilhatározás alapján csatlakoztak (pl.: Kik.FCSF-ség
a hadtáp, a REVA SZF-ség a fegrverzet-technikai típusrendszert válasz-

totta);

- nag5l erővel indított integrációs kezdeményezés törtéft79'76-78-
ban, az M}.iVK AGT CSF-ség vezetésével. Ery HM szintű függetlenített
csoport - amelyre a bevezetóben már utaltam - részletes elemzés alapján

töb-b változatban alakított ki programot a ATB integrációjára. A javasla-

tok fó változatának lényege a fegyverzeti-technikai szolgálatok integrá-

cióját élozta, azzal az indokkal, hory ezen ágazatcsoport_integrációját
"1ei kell hozni" ahadtáp ágazatok integráltsági szintjére, mely után lehet-
iéges a két nag5l ágazatcsoport további egyesítésben előre lépni. Az erre
vonatkozó döntés azonban közel 6 éüg elhúzódott, a halasztás okát az

akkori miniszter a VSZ-en belüli partnerségi kérdésekkel indokolta.
(Záújelben jepem meE, hogy a Szovjet Hadseregen, belü| éppen a1

igSO-as evet elején történt meg a fegrerzeti é§ technikai ágazatok
összevonása, az erységes feglverzeti-technikai szolgálat kialakítása.);

_ ebben az időszakban az előző koncepcióra hozott döntés hiányá-

ban, mintegy kísérletképpen a volt 7.gl.hadosztálynál (Kaposvár) meg-

kezdődött az egyesített technikai szolgálatok (ETSZ) és az egyesített
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javítóműhelyek (EJM) működtetése. Ezen kísérlet számos nehézséggel
küszködött: néhányágazat (hir.,re.) eleve kimentette magát a kí§érleÓ?I.
A központi szervek húzódkodása miatt a kílsérleti szervezeteknek saját
maguknak kellett kidolgozniuk a működái_ és feladatren jüket, beleéir
ve a hián}zó, , egységes szabályozókat is. Ez a kísérlet elhúádott a
feryverzet-technikai integráció 1984_ben bekj,vetk eze:ít legalizálá"sáig;

' - tehát azúj áilomás 1984, amikor is mind a HM, mind a csapatok
szintjén bevezetésre került négl ágazat: a pc.gjmű., &., mű., w. integrá-
ciója. Ez felerősítette a két gazdálkodási típusrendszer kiépülését és úgl
mutatkozott, hogy az anyagi-technikai biztosítás rendszere tartósan e kéi
egnnrással vetélkedő és e5úttmúködésre kevéssé hajlandó ágazatcso-
portra tágozódik (hadtáp-, illewe feryverzet+echnikai);

_ hosszabb szünet után _ a komplex integráció gondolata már-már
kihunyni látszott _ amikor 1990-ben a HM ás az ÚH parancsnokság
különválása lehetőséget adott az anyagitechnikai ágazatok integrálásá-
nak újabb lépésére: megalakult a 17 ágazatotvezérlő MH ATFCSF-ség.
Ez a szervezeti összevonás adott lehetőséget a csapatok egységes anya-
gi-technikai szolgálatának és a parancsnok anyagltechnikai helyetlesi
beosztásának megaIakítására.

Mint látható, az ATB integráció valós indokok alapján - a gazdasá_
gos.a!,Pa1 műlidó és erységesebben vezethető anyagi{echnikai szolgá-
lat kiépítése érdekében - kezdeményezett folyamat, amit azonban rész-
érdekek és nem egpzer szubjektív akaratok is jelentósen befolyrásoltak.

Megállapítható ugyanis, hog egl-ery integrációs törekvés kez<lemé-
nyezése mögött mindig nevesíthető az a személy, aki felvállalta volna az
integrált szewezet ve?Été§ét (ne feledjük el, ei miniszterhelyettesi be-
o§,íá§sal járt) és erót is érzett magában az integráció folyamaúnak leve_
zerlésére. Iry a 60-as évek második fetében megemlítheiő Fehér Ferenc
vezérórnagt, a volt pc. és gimú. technikai §zolgálatfónök, a 70-es éves
évek elején §zűcs István és Damó László vezéiórnaglok, az MN Had-
tápfónökség vezetői, majd az évtized közepetól Kiss Sándor vezérőmagt
és Bencsik ktván ezredes az MNVK AGTCSF-ség vezetói. (Mint ismert
végül is Kiss altábornagt ntiniszterhelyette§i beosztásban, mint a 17 ága_
zatot magában foglaló ATFCSF-ség vezetője mehetett nyugd{ba.)
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Megítélésem szerint a ti§zteletre méltó eryéni teljesílmények - ame-

lyek lépésenként vitték etőre az integráció elakadó szekerét - sokkal
eredményesebbek lehettek volna, ha a rhindenkori hónvédelmi miniszter
és más vezetó személyek (a HM KT tagjai) is megfeleló akarattal és kö_

vetelménytámasztással kezelték volna az anyagi-technikai biztosítás ve-
zqt&i-, s7gíve7gti- és műktidési korszerrisítésének feladatait. Talán ma

sem lenne haszontalan tovább gondolni ezt a kérdést, hiszen a csapatok-
nál elért integrációs szinttel szemben a központi tagozatban lemaradás

tapa§ztalható. Nem tisztázott az ágazati felsőszintű gazdálkodó szewek
jövője, kapc§olataik a létrejövó új funkcionális központi gazdálkodó szer_

vekel (lásd: Gazdálkodási Hivatal vary HM ö. Beszerzési Osztály). Nem
biztosított továbbá a központi hadmúveleti tewezés (I{VK) gazÁasági
vezetésben való felelőssége, nincs egnzemélyi gazdasági felelős az MH
Parancsnolrságon , tisztázatlan a HM (Vedelémgazdasági Főosztály) és

az MH Parancsnokság ezirányú hatásköre - bár mindezen kérdések talán
e5r más cikkek témái lehetnek

Végül megemlíthetó, hos/ az integrátt anyagi-technikai liztoiítá§
nem mai maryar sajátosság. A Maryar Királyi Honvédség e5rséges Gaz_

dasági Hivatalai vagy például az USA feryveres eróinek logisztikai rend-
srcre sem a nálunk (szovjet példa alapján) kialakult ágazati elkülönülést
tüközik. De elviekben más jellegű a Bundeswehr példája, ahol is béke
idószakban (aBW részét képezó) polgári szewezetek látják el a hadse_

reget. Mindez új távlatokat nyiwa elóttünk arra mutat, hory sámos végig
gondolandó kérdés található még az ATB integrációja tökéletesítésében.
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AZ ANYAGI-TECIINIKAI INTEGRÁCIÓ KIHATÁSAI A
CSAPATGAZDÁLKODÁS VEZETÉ§ÉRE

Dévard Lósdó|

Az anyagi-technikai inte$áció csapatgazdálkodásra való hatásának
vizsgálata igen bonyolult feladat, különösen napjainkban. Bonyolultsá-
gát több tényező okozza, melyek közül ki kell emelnem az alábbiakat:

1.1 Az anya§-technikai integráció amely a két nagy szolgálat (a
fegiverzeti és technikai, valamint a hadtápszolgálat) szervezeti integrá-
lá§át jelentette, nem folpatódott funkcionális integr ációva|. A számvileü
részlegek kikrükek az ATSZ-ok aldrendeltségébőI.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hog5r az integrált elektronikai szolgá-
lat csapattagozatban nem került megszervezésre, így a szolgálathoz tar-
toz6 anyaggazdálkodás irányítása kerületszinten és csapatszinten kettős.

2.1 Alétrehozott anyagi-technikai szervezetek a mai napig a koráb-
ban kiadott §zakuta§ításaik alapján kel| végeuék munkájukat, nincs a
jelenlegi szervezetre érvényes egJÁéges szakutasítás.

3./ A jelen gazdasági helyzetben, amikor igen szűk a költségvetési
mozgástéí, valamint az elviselhetőség határát is túllépő feszúltségek
vannak a javítóanyag alkatrész beszerzésben és biztosításban, nagyon
bonyolulttá vált a csapatgazdálkodás, esetenként megoldhatatlannak
túnő helyezetek alakulnak ki az anyagi-technikai szolgáiatnál,

4./ A kettős könywitel bevezetése a MH-néI, amely a korábbiaknál
magasabb követelményeket támaszt a szakállománnyal szemben. Ezek a
tényez6k sílyuknál fogva a csapatgazdálkodásra mélyen hatnak és íry a
csapatgazdálkodás vezetésére is meghatározóak.

A csapatgazdálkodás ákalános érvényű feladatait az 1982-ben ki-
adott, "Közvetlen Honvédelmi kiadások anyagi_pénzügyi gazdálkodási

l DévaldLászló ezíede§, a 2. KKP anye8i-tecbnilGifónöké
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szabályai, má§odik rész, a csapatgazdálkodrás" címú HM utasítá§ határoz_
za meg. Ezen kívül, jelenleg a haditechnikai szolgálatnál az 19í}7-ben
kiadott Át207. sz. szakutasítás, a hadtápszolgálatnál. illewe a közleke-
dési és egésxégügri szolgálatnál a CSAPATIIADTAP SZABALYZAT
I. rés4 és az egles szolgálati ágak részére kiadott és többsair módosított
szakutasítások előírásait kell alkalmazni.

A csapatgazdálkodás alapvetóen két fó terüIetre tagozódilc

- A teímész€tbeni gazdálkodásra, ami magába foglalja a technikai
eszköz!kkel, anyagokkal, ingatlanokkal, javító-karbantartó kapacitások-
kal, energiával, erysóval anyagokkal való gazdálkodást.

- A mrásik na§/ terület (mely kapcsolatbnn yarr az elózóvel és

elválaszthatatlan attót) a költségvetési elóirányzaton alapuló pénzgaz,
dálkodás, mely magába foglalja a költségvetési elóirányzatok tervezésé-
vel, azok elosztásával, felhasználásával kapcsolatos tevékenységet.

Az anyagi-technikai szolgálat vonatkozásában mindkét terület meg-
határozó jelentőséggel bír, oly annfira, ho§/ a költségvetésből gazdálko-
dó szervek közül az anyagi-technikai jóváharyott költségvetés 61 Vo,val
gazdálkodik, természetesen a dologi kiadásokhoz üszonyíWa, atryaggaz,

dálkodá§t tekintve szinte pedig 100 vo-val.

A csapatgazdálkodás vezetése, irányítása parancsnoki feladat, mely
valamennf szinten a csapatvezetés szerves részet képezi. A parancsnok
gazdálkodási hatásköre ery részét helyetteseire, a fe5lvernemi és szol-
gálatiág-főnökeire átí,Jházbalja. Az anyagi-technikai sm|gálatok gazdál,
kodiását a parancsnok követelményeinek megfelelően az anyagi-techni-
kai főnök irányítja.

Az anyagi-technikai fónök a szakutasításokban meghatározott, to-
vábbá a parancsnok által átruházott hatráskörben az alárendeltségében
lévó szotgálati ágaka kiterjedóen végzi és koordinálja a csapatgazdálko-
dással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Ennek keretében:

- meghatátoua az alárendeltek részére a gazdálkodá§i celkitűze-
seket, fő feladatokat, azok megvalósításának módját;

- irányitja az alárendeltek szatrnai, gazdasági tevékenpégét;
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_ - ., 
irányítja a jóváhagott költségvetési elóirányzatok és anyagkere-

tek elóírásszerú felhasználását, kezdeményezi a belsó átcsoporioiításo-
kat;

-_ j_avaslatot tesz a parancsnoknak az anyagi-technikai szolgálatot
megilletó pénzbwételek, pénzmaradványok felhasználására;

- szabályozza éx elrendeli az anyagi készletek é§ technikai eszkö-
zök rendeltetésszerű használatát, felhasználását;

- kötelezettséget vállal azokkal a kereskedelmi á szolgáItató szer-
vezetekkel szemben, melyekkel gazdálkodási tevékerynége során kap-
csolatba kerül;

- jóváharyja az anyagi-technikai szolgálati ágak iltetményfelhasz-
nálását, anyag és költségvetési elóiránrzatait, §zükségleti teweit, anyag-
igényléseit, jaűtási, szolgáltatási terveit;

- rendszeresenellenórziabiztosítottkölt§égvetésielóirányzatok,
anyagi+echnikai eszközök felhasználását a gazdálkodási, javítási tervek
végrehajtását, a nyilvántartásokat és a bizonylati feryelem betartását.

Ezeket a feladatokat elsósorban a haditechnikai, illewe hadtápfő-
nök vezetésével a szakági főnökök hajtják végre. Az anyagi-technikai
törzsekben szervezett, kerület szinten értéke|ó-elemzó alositályoknak,
dandár, (e.) szinten a gazdálkodási tisztek feladaía a jelentett tevékeny-
ségek firyelemmel ldsérése, azokról elemzések, jelentések készítése és
az ATF-nek történő jelentése.

. Az integrációval megváltozott a haditechnikai szolgálat gazdálkodá-
si rendje, mely addig ery költségvetési tételben valósult meg összevont
gazdálkodásként. Az integrációt követóen a kettós könywitel bwezeté-
sével visszatértünk a szakági gazdátkodásra a hadtápszolgálati ágakhoz
hason|óan.

A költségvetésből a kiemelt költségveté§i tételekre és célfeladatokra
az anyagi+echnikai szolgálatok részéré biztosított költségvetés 85 7o-a
kerül felhasználásra. Tehát ez kötött és igen szűk a mozgrási lehetőség.
A fennmaradó 15 Vo-kal lehet úgrmond gazdálkodni, tehát az AlF ré-
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szére lehetőség ez, hory a szolgálati ágak helyzetét figrclembe veve át-
csoportosítani, ieltételeket javítani tudjon.

Ez a szűk költségvetés már szinte lehetetlenné teszi a szalcszeíl gaz-
dálkodrást, hisz nem követi az infláció mértékét.

Az integráció tette lehetővé, hogt az elózóekben jelzett szúk moz-
gásterű kölségvetési gazdálkodás javítása érdekében az ATF-ök (a gaz-
dálkodási élkitűzé§ek megbatározásánál és azok teljesítése során) lehe-
tőségeiket koncentrálni tudják, hi§zen a haditechnikai szolgálatok költ_
ségvetési tételei nem kiemelt tételek, í5r adott esetben (termázetesen
az ésszerűség határáig) a szolgálati ágak köz<itt átcsoportosításokat hajr
hat végre.

Természetesen ez nem a napjainkban érvényesíthetó megállapítás,
hiszen jelen helyzetünkben ezt a lehetőséget kihasználni nemigen áll mó-
dunkban, hiszen a szakágak szinte mindegdke hiánygazdálkodást kény-
telen fo|ytatni.

Ósszegezésként megrálIapítható, hogy az integrációval a csapatgaz-
dálkodás hatékony végrehajtásához, annak irányításához a lehetóségek
szélesedtek, koncentráltabbá vált az anyagi és pénzüryi feltéte|rendszer.
Azonban ezt a kedvező lehetóséget a jelenlegi gazdasági he|yzetben jól
kihasználni csak nary erófeszítések és körültekintó parancsnoki és sza-
kági tevékenpéggel lehetséges.
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Az ÉRTÉKELó-BI Bl,tzó er,oszrÁr,y HELyE És szBnp-
pB Az ANyAGI_TECHNIKAI nrrrpcnÁctóneN

Fdbos Gyulal

._ Jelen cikkben az anyagitectrnikai szolgálat integrációjával jogelőd
nélkül létrehoznt t szrtvezet, azÉttékeló-Elemzó Alosztály munkáját kí-
vánom bemutatni.

Az értékeló-elemző alosztály (alosztályok) az MH SZCSP - ság és a
kerületparancsnokság anyagi-technikai fónölségek csak békében rend_
szeresített szervezete (szervezetei), amely (ametyek) rendszeresített ál_
lománya a parancsnokságon 5, a kerületeknél3_3 fő. Az alosztályok közel
hárorn éwil ezelőtt, az akkor funkc ionáló íegverzeti és technikai, vala-
mint hadtápszolgálatok létszámkerete terhére jöttek létre, de feltöltött-
segük ma sem teljes. Az SZCSP - ság értékeló-elemzó alosztálya teljes
állománnyal, az 1, Katonai Kerületnél ez évtől3 fő, atöbbieknél továbbra
is 2-2 fő dolgozik. Kapcsolódó szervezeteink a c§apatoknál a repülószer_
vezetek, jdótőzá§zlóaljak anyaggazdálkodási és anya gtervező alosztályai,
illetve a dandár, ezred gazdálkodási főtisztek (tisztek), ahol ilyen van
rendszeresítve.

Az állománytábla és az anyagi_technikai főnőkségek szervezeti és
qűk<l!ési szabályzata alapján az alosztály (alosztályok) az anyagi-tech-
nikai fónöknek van (vannak) alárendelve, munkájukat közvétléntil az
anyagi-technikai főnökhelyettes irányítja. Az alosztály (alosztályok) az
anyagi-technikai fónök által jóváharyott haü munkaterv alapján doigo_
zik (dolgoznak).

Az alosztály rendeltetését tekintve elsősorban a gazdasági döntések-
he: kapcsolódó anyagi-technikai főnöki intézkedések szakszerűségének
elókészítése, illewe ezek és hasonló beavatkozrások szükségességének és
foganatosításának jelentése, elójelzése, továbbá az integrálióból eredó,

l Fábo§ Gyula alezíed€§, a szcsP - Mg éítékeló-elemzó.lo6dáyának vez€tóje
A cik* az anya8i-technikai inte8ráció6 kotf€.énciáí elhen8zott ko..€feíátum §ze.ke§zte[
vllho?Ati_
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vasl a szakágakra konkíétan nem kiróható, összevont tevékenpégek ü-
tele, felüs/eiete, az SZCSP - ság munka- és balesetvédelmi, újítási tevé-

kenységének irányítása és üryviteli követése, az SZCSP - ság anyagi-

technikai béke utaltsági rendjének karbantartása a feladatunk.

Mint új szervezeti elemnek - az eltelt röüd idő alatt _ a feladatát is

meg kelletitalálni. Sajnos az első évben két ember teljes kapacitását le-
köótte az alárendelt csapatok anyagi-technikai szo|gálatai integrációjá-
val kapcsolatos szewezési és személytigl munka, így az igazi szakmai
tevékenység rövidebb múltra tekint vissza.

Az alosztály másfél éwel ezelótti - a szatmai számoknak megfelelő -

feltöltésével kedvező helyzet alalkult ki, az alosztály működési rendje jól
leszabályozhatóvávált. A munkakörökbőI adódó feladatok és a leterhelt-
ség es/enletes, a területek elhatárolhatók és számonkérhetők. Ez persze
nem jélenti a beosztottak részéről - a munka- és balesevédelmi főtiszt
munkakörét kivéve - bármely feladatunkkal való teUes azonosulás mel-
lőásét. Megállapítható, ho5l az alosztályok szerencsés szakmai és em_

beri összetételben dolgoznak.

A kerületeknél működő alosztályok eltéró követelményekkel és

más-más színvonalon dolgoznak úry, ahogy azt a kerület anyagi-technkai
főnöke célszerűnek tartja, A különbözőségek ellenére az együttműkö-
dési készségük jó , az"egt nyelven szólls" jellemzi óket.

Az elmúlt évben a kerületek anyagi-technikai főnöIségeinél végre-
hajtásra került a vezetési-működési'tJvékenpég átvilágítása. Összessé-
gében az a kép alakult ki, hogy az értékelő-elemzó alosztályok tevékeny-
sége megfelelően illeszkedik a vezetés rendjébe, a főnökök munkájuk
segítőit látják bennük, bizonyos fokú koordináló szerepük és konkrét
tevékenpégi területük van.

Az értékeló elemzó alosztály az integráció rendszerében elfoglalt
helye és szerepe szerint az anyagi-technikai főnötség olyan szervezete,
amellyel segíti és sámonkéri az integrációból eredó, a tervezó osztáIy
íeladatkörébe nem sorolható, konkrét szakágl - íóként a költségvetési
gazdálkodási feladatok - végrthajtását. Nflvánvaló, hory az utóbbiból
néha konfliktusok is keletkeznek az alosztály és a szakágak között, am!
nek feloldása és rendezése anyagi-technikai főnöki, vagy helyettesi be-
avatkozást igényel. A szakágak néh a úgy érzik, hory belekontárkodunk
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a §zakmai dolgaikba, illetve fele§legesen dolgoztatjuk őket, mi meg néha
úg érezzük, hog helyettük dolgozunk

A kisebb súrlódások ellenéíe a fel- és lemenő, a belsó és oldalági
informáci6 kapcsolatok kialakításával sikerütt sámos olyan feladatót
elrendezni, amely az integráció irányába hatott, kihasznrálva annak dő nye -
it és tompítva hátíányait.

Az értékel6-elemzó alosztály munkájában is sok függ a vezetói ma-
gatartrá§tól - a hatalomféItés nélküli, nyílt, jósándékú eryüttmúkerdéstőt,
az integráló szemlélettől és ryakorlattóL Ennek megfelelően szűkséges,
hogy az alosztály megismerje az anyagi-technikai fónök elgondolását
(&ziárást), tisztában le57en a szakágak feladataival, leryenek napi infor-
mációi az anyagi-technikai biztosítás szabályoórendszeréről. Továbbá
szükséges még, hory az alosztály leglen tájékozott az alárendelt katonai
szervezetek feladatairól és fóként lehetóségeiól, a figrelem központjába
állítva az alosztály javaslatára hozott fónöÉ dönté§d intézkedések csa-
patoka vetített hatásait és következményeit.

Az SZCSP - ság értékel6-elemző alosztálya rövid pályafutásának
Jelentősebb feladatal közitt tartjuk sámon:

- az\W2.jantÁrivagonfelméró lettároaás, illeweaztmegetóáen
a tár§/i €§zköz felmérés, a haditechnikai ágazatok sámítógépes nyilván-
tartásra történő áttérésének megszenlezését, irányításári

- az új sámüteli szervezetek és követelmények, a kettds könywi-
teli rend kialakítása érdekében vinte napi egrüttműkddésben dofuoz-
tunk a pénzü5ri_számüteli főnöbéggel, illetve ma is í5r dolgozunlq

- gondozásunkban készültek a REIET teljes anyagi-technikai bia
tosíttist átfogófejezetei, anyagi_technikai békeinformációs jelentési (AT
BII) rendszer kidolgozása, illewe ennek a jelenleg még manuális feldol-
goása, a negredéves értékelés elkészítése.

Napl íeladrtrlnk között szerepel a költségveté§i etőirányzatok
ö§§zefogott terr€zé§e, elosztásq nyiMntartása, tájékoztatók, elóadások,
je,lenles* intézkedések gazdasági részeinek kidolgozása, tájéko^atő
adatok prezentálása, a végrehaitott ATF*égi ellenónáek értékelt nyil-
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vántartása, a balesetek feldolgozása, munkavédelmi es újítási ü§/ek ren-
dezése, adatmentések.

Eseti feladataink az építési és felújítás, tárolás, őrzés-védelem, kör-
nyezetvédelem, hadijáték előkészítés, háborús nyilvántartás kialakítása,
számítógép biztosítás és más ügyek rendezése.

Szorgalmi feladataink közc'tt szerepelt a j avítá§i kapacitás elemzés,
rendszerezést igénylő - elsósorban a gazdálkodáshoz kapcsolódó - mun-
kák és tanulmányok készítése és közreaóása.

A jövót bizÉosít6 fetadatalnk közé tartozott és tartozik most is a sá-
mítrástechnikai eszköákbe vetett bizalom erósítése és a kettós könywi-
tel szükségességének megértetése.

Az Anyagi-technikai Főnökségen 33 db számítógépet és 4 készlet
szövegszerkesztót használnak eg;ne többen, ezzel magasabb szintre
emelve az elvégzett munka tartalmi és formai megieleníté§ét.

Mindezen általunk eredményesnek vélt tevékenpégek mellett vol-
takolyan - a munkaköri leírásban meghatározott, va§/ le nem írt - dolgolg
amiket fóként objektív okok miatt nem §ikerült teljesítenünk, va§/ nem
úry, ahory §zerettük volna. Ezek zóme az egységesítési, illetve egyes
sámviteli feladatokhoz kapcsolódoűl

- bárvalamelyest előbbre léptünk, de nem voltunk elégg é'erőszala-
sa&", hory az SZCSP - ság alárendeltjeinél - minden szakágnál és minden
helyórségben a tárolóhelyi nyilvántarirásokat azono§ tartalmi, formai és
ügviteli követelmények aIapján készíSék és vezessék; ehhez kapcsoló-
dóan nem egrséges a §zakágak anyagainak u§/anazon követelmények
szerinti jelölése, tárolása;

- nem vizsgáltuk - í5l javaslatunk sem volt - hogl milyen leryen a
élszerűen kialakított, békében használatos bizonylat, amit a csapatok
könnyen kezelhetnek (a 'H"-t kitaláltuk);

- nem üzsgáltuk azt sem, hpgl az ATF-ek mikor, hoglan ás milyen
szolgáltatást igényeljenek (követeuenek meg) rendszeresen, va§/ e§e_

tenként a pénzüryi-sámviteli szervezettől;
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- még nem találtuk meg a kés_zletgazdálkodás hatásos befolyáso-
lásának módját sem (ami persze a PÚSZF_séggel közös munka lenne);

- eg1l kissé belefáradtunk a BU kialakításával, követelményeivel
kapcsolatos huzavonába, íry nem egészen úry sikenilt, ahogy az elején
gondoltuk

Összeségében úgl értékelem, hory ezek a szervezetek szűkségesek
és megfelelnek az integráció csomóponti kérdéseinek kezelésére.
Amennfben az anyagi-technikai fónökök jól 'sáfórkodnak" velük, nag5r
segítséget biztosítanak maguknak az anyagi-technikai jellegű feladatok
megszervezésében és vegrehajtásában.
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Az ANYAGI-TECHNIKAI tr!"IEGRÁCIÓ HELYZETE É§
FELADATAI A CSAPATOKNÁL

Hadósi Lódó|

Az 1970-es években teret nyert a katonai tevékenységek és szerve-
zetek szervezés-elméleti vixgálata. A kibemeükai rendszerszemlélet
alapján sor került a gazdálkodási, közelebbról az anyagi-technikai ellátási
rendszer felmérésére, folyamatrendjének tudatos me ghatátozásár a.

Rendszenzervezó megközelítésben az anyagi-technikai biztosítás
kategóriája mutatkozott olyan átfogó fogalomnalg amely alkalmas az
anyagi-technikal és pénzü5ri folyamatok átfogó rendszerezésére, erya-
ránt teret adva a katonai műszaki, technológiai és gazdálkodási követel-
ményeknek.

A szervezéselméleti megközelítés az anyagltechnikai biztosítást
olyan szervezeti erysé gnek,"fekete doboznak" tekinti, amelybe bekerüló
elemeknek (személyek, eszközök, anyagok, energia és információ) a
szervezeti struktúra elemeinek hatására végbement állapotváltoaásai so-
rán teljesül a kitúátt cél. Esetünkben a fejlesztés, a rendeltetésszerű
működés, a fenntartás anyagi-technikai és pénzügd feltételeinek rendel-
kezésre bocsátása.

Az anyagi-technikai biztosítás rendszerében irányító és irányított fo-
lyamatok működnek, melyek köaitt az információs folyamatok alkotnak
összekötteté§t.

Az irányító folyamatok általában tenezésl (döntés elókészítés, ezen
belül az elemzés, döntési variációk kialaKtása, döntés - a megfelelő va-
riációk kMlasztása), szenezési (szabályozás, utasítás, opeíatív irányítás)
és etlenórzés (visszacsatolá§) tevékenpégelre bonthatók

l HaüszilÁsdó alezr.der, a L€nti 26. Bottyán Jáno§ g@t€lt lövész&ndá. p6raícsnol(a
A cilú iz aoya8i-technilni inte8íáció§ toníerencián elhangzott korreferátum írá§o§, ,z€rk€§zíetl
r6horrl^
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Az irányított folyamatok fizikai tevéken5,ségeí az anyag és eszköz
tényleges útját logikai sorrendiségét fejezik ki. Ezek magasabb szinten a
haditechnikai eszköz, illetve hadfelszerelési és ellátási anyagok kifejlesz-
té§ét, gyártá§át jelentik. Erységszin ten az áWételt, az anyagmozgatást, a
tárolrást, a szállítást, az üzemeltetést, a felhasználiást, a technikai kiszol-
gálást és helyreállítást fejezik ki.

Akatonai gazdasági rendszerben lezajló folyamatok átfogó értelme-
zése megköveteli a közgazdasági és szervezéselméleti megközelítés
együttes kezelését. Az ilyen többoldalú vizsgálódás tette lehetővé az
anyagi-technikai biztosítiá§ komplex modelljének kialakítását.

A komplex folyamatok kialakításakor sikerült feltárni és megfogal-
mazni a külónféle ágazatokban egységesen realizálódó, a szakterületi sa-
játosságoktól elvonatkoztató gazdasági-műszaki tevékenpégsorokat;
megkeresni ezek legcélszerűbb és általánosítható iíányítási és végrehaj-
tási módszereit; alapot teremteni a működési és szervezeti integrációhoz,
valamint a gazdasági információ-rendszer konzerűsítéséhez; egységes
fogalmi rendszert alkotni a katonai, gazdasági és tendszerszervezői meg-
közelítések között, mindezek által elősegíteni a katonai gazdasági rend-
szer tudatos kezelését, hatékonyabb szewezÉsét és irányítását, ponto-
sabb szabályozását.

Az anyagi-technikai integráció számunkra nem volt ismeretlen, hi-
szen 1978_ban a 9. hadosztálynál, ezen belül a 26. Gépesített lövészez-
rednél megalakult az egyesített technikai szolgálat, majd 1985. március
1. fordulónappa| a Fegyverzeti és Technikai SzoIgálat.

Az anyagi-technikai Szolgálat a dandárnál 1991.június 0l-vel alakult
meg, és a haditechnikai, valamint a hadtápszolgálatot foglalja magába.

Ezen szervezeti változiáskor az egésxégüryi- és szállító szolgálat a
hadtápfőnök, a gazdálkodási főtiszt, a hadmúveleti és kiképző főtiszt,
valamint a hadműveleti ti§zt a haditechnikai fónök alárendeltsé gébőt az
anyagi-technikai fónök közvetlen irányítása alá került.

Sajnos dandár szinten a híradótechnikai szolgáIatfőnök nem a hadi-
technikai szotgálat áIlományába tartozik, íry munkájára közvetlen rálá-
tással nem bír.
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A gondok között látom azt is, hogl kerület (és annál magasabb szin-
ten) önálló beosztása van a baleset- és munkavédelmi, valamint a méré-
sügyi főtisztnek, erre dandár szinten is nary szükség lenne.

A parancsnok számára a dandár szervezésében bekövetkezett válto-
zások különbözó gondolatokat ébresztettek, természetszerűleg várako-
zá§sal tekintettünk az ATF-ség megalakulásával sz€mben. Alapvetó el-
várás a katonai \te?ftés íészéíől az volt, hogy a magasabb készenlétbe
helyezés és mozgósítás anyagi+echnikai feltételei, a kiképzés, az állo-
mánytól való gondoskodás valamennf feladata egt kézben, közvellen
alártndeltségben összpontosuljon. Uryanakkor az elöljárói elgondolá-
sok szerinti integráció véleményem szerint sem fejeződött be, és egyet-
értek azzal, hogy szakmákat nem lehet integrálni. Ezért a két jól elkülö-
nüló haditechnikai és hadtáp szakterület képüselőj ét a ,lezetői értekez,
let, a szolgálatiág-főnököket a parancsnoki értekezlet aktusokba bevon-
juk.

Ezze| a módszptrel biztosítjuk a parancsok lejuttatását, nem csorbít-
va természetesen az anyagi-technikai fónök szakmai irányító tevékeny-
ségét.

A döntés-elókészítés idószakában a parancsnoki munkát meg-
könnyíti, hogy a javaslatokat egy kézből az ATF{óI kapja a parancsnok.
Termázetesen magában hordozza ez a vazélyét is hiszen az NrF sz€-
mélyétől naryban függ, hory a szakágaktól megszerezte-e azon informá-
ciókat, amelyek a döntésekhez szükségesek.

I-eegyszerúsödöt t az egye-s feladatok teruezke, tervszerű előkészí-
tése, mivel részterületekkel a paíancsnoknak nem kell foglalkozni, több
idő marad az alegnégek vezeíésére, feladatszabásra, az ellenőrzésre.

Az aleg5négek irányítása szempontjából íendeződött az anyagi-tech-
nikai alegységek (av.szd., ello.szd., dd.SH) vezetésének kérdése, amely
íg5l egy kézben összponto§ult, nem csorbíWa a haditechnikai-, hadtáp- és
egésxégügyi szolgálat főnök szakmai irányítását.

A gazdálkodás irányításában könnyebbség a parancsnok számára az
is, hogy a dandár anyagi forrásai a bér- és az elhelyezés jellegű költség-
vetési tételeken kívül valamennyi az anyagi-technikai szolgálatnál jelenik
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meg, Átekinthetó, bizto§ított a felelősségi rendszer a költségvetési pén-
zek felhasználásában, elszámolásában.

Az anyagi-technikai szolgálat létsámát tekintve a dandár összlészá-
mának tiszt vona íkozásábal ?8,4 %o_a, tiszthelyette§elrrrlél 38,7 Vo -a, bka.
esetében pedig 52,8Vo-a,vagns a dandár meghatáro zó t&ze, úg szaklnai
felkészültségét, mint a munkavégásét tekinwe.

A csapatgazdálkodás a katonai gazdátkodás intézménl szintű tago-
zatát, mikro§zféráját képezi. A rendeltetásszerű feladatok érdekében sa-
ját hatáskörben vé gzett gazÁasáEi jellegű tevékenységet, azaz a tendel-
kezésre álló emberi eróforrások, valamint az anyagi_technikai és pénz-
ügyi eszköaik ésszerű gazdaságos felhasználására irányrrló műveletek
összességét soroljuk ehhez a tevékenységhez.

A csapatgazdálkodás élja, hory rendeltetésszerű feladatokat a kö-
vetelmények szerinti magas színvonalon, a szütséges legkisebb ráfordí-
trással oldjuk meg. Gondoskodjunk a szemé$ állomány élet_ és munka_
körülményeinek fejlesztéséről, biztosítsuk a kezelésünkben lévő vala_
mennf anyagi-technikai eszköz, építményszakzerű üzemeltetését, had-
rafogható állapotban tartását.

A csapatgazdálkodás hatásköre közvetlenül és alapvetően a fenntar-
tási (működési, felújítási) tevékenytégre terjed ki.

Napjainkban e5ne inkább elótérbe kerül az a követelmény, hogl
növekedjen a hatékonyság, állandósuljon az ésszerű takarékosság. Mind-
enrellett az érvényes harckészúltségi követelményeknek megfelelően
biztosítani kell a töré§mente§ átmenetet a békegazdálkodásról, az ellátrás
laktanyához kötött módjáíól - a hábonís, illewe tábori ellátásra, amely
alapvetó feladatokat a gazdálkodás alkalmazott módszerei, formái nem
gátolhatják.

. A csapatgazdálkodás szakfeladatait az anyagi-technikai szotgálati
ágak látják el, élükön a parancsnok anyagi-technikal he|yette§évil. A
gazdálkodás általános feladataiban azonban az eg&z alakutat, a teljes
szemé$ állomány ré§zt ve§z.

A kötelékben lévő aleglségek uryan nem folytatnak önálló gazdál-
kodást, sámukra a feladatok lebető legélszerübb végrehajtáiát, az
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anyagok rendeltetésszerú takarékos felhasmálását jelenti. Az ale5tség a
technikai eszközök alkalmazója is, hiszen ott valósul meg az üzemben-
tartás több fontos folyamata, tevéken}§ége. Ebből következik, hory hi-
bás lenne az alegységnél folyó tevékenységek gazdasági összetevőinek,
kihatásainak lebecsülése, elemzésének, ellenőrzésének elhanyagolása,
uryanis a gazdálkodás végső ráfordításai és eredményei nagyíészí 

^z
alegységek működésében realizálódnak.

Korunkban az irányítrásnak a társadalom számos területén, íg5l a hon-
védségnél isjelentós problémája az általános, átfogó irányítás és szakmai
tevéken}rségek specializációja fol1,tán egjrre jobban áEazatía tagoződó
funkcionális irányítás közötti helyes kapcsolatrendszer és élszerű össz-
hang kialakítása. Ez a feladat jelentkezik a csapatgazdálkodás helyi irá-
nyításában is.

A dandár gazdasági tevékenpégének szakirányítását a szakfunkció-
kért, szakanyagokért felelős szolgálatiág-főnökök végzik. A szakirányí-
tás sokféle, igen eltérő tevékenpégre irányul, ezért bizonyos mértékben
szükségszerűen széttagolt. A honvédség fejlódése során kialakult túlzott
szakmai-funkcionális tagozódás azonban megnehezíti a gazdálkodrás har-
monikus működését és összehangolt komplex irányítását, ezért is szük-
ségszerű az összevont szakmai §zervezetek és azok tevékenységének bi-
zonyos integrációja. Az integráció kedvező feltételeket teremt a gazdál_

kodás szabályzóinak egységesítésére, a többágú szakirányítás összehan-
golása vonatkozásában, anélkül, hogy rontaná az ágazati tevékenységek
szakszerűségét és hatékonyságát.

A szervezeti integrációnak a az ftányító szervek csökkentésének
azonban jól érzékelhető korlátai vannak. Ilyenek azon szakmai sajátos-
ságok, amelyek a főbb ágazatcsoportok - hadtáp-, haditechnika között
jelentkeznek. A koordináló, szervező tevékenpégben fontos szerep há-
rul a parancsnok anyagi-technikai helyettesre. Aszolgálati ágak általáno§
irányításáért ó a felelős, reá hárul az alaprendeltetés szerinti feladatok
és az ezeket biztosító gazdasági szaktevékenység összefogott irányítása,
belsó összehangolása, Nem csupán közvetíti a központi terveket, uta§í-
tásokat, hanem azokat lebontja az alárendeltekre, azeltérő feladatoknak
megfelelően elosztja.

A gazdálkodás irányításának fontos elve, hory csak olyan feladatokat
határozunk meg, amelyek anyagi fedezete rendelkezésre áll. Ennek hiá-
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nyában a feladatot szabó köteles gondoskodni a szükséges anyagi-pénz-
ügd feltételekól.

A vezetésnek vannak bizonyos típushibái, amelyek a gazdálkodás
irányításában is előfordu|nak. A túlszabályozás és az alulszabályozás
egraránt káros.

A tapa§ztalatok szerint a túlzottan operatív, aprólékos részletekbe
menó irányí,tás gyengíti a szakágak kezÁemérryezését, csökkenti a szol-
gálatiág-fónökök felelósségét. A túl naryvonalú, csak "e/vi" irányítás ü-
szont nem biztosítja a tervszerriséget, a kellő koordinációt és érdek-
összehangolást.
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KIKÉPZÉS - FELKÉSZITÉS-VEZETÉS

HADITECHNIKAI, IIADTÁP, GAZDÁLKODÁSI TÓRZS-
TIszTI KÉPzÉs 1992-93. TANÉVI TAPASZTALATAI

Bdthy Sóndor, Gazda Pót, Turcsónyi l(órolyl

A Zrínl Miklós Katonai Akadémia az 7992-93 . íanévben a tórzsti§z-
ti képás keretében többek között ery hadtáp, egy haditechnikai, egy
gazdálkodási szakos törz§tiszti osztályt indított,Z A felsorolt törzstiszti
szakok képzési éljai természetesen különbözók voltak, azonban ezek
összessége az anyagi-technikai biztosítás - sok irányu és mélységú - béke
és háborús feladatait szolgálta. Mindhárom szak az új honvédelmi elvek-
ből levezetett hadászati, hadműveleti (harcászati) elképzelések megva-
lósítását szolgáló , atzal egenszilárd anyagi-technikai biztosítás funkció-
tartományába tartozó oktatási tananyagok elsajátítását és alkotó módon
történő feldolgozását végezte el. A tananyagok alkotó módon tórténő
elsajátítását különö§en fontosnak tekintettük. Ez es/részt a dolog belső

ryak<rrlati igényéból, ennek sokváltozójú lehetőségéből, másrészt a gyö-

keresen megváltozott külső gazÁasági környezetből vezethető le. (Az
utóbbi vonatkozásban a hadsereg működési lehetősége más mozgástér-
be, más lehetőségek közé került.)

Ajelzett szakokközött 1993-a§ tan év végén a gazdá|kodási tórzstisz-
tek mrásodik osztályának kibocsájtására került sor, ígl a több tapasztalat
alapján az összehason|íthatóságra is naryobb lehctőség volt.

D!8áthy sándor dézíede§, a hadtudomány kandidátu§a, zMxA Hadláp tan§zék, taí§zékvezetó
egyetemi do€ens, Dí. cazda Pál mk, ezíede§, a hadludomány kandiűlu§a, ZMKA védelemgaz-
d8§á8,tan tan§zék, tan5zékvezetó e8yetemi doc€n§, Dr. Turc§ányi Ká.oty mk. ezred€§, á hadtudo-
mány kandidátusa, zMt(A Hadii€chnikai ta$zék, ]anszékvezetó e8y€temi docens

Az aíya8,i-technikai (ö6§áaderónemi) fakuttá§hoz raíbzó ll8dtáp-, Haditechnikai,- és véde-
lemBazda§á8tan iaíszékek §zakmai i.ányításável.
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l.) Haditechnikai törz§íiszíi tanfolyam

Az elsó haditechnikai töíz§ti§zti tanfolyamra az 1992_93_as oktatási
évben került sor. A tanfolyam elózményének részben a három éves aka_
démiai képzÉs, részben pedig a hat hónapos tanfolyam rendszerű képzés
fegrverzeti és technikai szakiránya tekinthető.

A tanfolyan cé|ia, hogr felkáwítse a szakterület tisztjeit ezred, dan-
dár haditechnikai fónöki, magasabb törzsekben haditechnikai szakterü-
leten beosztott tiszti, haditechnikai végrehajtó szervezetekben fótisái,
illetve tiszti beosztá§ok eíedményes ellátására. Célja u5lanakkor előké_
szíteni a hallgatókat arra, hogl tanulmányaikat közvetlenül vary néhány
év csapatszolgálat után sikeresen folytathassák a két éves anyagi-techni-
kai (összhaderónemi) képzés keretei közótt.

A haditechnikai törz§tisztek felkészítésének különösen sokrétű
igényrendszert kellkielégíteni. Ezek közüI kiemelést érdemelnek az aláb-
biak

- hallgatóinknakmindbékeidőszakban,mindharctevékenységek
idószakában eglre magasabb szinten kell alkalmassá válniuk a
megnevezett és azoknak megfelelő szakbeosztások eredményes
b€töltéséíe;

- képzésünknek a haditechnikai szotgálat valamennyi ágazata
(fegyverzettechnikai, pánélos- és gépjármútechnikai, repülő
műszaki, műszaki technikai, veryivédelmi technikai, elektronikai
és méréstechnikai) részére hasznos - köryetlenül, illetve adaptá-
lás útján - felhasználható ismereteket kell nyujtania, jártasságo-
kat és készségeket kell fej|esztenie;

- a képzés tartalmának meghatároásánál figelembe kell venni,
hogy a haditechnikai szolgálatoknak mind anyagi, mind technikai
biztosítási feladatokat azonos, va§/ hasonló mélpégben el kell
látni;

- hallgatóinkat eryidejúleg fel kell készíteni bonyolult szakmai
ismereteket igénylő szakterületek köápszintű irányítrására,
ugyanakkor különbözó technikai területek tevékenpégének
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koordinálására és beintegrálására az anyagi-technikai biztosítás
egrségesülő rendszerébe;

- mindkét haderónem (sárazföldi illewe légvédelmi-repülő) ha_

ditechnikai és alkatmaaási sajátosságainak tüközódnie kell a
felké§zítés tartalmában és jellegében.

Vajon meg lehet-e oldani mindezt egt egÉves taníolyam keretein belül?

Az elsó haditechnikai törzsti§zti tanfolyamra 14 fó került beiskolá-
zásra. Kózülük 6 fó a Szárazföldi C-sapatok Parancsnokága alárendelt-
jeinél, 4 fó a I-égvédelmi Parancsnolság csapatainál, 4 fő pedig központi
izerveknél teljesít szolgálatot. A hatlgatók szakmai összetétele ha§onló-
anváltozatos képet mutatott. A katonai főiskolákon páncélos- és gépjár-

mű szakon (5 fő), fe§Nerzettechnikai szakon (5 fő), rakétatechnikai sza-

kon (3 fő), iltetve híradó szakon (1 fő) végzett,

A képzés temstiksi progranJónak összeállításánál a hangúlyt a
harcászati ismeretek, a harctevékenységek haditechnikai biztosítiása, il-
letve a haditechnikai szakismeretek oktatására helyeztük. Meghatároá
tantár5lak (tantárs/csoportok, tantárgnészek) és azok óraszámai a &ö-

vetklzók voltak

Harcászat és harcbiztosítás
Haditechnikai biztosítá§
Törzsszolgálati ismeretek
szakismeretek

110 óra
236 6ra
58 óra

378 6ta

További tantárgtak és tantárgrrészek - kisebb órasámokkal - az ál-
tatános műveltség emelését, a társadalomtudománf ismeretek rend-
szerez&ét, a gazdálkodási szemlétet elmélyítését, a vezető,szeweói iát-
tasságok és készségek formálását és a fizikai állapot, edzettség javítását
szándékoztak bizto§ítani. Ezek a tematikai programok kialakításának
központilag (kötelezően) meghatározott rését alkották

A haditechnikai biztosítá§ integráló ismeretköreként 20 órában
anyagi+echnikai biztosítás tantár5nészt oktattunk.

A hadltechnlkal blztmítós az alapkérdésck soróbon közeI azonos
mély§égben tartalmaaa az anyagi bizto§ítils (rakétabiztosítás, l&zercllá-
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tás, műszaki_ és ve5rivédelmi harcanyagellátrás, fenntartási anyagellátás)
és a technikai biztosítás (üzemeltetés szakmai felügyelete, üzemeltetés,
technikai kiszolgálás, helyreállítás) ismeretanyagát.

A harctevékenpégi fajták (védelem, támadás) oktatásánál a hadi-
technikai biztosítás anyagi és technikai biztosítási vetületei együtt, az
anyagi-technikai biztosítás keretében jelentek meg,

A hallgatók két harcászati teljes feladat megfelelő témáit dolgozták
fel. A ryakorló foglalkozások meghatározóan dandár haditechnikai fő-
nöki szerepkörben folytak és a haditechnikai biztosítási feladatok meg-
szervezésére, azanyagi-technikai főnökjelentéséhezjavaslat összeállítá-
sára, illewe a haditechnikai szolgálat alapvető háborús számvetéseinek
elkészítésére irányultak. A felkészülés eredményességét bizonyítja, hogy
a három éves képzés végzós hallgatóinak záró5lakorlatán sikeresen vet-
tek részt, jól bekapcsolódtak a törzsek tervező-szervező munkájába.

A szakismeretek keretében oktatott tantúWészek az alúbbiak vol-
talc

- Haditechnikai szakismeretek alapjai
- Rendszertechnikaiismeretek

20 óra
148 óra

- Haditechnikaieszközökrendszerben-
tartása 270 őra

A haditechnikai szakismeretek alapjai a haditechnikai eszközök
rendszerbentartása tantárgyak oktatását egnéges rendszerben, a hadi-
technikai szolgálat egészére vonatkozóan végeztük. Az ágazati sajátos-
ságokat csak lényeges eltérés esetén ismertettük. Ennek Óka részben a
szűk órakeretekben, részben a tanszéki oktatóállomány szakmai össze-
tételében (eryes szakmák hiányában) gyökerezik.

A haditechnikai szakismeretek alapjai eryrészt a terotechnológiai
körfolyamat általános kérdéseit mutatta be, másrészt megismertette a
hallgatókkal a haditechnikai vezető és végrehajtó szervezétek felépíté-
sét, feladataikat, a meghatározó beosztásokhoz kapcsolódó hatás- ésjog-
köíöket.

A haditechnikai eszközök rendszerbentartása - fő vonalát illetően -
a technikai biztosítás folyamatait tárryalta. A technikai folyamatok mel_
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lettjelentős helyet kaptak a haditechnikai szolgálatok vezetéséhez szük-
séges ismeretkörök. Az oktatiási év során a hallgatók a tantárry kereté-
ben két jelentősebb tervezési feladatot dolgoztak ki és több ellátó és ja-
vító szervezetet (bázist) tekintettek meg,

A rendszertechnikai ismeretek a haditechnikai eszközök átfogó be-
mutatását é§ elsajátíttatását tűzték éluL A tárgalásmód kettós - rend-
szertani és típusismereti volt. Eryik tárgyalásmód sem törekedhetett a
teljességre, mégis a hallgatók részere talán a legtöbb nehézséget ennek
az ismeretkörnek az elsajátítá§a jelentette.

A hallgatók - a követelményeknek megfelelően - áródolgozatot ké-
szítettek, amelyet a záróüzsga keretében védtek meg. A záródolgozatok
többsége kellő önállóságról és alkotókésxégről tanúskodott. Mindezek
ellenére úry ítélem meg, hory ebben a képzési formában záródolgozat
készítése igen nag5l erőfeszítést igényel a hallgatóktól.

Az oktatás során §zerzett tapasztalatok óviden a következőkben
összegezhetók:

Kedvező tapasztalatok

- hallgatóink komoly tanulmánf munkát végeztek és a béke és
háborús haditechnikai bizto§ítás alapkérdéseít, a célul kitűzött
beosztásoknak megfelelő mé|ytégben sajátították el;

_ képesekké váltak kapcsolódni a parancsnoki munkához, anyagi-
technikai biztosítás más szakterületeihez;

- szakmai szókincsük, kifejezó és rendszerező készségük érzékel-
hetóen fejlódött.

Felismert nehézségek

- a szakágai_ szakmai ismeretek elmélyítésére, a haditechnikai
szolgálatok ágazati főnöki feladatkörei gyakorlására csak igen
szűkösen, felszínesen van lehetőségünk;
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- a tudományos munkába való bekapcsolódáshoz, az idegen nyelv-
ismeret megszerzés éhez az eg értes képzes szinte semrni esélyt
nem ad;

- az alaptanterembe legalább egy sámítógép (AT 386) biztosítása
nélkül, alig lehetséges a hallgatók felkészítése az anyagi biztosí,-
tás alapvetó kérdéseire.

A haditechnikai törzstiszti képzést úgy lehet jellemezni, hogl nagl
energiával felkészültünk egy új oktatási formára, amelyet sok ered-
ménnyel és talán még több kérdőjel kirajzolódásávat zártunk le el§ő al-
kalommal 1993. júIiusában.

A megoldásra váró kérdések eg5r résút - még az 7993D4. éxn tötzs-
tiszti tanfolyam tervezésének időszakában - korrekciókkal "megválaszol-
ru/c'. Másik részük azonban súlyosabb annál, hogr korrigálni lehessen.l
folyóirat adta lehetőséget kihasinálva, áxzervezű javaűfunkat az alúb-
bial<ban tesszük meg:

1.) Szakterületünkön időtartamában kevésnek ítéljük az ery éves
tórzstiszti képzést. Ennek okát _ a szakmai tartalom jelentós volumenén
túl - abban látjuk, hory a törzstiszti képzésnek szakképzéssel egi<iejúleg
vezetőképzésnek is kell lennie.

Ehhez a élhoz jobban illeszkedne a két éves törzsti§zti és egy éves
anyagi_technikai képzés.

2) Célszerűnek látjuk a haditechnikai törzstiszti képzés haderőne-
menkénti profilírozását, azazszítazföldi haditechnikai törzstiszti és lég-
védeImi-repüló haditechnikai törzstiszti képzés indítását.

. . 
3.) §zükségesnek ítéljük, ho§r az állományáblákban konkrétan je-

lenjen meg, mely liaditechnikai beosztások kdvetelik meg a törzstis;ti
tanfolyam elvégzését.

2.) Hadtáp törz§tisai nnfolyam

Hadtáp törzstiszti képzés is az 1992-93. tanévben első alkalommal
indult azzal a meghatározott céllal és feladattat, hory alapvetően dandár
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hadtápf6nöki beosztás ellátására készítse fel a hallgatókat. Már a beis-
kolázás első akadémiai aktusánál kiderült, hogl a kezd6 hallgatók (15 fó)
közül csak ery fó számíthat perspektíükusan a célként kitúzótt alapbe_

osztás ellátáiára. A hallgatók előképzettsége és néhány éves munkata-
pasztalata egt olyan veryes tanulmányi közösség (osztály) kialakítását
iette lehetővé, amely egnészt elősegítette a tananyag elsajátítá§át, több_

oldalú megközelítést téve lehetővé, másrészt megnehezítette az oktatók
munkáját, mivel egyes kérdéseket a hallgatók minimális ryakorlati ta-

pasztalátának hiányában a kelleténél részletesebben kellett elmaryaráz-
ni.

A hallgatók jelentős megosztása életkor, eredeti beosztás, szakmai
e|óképzetúég és ismereti szint szempontjából es/aránt, minden fárado-
zásunk ellenére a tanulmánf munka kezdetén nehézségeket okozott. A
későbbiek során azonban ez a probléma megnyugtatóan rendeződótt,
amiben szerepe volt annak is, hogy a ha|lgatók és a tanszék jó oktatási
légkört hozoti létre a tanárok és a felkészültebb hallgatók segítették a
kávesebb szakmai előképzettséggel rendelkezóket. Mindezek a körül-
mények igazolták azt a gondos előkészítő munkát, amit a törzstiszti kép-
zés cél és követelményrendszerének, tantár§/i §truktúrájának, az egyes

tantárgyak ismeretan}agának és az oktatáshoz szűkséges időkeretek
meghatározása terén a tanszékek tervező állománya a Hadtáp Csoport,
főnökséggel együttműködve végzett.

Alapvető célunk volt ennek megfelelően, hory a törzsti§ztek terve-

zett beoiztásához és valós beosztásához szükéges szilárd elméleti isme-
reteket és aIapvető jártasságot biztosítsunk, igazodva a hallgatók össze-

tételéhez. A hallgatói állomány összetételénél külön említést érdemel,
hogy szakunk iránt a honvédségen kívülről is van érdeklődés, íry az in-
dulás évében is a 15 hallgatóból 3 határór volt.

A tematikai programot az oktatott óraszámok tükében célszerű
vizsgálni. Az általános katonai tantárglakat (biztonságpolitika és honvé-
delern, hadtörténelem, szakcsapatok alkalmazása, a harc mindenoldalú
biztosítása, idegenbadseregismeret, katonai földrajz, határőrség) össze-

sen 70 óra keretében dolgozták fel a hallgatók.

Nagy hangsúlyt fektettünk az összfegyvernemi harcás zatía (174 óía)
és a szakharcászatra (128 óra), valamint ezekhez kapcsolódóan a ryakor-
ló feladatokra (76 óra). Szintén magas óraszámban oktattuk a törzsszol-
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gálati ismereteket (102 óra). Hasznos alapozó tantár5mak bizonyult az
informatika és dönté§elóké§zíté§i ismeretek (80 óra). Köteleóen előírt
tantárgrak voltak a tá§adalomtudománl ismeretek (82 óra) és a testne-
velés (52 óra). A fó hangsúly termé§zetesen szakismereti tantárgyakon
volt; (üzemgazdaságtan, munka és űzenszewezÉs, közlekedés és szállí-
trás, hadtápvezetés), amire 400 órát fordítottunk

A hallgatók évkózi munkájának ellenőrzését szolgálta a három be-
sámoló és a két glakorlati jegy, ami biztosította a folyamatos tanulásra
való <hztönzésüket.

A haditechnikai osztályhoz hasonlóan osztályunk is eredményesen
részt vett a hallgatói záró5rakorlaton, ami hasznos és sikeres volt. A har-
madéves hallgatók árógrakorlatához kapcsolódva a dandártörzsekben
igen értékes munkát végeztek a törxtiszti hallgatók is. A gyakorlaweze_
tőség úry értékelte, ho5l ajobban feltöltött törzsek szervezettebb mun-
kát és eredményesebb feladatmegoldást tettek lehetővé és sikeresen já_
rultak hozzá, úry a harmadéves, mint a törzstiszti hallgatók felkészítésé-
hez.

Ahallgatói állomány az év során jó hozzáállással, megnyugtató mun-
kavégzessel, az órai munkában való aktív részvétellel az előítt képzesi
celokat teuesítettq íry a képzés összességében sikeresnek mondható.
E,zt igazolja a zfuffizsgán elért 4,2 átlageredmény is.

]

Külön célszerú elemezni a áródolgozatoklt, amire a hallgatók nagy
energiát fordítottak és legtöbb esetben többet §z€rettekvolna bemutatni
vele mint erre egl éve§ tanulmányaikból indokolt lett volna. Legtöbben
tanulmány kidolgozását választották témául és a beosztásuknak megfe-
lelő terület problémáit dotgozták fel. Erre aszolgálati elöljárótól legtóbb
esetben"klsztetésr" is kaptak Az elkészült dolgozatok §zinte kivétel nél-
kül jó és közepes színvonalúak voltak és óhatatlanul felvetik annak kö-
vetelményét, hory a jövóben az oktatott anyaghoz közelebb álló témák
feldolgoását írjuk eló a hallgatóknak.

ÁtaHban elmondható, hory a képzés erós oldalát képviselte a há-
ború§ téma ATB szemléletű oktatása és a képzés számítógépes támoga-
tása. A k€pzes 5renge oldala az összfegruememi ismeretek elsajátítáiá-
nak az elvártnál ryengébb foka.
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A tapasztalatok alapján célszerűnek látszik az összferyvernemi fog-
lalkozások nagyobb részarányát terepen megtartani, mert ez a tananyag
megértését elősegítené. Kevésnek tűnik a vezetési ismeretek elsajátítá-
sára fordított óraszám is. Elengedhetetlen a gyakorlatias képzés súlyának
növelése, hadüáték, törzsgyakorlások beállításával, csapatláiogatások
szervezésével. Növelni szükéges a békegazdálkodással kapcsolatos tan-

tárgyak óraszámát, például több ismeretre lenne szük§égük a hallgatók-
nak a kettős kön}witellel., az űj gazÁálkodási módszerekkel, a menedzser
stílusú vezetési ismeretekkel kapcsolatban. A tananyag újszerűségének
elősegítése érdekében gyakrabban kell felkérni kúlső előadókat a külön-
bözó vezetőszervektól, csapatoktól. A hallgatók módszertani, pedagó-

giai ismereteinek fejlesztése céljából jobban be kell őket vonni a foglal-
kozások levezetésébe nagyobb lehetőséget adni nekik a szereplésre, vé-
leményeik kifejtésére. Minden kedvezőbb feltételek megteremtáséhez
jó alapot biztosítanak a meghatározó szabályzatok es utasítások bázisán
kiadott új jegyzetek és oktatási segédanyagok.

3.) Gazdálkodá§i íörz§íi§zti tanfolyam

A tanfolyam alapvető célja az anyagi-technikai biztosítás békegaz-
dálkodásának hatékonyabbá tétele érdekében olyan gazdálkodási törzs-
tisztek képzése, akik megtelelő szakértelemmel felruházva az anyagí-
technikai iönökök legfontosabb tanácsadói lehetnek. Olyan gazdasági
szakemberek képzése, akik rendelkeznek a szükséges harcásza ti-hadmű-
veleti és más általános katonai ismeretekkel, részletesen ismerik az anya-
gi-technikaibiztosítás folyamatait és elemeit, gazdálkodási szakmai isme-
reteik alapján képesek a csapatok gazdasági folyamatainak komplex át-
tekintésére, a gazdálkodá.s vezetésével összefüggó temező, elemző, ér,
tékeló. ellenőrző tevékenységek önálló végzesére.

A két osztály tapasztalatai alapján ilyen jellegű képzés szükégessé-
gót eg5rre többen ismerik fel, amit az is mutai, hogy igen szerteágazó te-
rületekről érkeztek a hallgatók. Eg5rrészüket nem gazdálkodási tiszti be-
osztásból vezényelték a tanfolyamra, hanem olyan egyéb beosztásokból,
amelyek ellátásához a gazdálkodási ismeretekre szükég van, A tanfo-
l5,am növekvó népszerűségét mutatja az a tény is, ho§l 1993-94-es tanév-
re a korábbiakhoz képest lényegesen többen jelentkeztek, közittük hár-
man a BMHatárőrségtól is. Agyakorlat tehát bizonyította a gazdálkodási
törz§tiszti képzés szükségességét és jelentőségét. A§/akorlati tapasztalat
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mutatja azt is, ho§/ ATB területén beosztást ellátóknak általában is szük-
ségük van alapos gazdálkodrási ismeretekre, ezért bővíteni lenne célszerű
az ATB szakokra beiskolázott hallgatók ilyen irányu képzését.

A gazdálkodási törzstiszti tanfolyam tematikája a kisebb korrekciós
igényektől eltekintve helyesnek bizonyult, a tantárryi struktúra jól szol-
gálja az oktatási cél te|esítését, és megfelelő alapot biztosít a kétéves
ATB képzésre történő beiskolázásra is.

Az 7997-92. tanévben a tanszéken még nem voltak meg teljesen a
képzés feltételei. A hat új szaktantárry oktatását ezért küliő előadók
végezték, külsó szakemberek - általában a tantárgy oktatói - készítették
el a megfelelő oktatási anyagokat is. Az l992-93-as tanév legnagyobb
eredménye az volt, hory a tanszék teljes egészeben átvette a kiilső előa-
dóktól a szaktantárgak oktatását. Ez a feladat az oktatói állomány spe-
cializálódását is naga után vonta, ma már nem lehetett elvárni egyokla-
tótól, hogy minden részterülethez eg5rformán értsen. A tanári állomány
lelkiismeretesen felkészült, íry az oktatás színvonala az előző éihezké-
pest nem esett vissza.

_ Az oktatás során a fő hangsúlyt a szakismereti tantárryakra helyez-
tük statisztika, számvitel, folyamat§zervezés, értékelemzés és racioÁaü-
zil§: k9§9cve!é§i pénzügek, gazdaságjogi ismeretek, nemzetgazdaság
védelmi felkészítése, katonai gazda§ágtan és katonai gazdaságtan esetta-
nulmányok. EzÉ,k a tantárgak tették ki a képzési idő mintegy 50 Vo-át,
közel 600 tanórát.

_. . 
Astatisztika tantárry oktatása során hallgatók üszonylag ryenge el-

óképzettsége miatt sok e§etben nem csupáni tematikáb;n;;repló té-
makört, hanem annak alapjait is meg kellett ismertetni, emiatt a gyakor-
latoka a tervezettnél kevesebb idő jutott.

A számütel tantárgy oktatá§a során nehézséget okozott és a tan-
anyag folyamatos pontosítását tette §zük§égessé a MH számüteli rend_
szerének zökkenókkel terhelt leve zetése, azidőközben jelenkező ellent-
mondásai, ryakorlati problémái. A számvitel eryik neuralgikus pontja a
ryakorlatban is az analítikus könyvelés, aminek ádataira a Úolgáiati ágak
is alapvetően támaszkodnak. A jövőben az oktatásban is ezt á terülúet
kell erősíteni. A számütelnél használt számítógépes programok megis-
mertetésére is több órát kell biztosítani.
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A költségvetési pénzügyek iantárg5mál az alapvetó probléma az h,
Iamháztartási tv. végrehajtá§i rendeletének hiánya, ami azMH szintú sza-
bályozás elhúzódrÁsát is eredményezi. A hallgatók fokozott érdeklódést
tanú§ítottak az illetményrendszer és az őket közvetlenül érintő pénzüryi
kérdések iránt (különbözó pótlékok utazási költségtérítés stb.) ezert él-
szerűnek láSzik a tematikába is beépíteni ezeket a témaköröket.

A folyamatszervezés a legnehezebb tantárgak egyike, mind az ok_

tató, mind a hallgatók szemszögéből. Keresni kell azokat az oktatiási for-
mákat, amelyek könnyebben érthetővé teszik, közelebb üszik a tantár-
gyat a hallgatókhoz.

A gazdaságjogi ismeretek az eg.el|en szaktantárry, melyet nem a
tanszék oktat. A tantár§/ oktatá§a §orán a hallgatók fokozott érdeklődést
tanúsítottak a kártérítéssel kapcsolatos kérdések iránt, így a tematikát is
ennek megfelelően korrigáltuk.

Az értékelemús és racionalizálás tantárg5l oktatását nehezíti az a
tény, hory a MH-nél ezen módszerek alkalmazására az MH IITI néhány
esetétől eltekintve még nem került sor, íg]/ konkrét alkalmazói példákat
a honvódség területéról nem tudunk felmutatni. Ezen módszerek ered-
ményes alkalmazása szempontjából kedvezőtlen az is, hogl a pénzforgal-
mi szemléIetű számüteli rendszerünk a ráfordítások kimutatására csak
korlátozottan alkalmas. A gnkorlati alkalmaási lehetóségeket tovább
kell kutatni, az oktatás mód§zerét is ennek megfelelően kell korrigálni.

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és a katonai gazdaságtan
tantárryaknál a tanárok szakterületek szerinti kijelölésével az elóző éü-
től eltéró oktatási módot vezettünk be. Atapasztalatok szerint ez a mód-
szer hatékonyabban képes szolgálni a hallgatók felkészíté§ét.

A katonai gezdaságtan esettanulmányok tantárry keretében első6or-
ban a hallgatók glakorlati ismereteit iglekeztünk bóűteni, Külső elóa-
dók adtak tájékoztatást a gazdálkodás aktuális kérdéseiról, illetve a hall-
gatók érdeklódésének megfeleló témákól, valaminl csapatlátogatásokat
szerveztúnk. A hallgatóknak ezen túlmenóen meg kellett 'védeniüx^ a
záródolgozatukat a tanár, illetve társaik elótt.

A tanszék által oktatott tantárgyak tananyaggal való ellátott§ági §zín-
vonala jó, a ZMKA átlaga felett van. A korábbi evben neves külső szer-
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zők által megíít 7 jegyzet mellett aZ idén a tanszék oktatói elkészítették
a védelemgazdasági témákat tartalmazó füzeteket, íry összességében
korszerű oktatási anyag áll a hallgatók rendelkezésére. A harc ászafta, a
katonai szakmai tárryakra fordított óraszám és a témák összetétele meg-
felelően szolgálta a szakharcászati ismeretek (ATB) megalapozását. A
hallgatók az ATB leglényegesebb mozzanatait és ősszefüggéseit jó szin-
ten sajátították el. A harcászati, szakharcászati képzés terén összességé-
ben sikerült teuesíteni a célkitűzéseket, íry a hallgatók képesek bekap-
cso|ódni a kétéves ATB alapképzésbe.

A társadalomtudományi tantárgyak közül, több óraszámot kellene
biztosítani néhány további közgazdasági ismeret elsajátítására, A megol-
dást csak a társadalomtudományi tantárgyak közötti átc§oportosítás je-
lenthetné. A hallgatók általában 5-10 éves grakorlati ismeretekkel ér-
keztek a tanfolyamra. Előképzettségük tóbbnyire technikai jellegű.
Többnlre központi gazdálkodó szervektől kerüItek beiskolázásra. Er_
deklődésük, aktivitásukjó volt, a gyakorlati problémák felvetésével igye_
keztek beosztásukhoz kapcsolódó szakmai ismereteiket elmélyíteni. A
záróvingán 4,35 tanulmányi átlageredményt értek el.

A záródolgozatok kidolgozása során jól alkalmazták az elméletben
tanultakat, bár érezhetó volt, hory az önállóság, az alkotókészség, az in-
nonatív gondolkodás nem az erós oldaluk. Általában is igaz, hogy ery
gazdálkodási probléma megoldásánál általában nem a megszerzett szak-
mai ismeretekre, a logikus gondolkodásra támaszkcrdnak, hanem keresik
a részletes szabályokat, előírásokat. Ez az oktatással szembeni elvárása-
ikból is kitűnt. A gazdálkodási törzstiszti tanfolyamon a hallgatókkal
szemben a többi törzstiszti tanfolyamhoz viszonyítva megemelt követel-
ménpzintet támasztottunk, ami a vixgák számából is kitűnik.

4.) Az oktatás néhány általános tapa§ztalata

_ _ 
A hallgatók körében a folyó törzstiszti képzé§i forma kedvelt. A je-

lenlegi bizonytalan helyzetben ugyanis kedvező számukra, hogy vezé-
nyelt állományban voltak. Tehát biztos beosztást tudhattak a háiuk mö-
gött. Azonban sokukat visszatartott a két éves alapképzésre vaIó jelenr
kezéstől, hory jelenlegi beosztásukat elvesztik, előfordulhat, hory az is-
kola elvégzése után máshelyőrségbe kell költözniük, esetleg még álacso-
nyabb beosztásba is kerülhetnek. Általános az az igény, hogy akidémiai
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alapképzést levelezó úton is el lehessen végezni, mert akkor az említett
hátrányok nem sújthatják annyira a pályázőkat.

A hallgatók szeretnék azt, hory kaphassanak a polgári óletben is el-
ismert oklevelet. Ez különösen a gazdálkodási szakon merült fel, mert az
ottani szakismerti tárgyak megfelelnek az üzemgazdászi képzés követel-
ményeinek, sőt eryes tantárglak ennél magasabb szintet is képviselhet-
nek.

A törzstiszti képzés gyenge pontja a nyelvoktatás. A nyelvismeretnek
eg3ne nagyobb szerepevan, a felvételi követelmények között is szerepel,
a képzési időn belül mégsincs biztosítva óraszám a nyelvoktatásra. A dél-
utáni fakultáció nem igazánjó megoldás, nem is akadt olyan hallgató, aki
valamilyen szintű nyelwizsgára jelentkeztt volla, ez a képzés ósszessé-

gében nem mondható eredményesnek.

Az oktatást nehe zítí az a tény,hogy tapasztalataink szerint még min_
dig elég nehézkesen jut el az új információ az akadémiára. Célszerű len-
ne, ha az elöljáró szewek az"elosztói&" összeállításánál jobban figyelem-
bevennék, hogy az akadémia nemcsak egl katonai szervezet a sok közül,
hanem oktatási intézmény is, ahol az új intézkedéseket, utasításokat az
oktatás korszerűsége érdekében a tematikába be kell építeni.

Összességében a leírt törzstiszti képzési tapasztalatok azt bizo-
nyítják, hogy az elért eredmények eg5nészt biztatók, sikerült olyan tisz-
teket a hadsereg részére képeznünk, akik a hadseregben újonnan meg-
fogalmazódó követelményeket jobban, szakzerűbben fogják végezni,
másrészt a szóban forgó törzstiszti képzésben résztvevő tanszékeknek a
fe|íáít "ne4attv előjelű" tapasztalatok a képzés módszertanában továbbí
feladatokat jelentenek (ielenthetnek). Megfontolásra érdemes lehet, a
képzés §truktúrájának átalakítása két éves törzsti§zti és egl éves hadmű-
veleti (anyagi-technikai) képzósre, vagy teljesen előremutatóan az új

Felsóoktatási Törvény szellemében, azza| egenszi + -Járd oktatási stuk-
túra kialakítása, ahol a törzstiszti képzés helyét újólag meg kell fogalmaz-
ni, egy folyamatos, eglrmásra épűlő, legalább nég5l év időtartamú képzes
rendszerében.
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A sz^z{D §zoLGÁI-ATvEzETó

Hol késziil 

'r"iiiTt*-o 
anyja''?

Bqjzók Jdnos|

__ _ 
A.század anyla; a század mindenese a század életének szervezője,

e|látója nem más, mint a század szolgáIatvezető. A századparancsnok
jobb keze, segítője, egyes esetekben hilyettesítóje, a század sorállomá-
nyának szolgálati elöljárója, fontos összekötó kapócs a szemé$ állomány
és a parancsnok között. Lehetne még hosszan sorolni a funÉciókat, jel'-
zőket, melyekkel illetni lehet a jól tevékenykedó szo ígálawezetőt. Aiért,
hogy_az utóbbi években egne kevesebb jói lehet halúni a szolgálatveze-
tőkól, ezért nem csak ők a hibásak. u§lánis ezen beosztrások n*ary részét
fegvernemi alegységekhez á szakcsipatokhoz kiképzett sorálÉmányi
katonák, drága pénzen kiképzett feryvérnemi szakti§;thelyette§ek látjak
el. hadtáp szakon képzett tiszthelyette§ek helyett.

Míg az 1970-es 80-as években a hivatásos hadtáp szakos tiszthelyet-
tes-képzés a fiontosságának megfeleló keretek köóti funkconáIt, éóte
több hadtáp szaktiszthelyettes kerülta csapatokhoz. Ezek közül is kieme-
t99 

1 s,za1! szolgálawezetői és az ellátó szakaszparancsnoki beosztás
ellátására képzett általános hadtáp szakos tiszthel}etteseket. 1977-ig el-
képze.lhetetlen volt a hadtáp tiszthetyette§-képzes általános hadtáp Ízak
nélkül. ekkor azon_ban megszűnt a beiskolázás és 1979-ben az utok8 ilyen
szakos osztály is elhaglta a Hadtáp Kiképzó Központ falait. Így csaÉ az
élelmezási, ruházati és üzemanyag szakoj tiszthel}ettes-képzés-folytató-
dott, ami szép fokozatosan meg ii szrint a Haü{p Kiké|z8 icizponttat
e§rütt.

Vajon a szak-tiszthelyettesek felvehetik-e a versenvt az általános
hadtáp képzésben részt vett század sznlgálaLvezetőkkel? Úg érzem,
hory nem. Attól, ho§l szakmai ismereteiliet jó szinten elsajátiiották, jó
üzemanyag, élelmezé§i, ruházati raktárvezetók vag főszakácsok lettei,

l Bajzák lánx ómag5l, Eótysiráío§ Kato[ai Mlbzald Fói§kola Hadtáp é§ rÉnáI8],i tanszék
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nem képesek arr a, hog eg száz főt számláló alegnég minden gondj át-
baját magukaveryék és megoldják. Alegséggazdálkodási ismereteik hi-
ányosak, vagy egyáltalán nincsenek, ami elengedhetetlen a század szol-
gálatvezetónek. Szolgá|atvezető ismeret címen 70-20 őrás tananyagot
kaptak, de ezen elméleti ismeret nem került megerósítésre 5akorlati
feladat valós végrehajtásával. A személyi állomány mozgatásával, kis ki-
helyezések, harcászati ryakorlatok ellátásával kapcsolatos ismereteik,
még számos szolgálatvezetői feladat végrehajtrására alkalmassá tevó is-
mereteik nincsenek, vary hiányosak.

AKossuth Lajos Katonai Műszaki Főiskolán folyik feryvernemi ala-
pokon nyugvó 2 éves szolgálatvezetői képzés. A fegivernemi sajátossá-
goka, a feryvernemi harcászatra épített szolgálatvezetó-képzés óra- és
üzsgatervét nézve, fegyvernem centrikusak a szolgálatvezetói tevékeny-
séghez szükséges ismeretek rovására.

Véleményem szerint nem célszerű aszolgál.afuezető képzést aláren-
delni eryik feg5ivernem vary szolgálati ág sajátosságainak, mert a szolgá-
latvezető tevékenysége széles látókört és univerzális embert igényel.

Ezek után tekintsük át, tulajdonképpen mi a feladata a jól funkcio-
náló szolgáIatvezetőnek a békeállapot idószakában2 A század szolgálat-
vezető legfontosabb feladatai lcózé tattozik:

- a századtól szolgálatba lépők felkészítése,

- alerység üryeleti szo|gálat szervezése, irányítása,

- a kiképzéshez szükséges anyagok biztosítása,

- a század belrendjének fenntartása,

- a század anyaggazdálkodásának szervezése,

- a század anyagainak tárolása, kiadása, személyhez kötése,
nyilvántartása, levétele,

- feleslegessé vált anyagi-technikai eszközök leadása,

- személyi állomány fürdetésének, fehérnemű cseréjének
szervezése, a személf higiéniáilához szükéges feltételek
biztosítása,

- fegyverszoba, gazdasági szoba kezelése, fenntartása,

- kárfelvételieljárásoklefolytatása,
- a személyi állomány mozgatásával járó anyagi-pénzüryi

okmányolás intézése, stb.
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Ezt a felsorolást a teljesség igénye nélkül tettem, de e z is szerteágazó
és nagy mennyiségű feladatot takar. A napirend, a személl állomány
anyagainak ellenőrzése, a különböző feladatokra, rendezvényekre való
mozgósítás, az elöIjárótóI kapott egyéb " azonnal"je|zesű feladatokra való
reagálás teszi teljessé a szolgálatvezetői beosztás feladatait.

csak akkor lehetne számonkérni ezeket az ismereteket, ha a tiszt-
helyettes képzés során megfelelő óraszámban oktattákvolna, és ryakorló
foglalkozásokon, illetve csapatgyakorlaton ryakorolták volna ezen fel-
adatok végrehajtását.

Az előzőekben említett általános hadtáp tiszthelyettes-képzésben a
hallgatók 160 óra alegységgazdálkodási ismereteket, 360 óra harcászatot
és_120 óra szolgálatvezetői ismeretetet kaptak, melynek 60 Vo-a a gyak-
rolati foglalkozásokra lett fordítva. iry a hallgatók nem csak elméletben
tanulták meg az anyaggazdálkodást, hanem ryakorlatban azt végre is haj-
tották é§ el§ajátították. A terepfoglalkozásokon tovább bővíthették is-
mereteiket, mert megtanulták és gyakorolták mindazt, amit egy ellátó
alegység parancsnokának vagy egy század szolgálatvezetőnek tudnia kell
ahhoz, hogy az alegységét képessé tegye feladatai végrehajtására, mind-
azon anyagi és egyéb feltételek biztosítására, amelyek a harc megvívásá-
hoz, a napi élet tbll,amttos ellátásához szükségesek.

A jelenlegi helyzeter figyelembe véve, a létszámhiányból adódóan és
a szolgálatvezetői beosztások ellátásának színvonalát tekintve meg kell
állapítani, hogy a hadtáp+iszthelyettes ezen belül is az általáno§ hadtáp
tiszthelyettes képzést újra a fontosságának megfelelóen kellene kezelni.

,+ hadtáp tiszthelyette§ képzé§t önállóaD szervezett és iíányított ki-
képző központban lenne éIszerű végrehajtani, nem "albérletbe" adva a
szaktisztképzést végző főiskolának. A szaktisztképzés árnyékában ilyen
fontos feladatot nem lehet végezni, illetve végeztetni, mert a legiobb
szándék ellenére is fő firyelem a tisztképzésre összpontosul, így a tiszt-
helyettes_képzé§ másodlagossá válik Ez az eryik ok. A másik ok, hory a
tisztképzés élja a magas színvonalon képzett jó harcvezetói, terveiői,
szervezói késxégekkel, képességekkel felruházott tisztek kibocsátása.

A tíszthelyettes-képzrs celjának az elméleti képzésen túl a szakmai
t'eladatok végrehajtására (végrahajtatására) sokoldalúan felkészített, a
feladatok végrehajtásában jártasságot, készséget nyert ti§zthelyettesek
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kibocsátását tartom. Leegyszerúsíwe, a tisztképzés vezető, parancsnok
képzés, míg a ti§zthelyettes képzés egy adott feladatkör végrehajtására
készít fel. A harmadik ok, ismerve a tisztképzés személyi helyzetét, a túl-
terhelt oktatói-állományt, nem lehet elvárni az oktatóktól, hory az első
két órában tisztjelölteknek, a második két órában tiszthelyettes hallga-
tóknak, a hátra|évő két órában tartalékos tisztjelölteknek tartsanak órát,
a megértés olyan szintjén, amely az adott osztályban a leghatékonyabban
biztosítja az elsajátítást. Ugyanis a módszerek mások, és az átál|ásra az

órák közötti tíz perc nagyon kevés.

A hadtáp tiszthelyettes-képzés önállóságán nem csak a szervezeti és

hell önállóságot értem, hanem a tanterv önállóságát is. A fegyvernemi
és szakági tiszthelyettes képzést tekintve a hadtáp tiszthelyettes képzes
a legösszetettebb. Ide tartozik az élelmezési raktárvezető, fószakács,
élelmezési anyagb eszerző, a tuházati raktárvezető, az űzemanyag raktár-
vezető és az általános hadtápképzesen belül az ellátó-kiszolgáló szakasz-
parancsnok és a szolgálar"vezető képzás. A hadtáp tiszthelyettes képzés
égisze alatt (figyelembe véve a szakharcászati feladatok végrehajtásában
való közös tevékeny§éget) elképzelhetónek tartom a gk.szállító szakasz-
parancsnok és a zászlóalj segélyhelyparancsnok képzést is.

Az ilyen volumenű és szakmailag sz erteágazó képzést nem lehet má-
sodlagos feladatként kezelni. Ez adja az őnáIlóság reális alapját.

Egy szervezett, összefogott, szakmacentrikus tantestület mellett -
amely nary gondot fordít a gyakorlati képzés magasszínvonalon történő
végrehajtására - a hadtáp tiszthelyettes képza az azt megillető helyre
kerülhetI

A tantervek kidolgozásánál elsődlegességet kellene élveznie a gya-
korlati oktatás és a gyakorló csapatszolgálat, valamint az arra való felké-
szülés feladatai megfogalmazásának. A ryakorló foglalkozások tervezé-
sénél, szervezésénél és a végrehajtásánál szem elótt kellene tartani az
életre, a csapatoknál végzendő munkára való felkészítés. Biztosítani kel-
lene a hallgatók részére a közvetlen tapasztalást és az abból fakadó sike-
rélmény lehetőségét.

Az életközeli gyakorlati képzés nem zárhatja ki a hallgatók ma-
gasszintú elméleti képzését. A kétéves kiképzés 24ffi óráját éves, féléves
komplex blokkokra osztva (id6, tartalom, cél összefüggésben) a logikai
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kapcsolódások szigoní betartásával el lehet érni, hogy az átfedésektől
mentes, rugalmasan alakítható (komplex blokkok belüli súlypont áthe-
lyezés) a szakmai változásokra érzékenyen reagáló tanterv készüljön.

A bázisképzés idószakában az elmélet- és a gyakorlat egységét az
elméletben megalapozott és a ryakorlatban e|sajátított ok-okozat ösz-
szefüggésen alapuló és munkálkodó ismeret adja.

A ryakorlati képzés megszerlezésével az intézet a csapat saját had-
táp szolgálata, illetve a környező csapatok hadtáp szolgálatának bázisait
kell figyelembe venni. Ehhez megfelelő kapcsolatokat kell kiépíteni és
az eryüttműködést megszervezni, a kölcsönös előnyök alapján. Gyako-
roltatás eszközeként el tudom képzelni azt is, hogy a végzÁs hallgatók
saját századuk szolgálatvezetői leryenek. Tudom ehhez az kellene, hogy
az első év után, az adott beosztásra való alkalmasság szerint kellene be-
sorolni a második éwe a hallgatókat, ahol a szakmai ismeretek tűlnyomó
részét, a szakmai feladatok lényegi felkészítését kapják úgy elméletben,
mint gyakorlatban. (I.sz. táblázat)

Irhetóséget kell biztosítani a tiszthelyettes hallgatóknak a íapasz-
ta|ás lehetőségére életközeli körülmények között is a csapatoknál, éló
egységeknél, alegységeknél, mert csak így tud szakmailag magabiztossá
válni, ami elengedhetetlen feltétele a jó színvonalú munkának,

A gyakorló csapat szolgálaton a tiszthelyettes hallgatót első esetben
mint ellátó-kiszolgáló alerység beo§ztott rajparancsnok lehetne gyako-
roltatni, míg a második illetve harmadik alkalommaI leendő beosztásának
megfelelő szswezeíi keretek között. A célszerűség azt kívánná, hogy a
harmadik gyakorló csapatszolgálatát a hallgató abban a beosztásban tölt-
se, amelyet a sikeres államüxga után át fog venni. Igy a hallgatónak az
új beosztása átvételekor már lenne munkatársi és helyismerete. Ez meg-
növelné a magabiztosságát, határozottságát.

VéIeményem szerint a hadtáp ti§zthelyettes-képzés ilyen formában
való megszervezése és beindítása lényegesen jobb, a követelményeknek
mégjobban megfelelő hadtáp tiszthelyette§eket tudna biztosítani a hon-
védségnek.

A gnkorlati életre í5, felkészített szolgálatvezetó tisztességgel, be_
csülettel ellátott, a szakmai felkészültséget tükröZő szolgálatvezetői te-
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véken}§ég eredményeként, az anyagi feryelem megszilárdulásához a ta-

karékos alegséggazdálkodáshoz és a személf állomány ellátási színvo-
nalának emelkedéséhez fog vezetni.

Ez év szeptemberében a MH Szárazföldi és Kiképzési fószemléló
16211993. sz. intézkedése alapján a ht. tts, képzés idejét - ezen belül a

ruházati szakos hadátp tiszthelyettes képzés idejét is - kettő éwól egl
éwe módosították, a na5rmérvű tiszthelyettesi hiányra való hivatkozás-
sat. A hadtáp tiszthelyettes-képzésben szerzett tapasztalatom (1973.
szeptembere óta foglalkozom kiképzéssel) és a szakma szeretete alapján
fogalmazódtak meg bennem ezek a kérdések. Erdemes-e a mennyiség
kedvéért a minőséget feláldozni? Garancia-e az érettségi bizonyíWány
arra, hogy az eg év elegendó a tananyag elsajátítására? Számoltak-e a

hallgatók túlzott leterheléséból fakadó problémákkal? Az oktató állo_

mány leierheltségével? SaJát véleményem szerint nem!

Igaz az említett Szf-i és kik-i fószemlélói intézkedés meghatátozza,
hogy "amennyiben szalonailag indokolt - az egléves Mpzésben végzetettek

részére a katonai főiskolák közremúlödéséve| vagl csapatbázisokon szer-

vezzenek 3-ó hónapos első beoutúsra felkészítő tanfolyamot a hivatásos
óIlomány tanfolyamrendszen7 tov óbbképzéséról szóló (9ó l 1 987. HK
111988.) HM utasítás frgekrnbe vételével"

A továbbképzésről szóló HM utasítiás 5. paragrafus l.bek. b. pontja
és a 2.bek.a. pontjaiban határozza meg a tanfolyamok formáját. Mivel ez
a tanfolyam nem magasabb beosztásba és rendfokozatba történő előlép-
tetésre irányul, így a 12. paragrafus 1.bek.b. pontban foglaltak lennének
a mérvadók, miszerint 'Az egéb tanfolyamokon kilépzési idő ó,8 %o-át

akuális túrsadalompolitikai, további ó-8 Vo-ót óltalános kltonai, mintegl
84-88 Vo-át szaknai felkészftésre kell fordttanL"

Ha a hathónapos tanfolyamot veszem alapul az összóraszámból (720
óra) a szakmai továbbképzésre 605 va5r 634 óra jut. Ez nem kevés, de
hol és ki fogja ezeket az órákat levezetni? A ti§zthelyettes-képzést végz6
fóiskola, vag5l a kijelölt csapat? Kik tartják a foglalkozásokat? Avolt osz-
tályfőnök, szaktanár, az adott katonai s?rlre7r't hadtáp szolgálatiág fő-
nökei, vary az alegrég parancsnokok? Milyen formáb an? Az egész osz,
tálynak erytlen, vagy kiscsoportos formában, va5t egyéni foglalkoztatás-
sal?
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. , Sorolhatnám még a kérdéseket, de nem célom, hogy akadékoskod-
jak, inkább aztszeretném kifejteni, hogyhoryan lehetneÉt véleményem
szerint jobban megoldani. Addig míge képzési forma szerint follk a tiszt-
helyettes-képzés addig az első beosztásra való felkészítést javailom a le-
endó beosztási helyen, a leendő parancsnok vezetésével végrehajtani.

Iry az őrmester (törm.) úr szembesül a vele szemben támasztott kö-
vetelményekkel, megismerkedik a napi feladatok végrehajtásának lehe-
tőségeivel, módszereivel ő a helyi sajátosságokkal. Ez lehetővé teszi,
hogl ókkenőmentes legyen a beosztás áwétéle,

I5l megvédhetők a fiatal tiszthelyettesek az elsó beos ztás á*ételével
és a beilleszkedéssel járó nagyobb megterheléstől.
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A IIADERÓNEMBK KÖZÖTTI HADTÁP-EGYÜfi}íŰKÖ-
oÉs rÉnoÉsBI

Vasvlíi Tlborl

A Légvédelmi Parancsnokság aIárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek feladatvégrehajtásukat és terúleti elhelyezkedésüket tekint-
ve békében és háborús tevékenpég idején átfogiák az ország teljes terü_
letét. Kiindulási alapként és sajátosságként tekinthető, hog} ezen kato_
nai szervezetek a szárazfóldi csapatok harctevékenlségét megelőzően
felveszik a kűzdelmet az agresszor ellen, biztosítják légvédelái szenr-
pontból a csapatok hadműveleti felvonulását és szétbontakozását, aka-
dályozzák a légi felderítést, aktív tevékenységet folytatnak a légi uralom
megtartása érdekében, megkezdik a légvédelmi hadművelet mégvívását.
Mindezekből következik, hogy a szárazföldi csapatok felvonulását meg-
előzóen már a légvédelmi csapatok várhatóan manővereket hajtanik
végre, hamarabb ott vannak a hadműveleti területen eryrészt stacilcnáris
elhelyezkedésiikből adódóan, másrészt a harcrend felvétele alapján a ve-
szélyeztetett irányok megerősítése érdekében. Mindez szükségásé teszi
a SZCSP -ság LP hadtáp vezetó és végrehajtó szervezetei közöttiegyütr
működést. Á kat haderónem közötti hadtáp-eg)üttműköüs célja az alábbi
Iehet:

1. Keresni, kutatni az ATB-ban (hadtáp ellátá§ban) felmerülő kö-
zös találkoaási pontokat, az e§üttes és uryanazon irányú végrehajtási
módozatokat.

2. Yizs'gálni az ellátási tevékenységben a racionalitást, a célszerű
megvalósítás optimumhoz való minél naryobb arányi közelítésének le-
hetőségeit.

3. MinéI magasabb lokúra emelni a harcoló csapatok ellátá§i biz-
tonságát.

l Dí. va§váíi Tibon alezreóes, HM LP - ság hadláplörzs fóti§zlje
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4. Eryértelmúsíteni azellátási felelősség megvalósítását, konkréti-
zálni a háborús ATB szakutasítás haderónemek közötti ellátási tevé-

kenységre vonatkozó előírásait.

Azanyagibiztosítás (hadtápellátás)vonatkozásában azegyüttműkö-
dés kiterjed áz ellátási tevékenység teljes szférájára, átfogja az elméleti
alapozó tevékenységtől az informáeió cserék kölcsönös biztosításán ke_

resitül a tapasztalatok alkalmazrási hasznosításáig terjedő megvalósulá-

sát. Az anyagi eryüttműködés komplex e§/eztetett rendszabályok és te-

vékenységeli összessége, amely a különbözó vezetésiszinteken és csator-

nákon a féladatvégrehajtás összhangját és a több síkon behatárolt meg-

valósítás összehangolását, folyamatosságát, zökkenómentességét hiva-

tott biztosítani. Az ellátás vonatkozásában - haderőnemek közöttivonat-
kozásban - magába foglalja valamely helyen, időben, sorrendiségben, cél
és feladat szerinti közösvonásokkal és jellemzőkkel érintett tevékenység
végrehajtásra vonatkozó esleztetését.

Atanulmány a szárazföldiés a honi légvédelmi csapatok közötti had-
táp-együttműködés kérdéseivel foglalkozik, kiemelten a békeállapot fel-
adataival, valamint a minősített időszakban jelentkező speciális e5útt-
működési teendókkel.

l. Az együttműködés a béke állapot idő§zakában

Békeidőszakban az együttműködés kérdései az alábbi fontosabb fel-
adatokra koncentrálódnak:

a.) Közös elhelyezésben lévó katonai szervezetek ellátása

Az ellátás megszervezésének kérdéseit elsősorban a laktanyahadtáp
kialakításával kapcsolatos követelmények határozzák meg, ugyanakkor
a feladatorientáltságnak megfelelően részterületi utalások is megvaló-
sulhatnak. Ilyen jellegű utaltságba adással a hadtáp szolgálati ágak meg-
osztása nem tűnik célszerűnek, mindazonáltal az eIlátási felelősség
egyértelműsítését kell elsősorban szem előtt tartani, viszont meg kell te-

remteni a követelmények és lehetőségek összhalgsát a megvalósítható-
ság keretein belül. A tapasztalatok szerint az ilyen jellegű megvalósítás
túlnő az ellátási kereteken, befolyásolja a parancsnoki munkát és más

biztosítási terüIetek tevékenl,ségét is. pl: létszámjelentések, számvetések

135



és tervezések alapadatai, soronkívül jelentkezó feladatok, az utalt fel_
adatrendjének és az ellátó biztosításra vonatkozó rendjének összhangja,
a feladawégrehajtásban bekövetkezett változásokhoz való kétoldalú ru_
galmas alkalmazkodás, anyagjárandóság, pénzüg5ri bonyolítás, stb.

b.) A felkészítés és szakkiképzés

Elóadók és foglalkozásvezetők kölcsönös biztosítását, cseréjét je-
lentheti szakmai kiképzési foglalkozásoka, előadások, módszertani fog-
lalkozráso\ szakirányri bemutatók megtartására és levezetésére. A terü_
leti elhelyezkedésnek megfelelóen terv ezhetó az aleglsé g-szol gálatveze-
tői felkázítés, szakalapoó kiképzes, szerződéses, továbbszolgáló álto-
mány beosaás ellátiására vonatkoó felkészítése. Szakmai tapasztaIatcserék
szervezése az álltalános jellegú biztosításra, helpzíni véleménycserék az
ellátási tevékenpég megoldási módozataira vonatkozóan, isrneretbővítő
jelleggel a hadtápetlátás speciális területeinek kölcsönös megismerése.
Tansegédletek, szaktantermek igény szerinti rendelkezésre bocsájtása,
újszerú témával ioglalkoá szakelőadások, referátumok megküldéie.

c.) Azanyagbiztosítás,anyagellátássegítése

,Aváratlanul jelentkcző feladatok megoldására anyagi készletek ren-
delkczésre bocsájtása, végleges vary ideiglenes átadása, piackutatási te-
vékenység eredményeiról való tájékoztatás, téli időszaki letárolás lehe-
tőségeinek üzsgálata, a szaktechnikai eszközök üzemeltetése során ide-
iglenesen fellépő spcciális anyaghiányok kölcsönös biztosításának kise-
gít6 jellegű negvalósítása.

d.) Ellenórzés,elsámoltatás

Szakáliomány biztosítása az ellenórző tevékenységbe történő bevo-
násra, részterületek önálló vizsgálatának megvalósítása. A kózös tevé-
kenységet végrehajtó szervezetek ellenórzési eredményéről való tájé-
koztatiás. E5l-ery problémakönöl esettanulmányok haszno§ításra töraé-
nő megküldése, §zakértői állomány lehetőség szerinii biztosítása, az egy-
idejűleg történő elszámoltatások íendjének, idejének egyeztetése. Ide
tartozhat a honvédségi vagyon megóvására, kármegelózó tevékenység
végzésére tett intézkedések és tapasztalatok cseréje.
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e.) Gazdálkodás

Anyagi és pénzüg5ri eszközök tewezése, beszerzések rendje, a fel-
használások ütemezé§e, tartalékképzé§ek és azok felhasználása. Az
anyagok megóvása, frissítése terén §zerzett tapasztalatok. Gazdaságos-

sági üzsgálati mód§zerek részterületi alkalmazása, veszteség-csökkenté-
si éryárások, tí,sérletképpen üzsgált terű[etek tapa§ztalatai. RendszerMl
kivónt anyagok további felhasználásának, hasznosításának módszerei.

Készletgazdálkodás optimum-üzsgálatai, a beszerzés - tárolás - felhasz-
nálás tapasztalat ai. Ksegítő gazdálkodás eredményei, ellátásban jelent-

kező tapasztalatai, közös hasznosítás kérdései.

f.) Üdültetés,pihenteté§

Cbapatpihenók szabad féróhelykapacitásainak felajánlása, cserepi-

hentetéi lehetőségének vizsgáIata, üzemeltetési tapasztalatok átadá§a.

A vezetési szinteknek megfelelően felmerülő igény megfogalmazása
és az iníormációk kör6nek meghatározása.

A légvédelmi Parancsnokság szintjén ezekből a feladatokból alap-
vetően a Úadmúvelti szintű folyamatos koordinálási és tájékoztatási, va-

lamint igénymeghatározási igényjelenik meg. Ezen kérdéseket ü zony.-

lag hossiabt távon kereteszűen lehet megfogalmazni, és tartaImi kérdé-
seket pontosítani. Ú§/vélem, hory a §eregtest szinten koordinált felada-

teg5reátetések végrehajtása után a legélszerűbb változat a csapat§zintre
vaió közös intézkedes kiadása, ami a vegrehajtó tagozatban konkrét fel-
adatként jelenik meg.

A hadtápszolgálat terén a tartalmi részben meghatározottaknak
megfelelően az elkülönült szolgálati ágak (élelmezési, ruházati, üzem-
anyag) tekintetében kerülhet sor az információk körének meghatároá-
sára, melyek a szakágak belső tevékenpégét érintik, uryanakkor a teljes
állományra kihatnak. Célszerűnek tűnik, hogr ezen szolgálati ágak se-

regte§t szinten már összegzett, értékelt és elemzett információk birtoká-
ban leryenek és az eryüttműködés folyamatában rendelkezzenek meg-

feleló következtetéssel.

csapatszinten az e§rcs részterületi és eseti tevékenr§éget tartom
élszerűnek, mindamellett a magasabbesÁégek részére jogkört kell biz-

|37



tosítani a szolgálati területi és ellátási hatáskörükbe tartozó katonai szer_
vezetek közötti megfelelő együttműködés kialakításában és fenntartásá-
ban (pl. rt.dd. , KKP -ság., lérak.dd", - BKKP - ság) különös tekintettel
az ellátás megszervezésének és megvalósulásának konkrét kérdéseire.

Az együttműkfiés megszenezésének rendje, kidolgozandó okmányok

Elgondolásom szerint a tartalmi kérdéseknél megfogalmazottak sze-
rint éves intervalIumban az eg5/üttműködé§ konkrét területeit, irányait,
időszakait önálló kétoldalú megállapodásban célszerű rögzíteni integrált
és szakterületi felbontással. Mindezt az éves tervek elkészítése után köz-
vetlenül lehet mobilizálni olyan tartalommal, ho§/ megfelelő és elvárha-
tó rugalmasságot biztosítson. Seregtest szinten az évente készített
együttműködési terv konkrétsága már nagy biztonsággal elérhetó. Az
eseti kiemelt feladatok együtte§ megoldására önálló külön megbeszélé-
seket, megállapodásokat tartok szúkségesnek.

Csapatszinten a hosszabb távra érvényes kétoldalú egyúttműködési
megállapodások útja ajárható. Erre a viszonylag önálló á ismétlődő fel-
adatok egyeztetett folyamatosságának fenntartása érdekében van szük-
ség. Ezen okmányban lehet rögzíteni - a parancsnoki jogkörök gyakorlá-
sának csonkítása nélkül - a tervezési és ellátási alapszolgálatatáiokat, az
elszámolási betekinthetőséget, az ellátás konkrét, mindkét fél részére
szabályozott rendjét, a kölcsönös kötelezettségvállalásokat.

2. Eg5riittműkMés a légvédelmi rakétacsapatok átadá§ - átvé-
tele időszakában

Az átadás - átvétel körüIményei, jellemzői

A hadtápszolgálat szempontjából lényeges körülményként jelentke-
zik az átadás helye és időszaka. Amennyiben az átadás alapdisrlokáció-
ban (laktanyaközeli TAS-ban) kerül végrehajtás ra, úgy tisitázandó kér-
désként vetódik fel a visszamaradt anyagi készletek, berendezések, fel-
szerelések, szakeszközök további felhaszná|ásra vonatkozó szabályozá-
sa. Rejtett TAS-ban laktanyaelharyás után való átadáskor a manőver
megszervezésének és végrehajtásának, valamint a TAS-ban való tartóz-
kodás időtartamának hadtápellátása LP_ság szempontjából összetettebb
tevékenység. A hadműveleti felvonulás idószakában a légvédelmi rakéta
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szervezetek manővereinek hadtápellátása külön eryüttműködés meg-
szervezését teszi szükségessé. A területi béke diszlokációból eredően
szinte minden e§etben szük§ég van - a hadműveleti iránytól függően -

több, kevesebb lérak. katonai szeívezot manóverére. Ez alapvetően -

hadtáp szempontból vizsgálva - a földi lépcsők menetének üzemanyag
biztosításait helyezi elótérbe, valamint az új körletbevaló beérkezés után
a hadműveleti területen részüke az ellátá§i források rendelkezésre állí-
tását jelenti. A manőver megszervezése során különös jelentőséggel bír
az LP és a THDS közötti együttműködésben, hogy ilyen esetben gyors
döntések szülessenek, mindkét fél idóben tudjon intézkedéseket foga-
natosítani és a szervezett harcbaléptetést teljes terjedelemben biztosí-
tani. Ilyen esetben az átadás körülményeire jellemző lesz, hory ezen ka-
tonai §zervezetek viszonylag na§l területen, szetsórva települnek, az
ellátottságuk felmérése időigényes lehet, alapvetően hadinfilvántartá-
sokra támaszkodhat, mindamellett biztosítani kell a szervezet elhelyez-
kedésének rejtettségét.

A személyes érintkezés az ellátást biztosító állománnyal üszonylag
korlátozott lehet. A csapatkészlet fenntartásán kívül mindenképpen
szükséges a szállítókapacitás lehetséges maximális kihasználásáig a ma-
nóvert végrehajtó alerységeket kiegészító készletekkel útbaindítani, el-
sősorban üzemanyagból és élelmezési anyagból. Ilyen mírdon az adott
időpontban rendelkezésre álló készletek függeni fognak a TAS-ban át-
adásig eltöltött időtól.

A teljes állomány átadása esetén minden egles katon aisz.ervezeíhez
az LP ATF-ség szakembert jelöl ki, az alakulatokat előre értesítik az
átadás - áwétel időrendjéről, annak el6készítéséról, a bizottság beérke-
zéséigvégrehajtandó feladatokól. Az átadás - áwételi eljárásra márbéke
időben célszerű egyeztetett mintaokmányokat kidolgoznia, amit ilyen
esetben a hel5nzínen pontosítani szülrséges. Az átadás során az átvevőt
tájékoztatni kell a hadtápellátás eddig kialakított és megvalósított rend-
jéről, az ellátási források, az anyagkiutalá§ok jogosultságának megválto-
zásáről.

Hadtáp szempontból a részleges átadás - áwételnek számottevó el-
térése nincs. Ez esetben az LP alárende|tségben maradó katonai szerve-
zetek vonatkozásában a hadműveleti területen tevékenykedő más had-
erőnemi alárendelt§égbe tartoó §zervezeteke érvényes együttműködé-
si elóírások az érvényesek.
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Az átadás - átvétel megszervezésének rtndje, okmányai

Amennyiben az átadó bizottságban hadtáp szakember is van kijelöl_
ve, kiutazását rendszerint a fe§/vernemi c§oporttal együtt tervezik. Az
átadás - átvétel végrehajtása általában a Iégvédelmi rakétacsapatok
ATVP- n történik, alapvetően a hadtáp vezető állomány röüd össze-

foglaló jelentésével, a rendelkezésre álIó okmányok zárásával és eseti
élellenőrzásel,

Az átadás - átvételről jegzőköny készül, melyben hadtáp szempont-
ból célszenű az alábbiakat rögzíteni:

- az adott időponti csapatké§zletek meglététla-uan és t-ban;

- az 1ja. súlyát;

- a rendelkezésre álló kiegészító készleteket;
_ az egyéb anyaggal történő ellátott§ág mértékéti
- a szakáIlomány feltöltöttségét;

- hadtáp ellátóhelyek felszereltségét, működését;
_ aszaktechnikaieszköz-ellátottságotésállapotot;
- a szolgáltatásokbiztosítottságának megszervezését;
_ az ellátási forrásokat;

- lehetóség szerint az ellátás megszervezésének és a
hadtápvezetésnek lényeges adatait.

3. Egrüttmúködés hadműveleti területen

Az anyagi biztosítrás terüleíén

Az eryüttműködés feladatai elsó ütemben a magasabb készenléti
fokozatok elrendelésekor a közös elhelyezésben l&ő laktanyahadtápként
üzemelő szervezetek önállósítására, ellátási feltételrendszerének megte-
remtésére irányulnak. A Ieválasztásra (szétválasztásra) vonatkozóan bel-
só megáIlapodásban célszerű rögzíteni a végrehajtás módjait, feladatait
(szakági szintekre lebonwa) azellátás átvételének fordulópontját, az önálló
ellátás személyi és a bonyolítás technikai kérdéseit, a fenntartási készle-
tek felhasználási szabályozását, a kiegészítő készletek megalakításának
konkrét lehetóségeit és mennyiségét, valamint a hell sajátosságoknak
megfeleló egyéb kérdéseket (pl. hűtőhasználat, katonai kereskedelmi el-
látás, vízvétel, fürdetés, stb.).
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A hadműveleti felvonulás, a manóverek végrehajtásának hadtápel-
látása szempontjából a korábban megfogalmazott követelmények domi-
nálnak, azzál a kiegészítéssel, hogy u5lanezek éwényesek rádiótechnikai
manővert végrehajtó szervezeteke is. A fentieken kívül számításba kell
venni a már ézen terűleten települő más haderónemi szervezeteket is,

különös tekintettel az ellátó források elosztásánál. Felvetődik a kérdés,

hogy a hadműveleti területen lévő hadműveleti-harcászati magasabbery-
séghez mint felelős szervezethez horyan, miképpen jut el ezen szerveze-

tek anyagigénye, valamint a üsszaigazolás ténye. Ery változatként meg-

oldás leh;i - külónösen a harctevékenység elókészítésének időszakában
- a LP és THDS hadtáp szolgálati ágak közötti információcsere, LP ré-

széről konkrét helyhez kötött alapadatok átadása, az igények megfogal-

mazása, melyet a g.hdt-k felé továbbítanak, illewe a visszaigazolás meg-

történtével a Lp intézkedik.

Másik változatként üz§gálható, hogy a g.hdt. ezen szeívezetek fe|é

közvetlenül intézkedik az ellátási források kijelölése és azok igénybevé-
tele tárgyában. Ez esetben is szűkség van a THDS részéról az e|látási

utaltságba adásra vonatkozóan intézkedni.

Harmadik változatként elképzelhető a rendelkezésre álló ellátási
forrásokból az LP részÉre meghatározott mennyiségi elkülönítás, ami-

nek felhasználására saját szervezetek vonatkozásában az LP intézkedik.
Bármelyik változatnál a célszerű az, ho5l a stacionárisan ezen területen
feladatot végrehajtó szervezetek ellátási forrásait változatlanul haryjuk,
biztosítva ezzel a folyamatosságot. A rádiólokációs tér alsó határának
csökkentése érdekében létrehozott KRLCS-k telepűlése várhatóan a

harcászati magasabbegységek harctevékenységei körzetén belül lesz,
ezért az ellátásukat - általános anyag szempontjából - ezen katonai szer-
vezetek biztosítani tudják. A repülőerók ellátása során az eryüttmúkö-
dést a márbéke időszakban kialakított és begyakorlott rend szerint lehet
megszervezni és megvalósítani úry az általános, mint a speciális anyag
vonatkozásában. Hadtáp szempontból az újrabevetések biztosítása nem
okoz fennakadást. Az ettől eltérő na5nágrendet rendszerint külön fery-
vernemi rendszerben is egyeztetik, a repülés kiszolgálásra vonatkozóan
előzetes koordináció szükséges (eltéró élm. norma, forgószárnyas repü-
lőtechnika más rendszerú feltöltése, stb.).

A légvédelmi és szárazföldi védelmi hadmúvelet megvívása idősza-
kában a fentieken kívül elótérbe kerül a helyzet változásaira való gyors
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r9agá!.á_§, amikor a személyes és helyszínen történő egyeztetések helyett
a híradó eszközőkönvaló operativitás, azonnali megoldásviz§gálat a meg-
valósítható. A hadművelet során elszenvedett veszteségek pótlására LP
szinten csak minimális lehetőség van, ezért ezenkérdés megoldása a szá-
razfóldi csapatok rendszerében a élszerű.

Az es/üttműködés feladatai vezetési szintenként

A harctcvékenység megszcruezése idószakában elsősorban LP és
THDS szintjén kell egleztetni a végrehajtásra vonatkozó _ közös érintő-
vel rendelkező - kérdéseket. //yenek lehetnek:

- az ellátásra vonatkozó anyagigények megadása (csak általános
anyagra _vonatkozóan) területi elhelyezkedés, anyagnem, mennyiség és
időszak bontásban;

- hadműveleti területen LP részére rendelkezésre bocsájtott etlá-
tási források ;

_ ulalási ellátásba adások, illetve vételek;

- szolgáltatások nyújtásának kölcsönössége;

- eseti, illetve csapások következményei felszámolásában való se-
gíségnyújtás;

- az ellátő objektumok, szervezetek áttelepülése, he|yváltoztatá-
sa, megváltozása e§etén kölc§önös tájókoztatás;

- a kiaiakított ellátási rendben beállt változások egyeztetése.

_ A ha_rcászati tnagasabbegtségek és afegruememi harcászati magasab-
begségek között:

- az el|átási források igénybevételének rendje;
- rendkívüli anyagigények teljesítése;
- anyagigényekbeterjesztésénekrendje;
- az ellátási utalásnál az ellátóhelyek működési rendje;
- az ellátási utalásnál az ellátóhelyek egleztetése;
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- szolgáltatási tevékenység helye, ideje, lehetőségei.

A repülőerők együttműkódését LP, THDS, Területvédelmi Kerűleti
Parancsnokág szintjén repülő raj erónél nagyobb szervezet anyagigénye
esetén szükéges pontosítani,

Az egüttműkiidés megszervezésének rendje

Haderőnemi szinten az ellátásra vonatkozó együttműködést _ az

elöljárói MH ATFCSF-i, MH HCSF-i intézkedéstis figyelembe véve -
hadtápfőnökségi alrendszerben folyamatosan fenn kell tartani, az életvi
telhez szükéges anyagellátás vonatkozásában a szaks zo|gá|ati ágak"élő'
kapcsolata eleng edhetetlen. Az egüttműködés megsze rv ezé s é nek j av a s olt
időszakli:

- magasabb készenléti fokozatok,

- a légvédelmi készenlét fokozása,

- a hadműveleti felvonulás, manóverek végrehajtásának
időszakai,

- az átadás - átvételek,

- a harctevékenység megszervezésének ideje,

- a hadművelet (légvédelmi és szárazföldi) megvívásának
időszakai.

Az ATB háborús szakutasításban foglaltaknak megfelelően a had_

műveleti területen lévő katonai szervezetek - íg azLP szolgálati aláren-
deltségébe tartozók is - ellátásért az adott védősávban lévő hadműveleti
- harcászati magasabberység felel. Ez a meghatározás egyértelművé teszi
a végrehajtásra vonatkozó tevékenységet. Az el|átásért felelős g.hdt.

ezen szeryczctek felé ellátásra vonatkozó intézkedési jogkórt kell hogy
kapjon az eltiljárójától.

A hadművcleti terüeten kívüli csapatok ellátási felelősségét vélemé-
nyem szerint a szolgálati alárendeltség szerint célszerű meghatározni. Az
LP szempontjából ez a Területvédelmi Kerületi Parancsnokságokkal és

a BKKP-val való eryidcjű eryüttműködési tevékenység kiszélesítését is
jelenti.
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Csapatszinten az egdttműködést az ATF-i rendszerben komplexen
celszerű megvalósítani.

Az eg/üttműködés okmányai

A hadtápellátás eryüttmúködési kérdéseit az ATF-ség tervében él_
szerű szerepeltetni, ahol az ATB te n magyarőzó leírása részeként rend-
§zerint e§rüttműködési táblázat kázül. A táblázatban (tervben) általá-
ban szerepeltetik a tevékenység idószakai és helyei szerint az időponto-
kat, vagy időintervallumokat, az egeztetés és koordinálást igénylő fel_
adatokat, azok megvalósításának módját, formáját, esetleg jelzéseit,
résztvevők, illetve végrehajtók megnevezését és eryéb kérdéseket.

A hadtápszolgálat szempontjából haderónemi szinten az el[átrá§i uta-
lások és ellátóforrások rendelkezésre állításáról szükséges külön kivonat,
a többi részre vonatkozóan az ATF-i eryüttműködési rendszerben szük-
séges az információkat áramoltatni. Cbapatszinten az együttműködést
feladatszabással (intézkedés, fax, okmányolt távmondat, stb.) célszerű
meghatározni és megvalósítani.
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ANYAGI-TECHNIKAI FEJLESZTÉS

A MAGYAR **"ruo.rffiJ*.^*, KoRszERŰ-

Geller Istvónl

A Magyar Honvédség Parancsnoksága az elmúlt évben elkészítette
a honvédség átfogó hosszútávri haditechnikai korszerísítésének koncep-
cióját, amelyet a kormány megtárglalt és elfogadott. E koncepció alapján
napiren<lenvan a Maryar Honvédség haditechnikai eszkőzni fejlesztési
terveinek kidolgozása.

Ilyen jellegú és tartalmú önálló hadseregfejlesztési tervezómunkát a

Maryar Honvédségnél elősair végeznek, hiszen az utóbbi évtizedekben
a haditechnikai fejlesztés és a tervezés követelményeit a meg§zűnt kato-
nai szövetségtőI és az ország központi tervezési rend§z€rétól függően
határozták meg. Nem egyszerű kérdés, hory ma, amikor a meglevó hadi-
technikai eszközök szinte minderyike cserére, korszerűsítesre szorul, és

szigoní előírások vannak érvényben a fegrueres erók létszámára, meg-
határozó haditechnikai eszközeinek rnennyiségére, amikor a védelmi
szükségletek kietégítésére fordítható kiadások összege igen alacsony, mi-
ként lehet biztosítani a fegrveres erők képességét és az ehhez szükséges
eszközrjket hazánk védelméhez, ho§/an lehet az eddigieknél celszerűb-
ben és hatékonyabban felhasználni azokat az eróforrásokat, amelyeket
erre a élra az országelőirányoz.

A katonai vezetók és szakemberek es/etértenek abban, hory a hon-
védség haditechnikai korszerűsítését hosszútávra, kelló előre|átással á
körültekintéssel, tudományos igénnyel és szakzerűséggel kell tervezni
és jóváharyott költségveté§i programok alapján élszeíű megvaIósítani.
Uglanakkor eltérőek a vélemények"bog a régs"bevdlí" módszerekkel -
a harcászati és technikai adatok és szubjektív értékelések alapján,bim,

t o€Ieí lstván nyámk.vezéróma8y., nyu8,almazou MH Anyagi-TechDikai Fóc§opoírfónók,
(MH Paíanc.rno& hétyette§}
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nyo§ empííikus szabályok és ryakorlati (műszaki) tapasztalatok figlelem-
bevételével _ készült tervek mennfben felelnek meg a kor követelmé_
nyeinek Pedig a régimódszerek"fejlessz -teszteli - törd ösEze - javíts - újra
tesztelj" va&lés "ismerj meg (vósórolj) több típust - teszteld (csapatpróbá-
val) - eze4 nagrészt szubjel<íív értékelések alapjóln dözls" hosszúak, ne_
hezen kezelhetók, drágák és ezekmellett nem alkalmasak arra, hory több
konstrukció§ alternatívát, üzemeltetési á környezeti tényezőt próbálja-
nak ki a döntések elóké§zíté§e során.

A fejlett országokban, azok hadseregeinél a hetvenes évektől a ter-
mékek minősítése, nemzetközi összehasonlítása, a ryártmányok műszaki
színvonalának tudományos eszközökkel, módszerekkel való vizsgálata
került előtérbe, ami nagyságrendekkel jobban megfelel mind a gyártó\
mind a foryasztók igényeinek. Uganakkor a sámítástechnikai eszközök
fejlődésével nővekedtek az értékelés, az objektiütás, a variálhatóság, a
változó feltételek közötti döntés, a választhatóság több lehetséges meg-
oldás között, a gyors ármegállapítás, stb., mindezek következtében bo-
nyolu|tabb értékeló, összehasonlító modellek, eljárások alkalmazása vált
lehetővé.

Ma már kü|földön narymennyiségű (katalógusokban is felsorolt)
modellt, eljárást alkalmaznak, de Magyarországon is több modellt, eljá-
rást fejlesztettek ki, amelyek mélyrehatóbb összehasonlítást, rangsoro-
lást tesznek lehetővé a különböző konstrukciókkal, azok értékelésével,
alkalmazásával, felhasználrási jellegével, körével és eredményeivel kap-
csolatosan-

A katonai vezetók és a szakemberek előtt jól ismert a haditechnikai
eszközökre értelmezhető "harci haükonysó{ iagy "harci lehetőség|' fo-
galma, ami az eszköz alkalmassági fokát határozza meg a különbőzó harc-
feladatok vegrehaj tása során.A haditechnikai eszközók "harci hatékony-
sóga' (lehetósége) más szóval minősége azokkal a tulajdonságokkal ír-
ható le, amelyek alapvetóen biztosítják rendeltetés szerinti feladataik
végrehajtását, illetve annak lehetőségeit.
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A haditechnikai eszközök harci hatékonyság
(lehetőségeinek)

összetevói:

harci lulaidonsazok
- tiiLzerók
- vedóképesség,
- mozgékonyság

t ech ni ka i tu Ia i donsá gok

megbizhrtó§ág:
- hibamentes§ég,
- javit}ntó§i&
- taítóssá8;
- kiszolg;áüsiigényesség,
- árolhatóság
tilélő Mpcsség:
- §ebeáeló§ég,
_ be|yrei,Ilithaóság.

gazdaságos-Jág

ila me lteté§ fu lai donsagok

- alkalmaáatóság,
- harckászé étel,
- kezelök száma
- kezelókfelkészitése,
- §ziüliúatóság.

ergonómiai
alkaImasság

harci
hatékony-

ság
(leh€tóség)
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A haditechnikai eszközök harci hatékonyságát döntő mértékben a
harci tulaJdonságok határozák meg, ezelc

_ a pusztításnak (tűzerónek) a mértéke, amelyet az eszköz (fery-
ver) az ellenség élóerejében, objetíumaiban meghatározott idő alatt
okozni képes;

_ a védettségnek (védőképességnek) a számszerűsített értéke,
amelyet az eszköz a kezelószemélyzet, a íeglterzet, a berendezések
számára biztosít a lövedékek, repeszek, a tömegpu§ztító fegyverek hatá_
sa ellen;

- a helyváltoztatási képességnek (mozgékonyságnak) a mértéke,
amelyet az eszköz meghatározott távolságon és különböó terepüszo-
nyok között folyamato§an teUesíteni képes.

A minősítés a harci tu|ajdonságok mellett - firyetemmel a haditech-
nikai eszközök fejlesztésének magas forrásigényére _ jelentós tényezők
a technikai és üzemeltetési tulajdonságok, a gazdaságosság és az ergonó-
miai alkaImasság is.

A technikai tulajdonsógok a megbízhatóság és a túlélőképesség...4
megbízhatóságot az eszköz öt alapvaő ulajdonsóga.. a hibamentesség, a
javíthatóság, a tartósság, a kiszolgálási igényesség és a tárolhatóság hitá-
íouÁ, meg. Ezek a tulajdonságok számszerúen is kifejezhetők, például a
hibarnentesség a meghatározott ideig tartó hibamentes múködés valószí-
nűségével. A megbízhatóság alapján egzakt matematikai statisztikai
módszerekkel lehet meghatározni többek közcitt a technikai kiszolgálá_
sok és javítások végrehaj tásának időszakosságát, a rneghibásodások meg-
elózésére vonatkozó rendszabályokat, a megfe|eló mennlségű és válasz-
tékú tartalék alkatrész készleteket. A hilélőképesség pedig isebezhetó-
séggel, a helyreállíthatóságvalószínűsítésével jellemeihető a harcmezőn.

Az üzemelteté§i tulajdonságok körébe a haditechnikai eszköznek a
különbözó éghajlati és idójárási üszonyok kózötti alkalmazhatósága,
üzem-, illetve harckéssze tételének munka- és időszü}séglete, a kezeúk
(szállítható személyek) száma és felkészítési igénye, az eszköz vasúti,
közúti, légi szállíthatósága, víziakadályJekűzdő képe§sége, stb. tartozik.
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A gazdaságosság tekintetében többé-kevésbé elfogadott, hogy a
korszerú haditechnikai eszközik teljes élettartama számolt költségeiben
a fejlesztés (gártás), rendszerbentartás költségei átlagosan 10/30/60 szá-

zalékarányban oszlanak meg, tehát az üzemeltetés és fenntartrás költsé-
gei lényegesen meghaladják a fejlesztés ryártás vagr/és a beszerzés költ-
ségeit. Különböző vi;zsgálatok azt is kimutatták, ho§l a teljes élettartamra
vetített költ§égek és azok megoszlása már a tervezá időszakában mint_

egy 85 Vo-ban deterrninálható.

Az utóbbi időben megnövekedett az ergonóniai ulkalmassóg köré-
be tartoó tulajdonságokjelentősége, ilyenek a kezelókre ható gyonulás,
zaj, a kezelőszewek működtetésének er6szükséglete, kényelme, a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos elóírások, többek között a légszennye-
zettség értéke, a sugárzás a zajártalom, stb.

A haditechnikai eszköxikfejlesztésénektervezésénél és kiválasztás-
nál "a jobb minőséget uganannyi péwért" ille$e "a meghatározott minő,
sé7et a lehető leq4azdgságosabban" elvek tehát nem jelenthetik azt, hory
keressük a legalacsonyabb beszerzési költségeket, sokkal fontosabbak az

adott eszköz megbízhatósága, a megbízhatósággal összefüggó üzemelte-
tési és fenntartási költségek nas6ága. Nem elhanyagolható és a fejlesz-
tésnél a felsorolt tulajdonságokon túl élszerű firyelembe venni a rend-
szertechnikai illeszthetóséget, a hazai (vagy részben hazai) ryártás, javí-
trás és alkatrész-ellátás lehetőségeit, előnyeit, az eszköz továbbfejleszté-
sének |ehetóségét, a szállító megbízhatóságát, stb.

A harci hatékonyság összetevői, az egyes tulajdonságok funkcó-jel-
lemzói általánosan értelmezhetők mind az egpzerű, mind a bonyolult
haditechnikai eszközökre. A haditechnikai eszközök (eszközrendsze-
rek) fejlesztésénél természetesen a tulajdonságokat fontosságuk, jelen-
tőségük szerint szükséges vizsgálni, ahol eryes tulajdonságok funkciójel-
lemzói meghatározóvá válhatnak, példáu| a pánéltörő eszköziknél a

tőzsr6, a gépjfumúveknél a mozgékonyság, míg mások jelentősége leszű-
külhet, esetenként nullává i§ redukálódhat, például a gépjárműveknél a
tűzerő, akéziíegueteknél a mozgékonyság. Mindenkoí a terveó, illetve
a fejlesztő feladata, hogy e§trészt a teljes halmazból kivá|assza azt a rész-
halmazt, amellyel az adott haditechnikai eszköz harci hatékonysága
egyértelműen definiálható, mrásrészt, ho5r a üxgá|at során az esle§ tu-
lajdonságokat súlyozza, illetve a döntéshez a tényezőket megfelelően
rangsorolja.
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A tulajdonságok eg része, többek között a lőtávolság, a páncelvas-
tag§ág, a motorteljesítmény számszerűen értékelhető, addig a másik ré-
sze, például a megbízhatóság, a sebezhetósége, a kezelők felkészítése
csak számszerűsíthetó értékekkel fejezhető ki. Az utóbbiak meghatáro-
zása sem egyszerú feladat. Keresni kell olyan módszrrt, melyek segítsé-
gével - többé-kevésbé egzakt módon _ a kérdés eldönthető.

Mind a terveásnél, mind a megfeleló eszközök kiváIasztásánál olyan
modellt, eljárást célszerű alkalmazni, meiy várhatóan reális eredményt
produkál. A helyes döntéshez ismerni kell a üzsgálatok tudományos
alapelveit, az alkalmazható modelleket, eljárásokat, azok módszereit,
erósségét, előnyös és hátrányos tulajdonságait, speciális esetekben való
viselkedésüket. Nem létezik minden követelményt maradéktalanul ki-
elégító eg5retlen "szuper modelt'.

A haditechnikai eszközök fejlesztésénél a több cél és meghatározott
kritérium miatt nem lehet _ hagyományos értelemben vett - optimális
megoldás, hiszen ami az egdk értékelési tényezó szempontjából optimá-
lis (va5ris a legkedvezőbb), az lehet, hogy e§/ má§ szempontból nem az.

Amikor több cel szerint akarunk optimalizálni és azok némelyike,
például a harcjárműveknél a védetts ég (a péncélzat tőmege) és a mozgé-
konyság ráadásul méb ellentmondásban is van egnn ással, al<kor a prob-
léma leeglszetűsíue úg fogalnazható ,neg, hog: mekkora az ahátrárry,
ami az eryik cél sz€mpontjából még éppen elfogadható, ahhoz az előny-
höz képest, amit ez az engedmény a másik él jobb kielégítése tekinteté-
ben jeIent. Az előnyöknek és a hátrányoknak a célok (kritériumok)
összessége szempontjából történó vizsgálata végs6 fokon kompro-
misszumokhoz vezet. Ezért, amikor a különböó modelleket, eljárásokat
vixgáljuk és közülük a legmegfelelóbbet akarjuk választani, azt is figye-
lembe kell vennünk és értékelnünk, hogl nrelyik mennlre segíti elő, s
jírul hczzá az "optimólis kompromüszr.rm" kialakítás áItoz., illeLve "egen-
súlyba hozásához".

A haditechnikai eszközök fejlesztése, a fejlesztésbez szűkéges
rendszertervek és költségvetési programok kidoIgozása, a megfeleló esz-
köz<ik kiválasztása és rendszerbeállítrása több szempontból is na5l és bo-
nyolult feladat, amelynek megoldása a fejlesztési témákbanjól eligazodó,
szakmailag felkészült szemétyeket igényel.
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A megoldáshoz szeretnénk - a folyóirat szerény eszközeivel - eg5t

olyan cikksorozattal hozzájárulni, ahol a szerzók közreadhatják mind-
azon általuk ismert vagy/és kidolgozott (kifejlesztett) tudományos elve-
ket, korszerű modelleket, eljárásokat, amelyek a haditechnikai eszközjk
tulajdonságainak izsgálatát, minősítését, illewe azok felhasználásának
lehetőségit tartalmazzák.

A leírtakat kettós étla|, a cikksorozat bevezetőjének és ütaindító-
jának szánjuk egrészt, hory felkérjük míndazokat, akiket foglalkoztat a
haditechnikai -, anyagi-technikai eszköalk fejlesztésének témája és szí-
vesen megosztanák ismereteiket az olvasókkal, ,zásrészr, hogy felhívjuk
a fejlesztési terveket kidolgozók, a döntések előkészítésében és a dönté-
sekben résztvevó személyek figyelmét a sorozatban közlendő tudo-
mányos alapokon kidolgozott elvekre, a feladat megoldásában alkalmaz-
ható modellekre, eljárásokra,

IRODALOMJEGYZÉK

Dr. C]sűtös János mk. ezds.: A csapatok harci lehetőségének, a had!
technikaieszköák hatékonyságánakértel-
mezése, összetevői, azértékelés lehetősége
a mennyiségi és minóségi erőviszony meg-
hatátározásában.

Dobó Andor matematikus: Számítógépes összehasonlító minőségérté-
kelési módszerek.

Jánosi Zoltán: A rnodellezés §zerepe a katonai járművek
kutatrásában, fejlesztésében és beszerzésé-
ben. U.S. Army Tank - Automotive com-
mand.

Dr. Turcsánf Károly mk.alez. A haditechnikai eszközök megbízhatósá-
Dr. Kunos Bálint alez.: gának alapkérdései.
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^z 
MH HAmÁP ANYAGI-TECTINIKAI KoR§zERÚsfuÉ-

sÉNBrroNcrpcrón
MH íICSF-ség aenői kihösségel

A Maryar Honvédség hosszú távú anyagi-te€hnikai korsze-
rűsítése során kidolgozásra került a hadtáp fejlesztési koncepciója is. A
modeniálási koncepció kidolgoásánóI abból indultunk ki hogr:

- az MH szervezetében meglévó hadtáp-technikai eszkóáket és
anyagi készleteket továbbra is a maximális kihordhatóságig rendszerben
tartsuk, ezek üzemeltetéséhez és hadrafoghatóságához minden feltételt
biztosítsunk, illewe amennyiben arra lehetőség van, az eryes eszközöket
és anyagokat korszerűsítsük;

- az anyagi-technikai konzerűsítéshez miné| teljesebb mértékben
veryük számításba a hazai védelmiipari (haza beszerzÁi) lehetóségeket.

A koncepció kialakítá§ánál külön figlelmet érdemel, hory ilyen jel-
legú és tartalmú hadtáp hadseregfejleszté§i terveómunka most került
elvégzéste előszir az utóbbi évtizedekben. E<ldig az alapkövetelmények,
tervezési módszerek meghatáromttak voltak a VSZ sztivetségből és az
állami tervezési rendszerból adódóan. Most az önálló védelemre képes
korszerű haderő megteremtéséhez szükséges koncepció kialaktása volt
a cél a hadsereg vezetése által megszabott követelmények alapján. Ilyen
értelemben az elvégzett nunkn tartalmóban úJszerű volt, m€ akkor l§,
ha fázlsal formallag lény€e§en nen ls különböztek a korábbi 5rakor-
!attól.

Fi§lelembe véve a téma aktualitá§át es az iránta megnyilvánuló
nagÉokú érdeklődést, ismertetjük a hadtáp szolgálati ágak fejlesztési
koncepciójának lényegét

l A szeflf,i munkac,.opoít tagjri Yoltak Ma8yar Péterálezíede§, Jó§vai Attila.lezrede§,Anda
AIpád slezíede. é. Taká6 il31ó Dk"nlezred€.
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1, Az Üzemanyagszolgálaítechnikai eszközeinek fejlesztése

Az üzernanyag szolgálat korszerűsítése kiterjed a szervezeti egysé-

gekre, az alka!mazandó üzemanyagokra és kiszolgáló technikára. A fel-
sorolt három szakterüIet közül - mivel a szolgálat új üzemanyag nomen-
klatúrája az év ,tégére kialakul - most csak a technikai eszközökkel fog-

lalkozunk.

A szolgálat a fejlcsztési koncepció kidolgozása során elsődlegesen a
jelenlegi technikai szintet vette alapul.

A legfontosabb eszközök műszaki állapotát az 1. sz. diagramm érzé,
keltcti. A diagrammból látható, hogy a szolgálat tecbnikai eszközeinek
zöme - egyes eszközcsoportoknál lM Vo-a mind technikailag, mind er-

kölcsileg elavult. Több eszkózcsoport eléérte azt a tűréshatárt, amikor
eredeti rencleltetésénck ellátására már paramétereit tekinve technikai-
lag alkalmatlan, [cnntartásuk rendkívül gazdaságtalan, javításuk megold-
hatatlan.
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A meglév6 rdottságokon túl a fejlesztési lrdnyelvek nég az alábbl
szempontokra épülnelc

- a Magyar Honvédségnek nincsenek az ország határain túl kato-
nai erőkkel, eszköákkel elérendó éljai. Ebból következóen nem szük-
séges a támadó jellegű hadmúvelelhez, az ország terep és klimatikus
viszonyaitól eltérő feltételekhez kialakított eszköók létrehozása;

- a szolgálat eszközei döntő többségükben - bizonyos megszodtá-
sol<kal - "béke körülmények k)zött' - a neíuotgazdaságban hasonló terü_

leten alkalmazottakkal megegyeznek. A gazdasági racionalitás követel-
ménye, hory ezrn eszközők a hazai és nemzetközi szabványokriak és

elóírásoknak megfelelóen a polgári "bev etésre' is alkalmas kiütelben
készüljenek;

- az ország politikai és gazÁasági nyitottsága lehetőséget terem-
tett, hogy az ismeretszerzési és beszerzési források a ülág csaknem
valamennf országára kiterjedjenek;

- a nemzetgazdaságban kialakuló versen}helyzet kedvezó alapot
teremt a honvédségi megrendeléseknek

A fejlesztési elképzelések kialaKtásánál a technikai eszközök jelen-
legi állapotán túl a másik döntő §zempont 8 nemzetgs7daság teherbíró
képessége volt, amely alapján, valószínűsíthető, ho5l az évtizsdközepéig
nincs lehetóség még megkezdeni sem az eszközök tömeges lecserélését.
195-ig terjedó időszakban csak eryes különösen fontos területeken -

például katonai repülőterek üzemanyag-ellátó rend§zerei - kerülhet sor
technikai korszerűsítésre, illetőleg új, modern eszközök beszerzésére.

Ha a technikai eszközök f6bb csoportjainak helyzeíét és a fejlesz-
tési irányokat elemezzül az alábbi mególlapítósok tehetőlc

1. ÜzemanyagtartáIyok

Áló, hengeres üzemanyagtartályaink a központi üzemanyagraktá-
rainkban es állandó repülőtereinken találhatók, térfogatuk 200-2000 m'
kózottváltozik. A teljes tárolási kapacitás 53.000 m', telepítesük 1950-es
évektől 1987-ig történt.
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A tartálypark 90 Vo-a elöregedett, konstrukciójában elavult, bizton_
ságtechnikájában korszerűt|en. KüIönösen vonatkozik ez az áIIandó rc-
pülőterek űzemeltctését biZtosító tartályokra.

Alapvető feladat az eIavult tartályok kivonása a rend szerből és ezzel
párhuzamosan a tovább üzemelőknóI a biztonságtechnikai rendszerek
kiépítése.

A biztons ágtechnikű terülelén követelmé ny:

- nagypontosságú és érzékeny szintsjelzők beépítése (gyors adat-
feldolgozást biztosító számítógépes csatlakozás lehetósége);

_ a tartályok környezetében ásványolajtermékeket érzékelő szon_
dák elhelyezése;

- hatékony passzív és aktív korrózióvédelcm alkalmazása;

_ . _- _ a tartáIyokhoz csatlakozó csővezetékrendszcrek könnyű és gyors
feltárását lehetővé tevő telepítési mód kialakítása;

- üzembiztos szcrelvények és szivattyúk beépítése.

A tartálypark kiépítése hazai g5lártással megoldható, de a bizton-
ságtechnikai elemek (szintjelző, gázérzékelő szoida, stb.) beszcrzésénél
nyugati importtal számolunk,

2. Üzemanyagtöltőátlomások

. . _A.Yuryu._il9nvédség kezelésében működő közcl 500 űzemanyag-
töltő-állomás 50 %-a muzeális értóket képvisel. A beépített kútoszloptik
nagy_részének gyártása már nem folyik, javításuk aIkátrészhiány követ-
kezlében egyre nehézkcsebbé válik. Kútosz|opot a hazai ipar nern gyárt,
ezáltal űj típusok beszcrzését külföldről tervezzük.

3. Szivattyúházak és technológiai berendezések

Központi űzemanyagraktáraink és áIlandó repűlőtereink üzem-
anyagre_ndszerének igen fontos cgységei a szivattníházak és egyéb tech-
nológiai berendezések.
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A központi üzemanyagraktárak szivattyúházai részben, míg a repü-
lőterek szivattyúh ázai te'ljes egészében elal,r:ltak, elöregedtek, felújításra
szorulnak. A csatlakozó repülógépfeltöltö rendszerek ma még működó-
képesek, de mivel alapvetően a volt NDK-ból beszerzett berendezések-
ből állnak, ezáltal javításuk egpe nehezebbé válik, meg kell kezdeni ki-
váltásukat.

Az új típusú erységek megvalósításakor támaszkodtunk a NATO-
ban, illetőleg Maryarországon a hasonló berendezéseket üzemeltető
polgári cégek tapasztalatára és fejlesztési terveire.

4. Üzemanyagtöltő gépkocsik

A Magyar Honvédség meglévő üzemanyagtöltő gépkocsiparkja sem
minőségi, sem mennyiségi szempontból nem elégíti ki a követelménye-
ket. A gépjárművek korszerűsítésre alkalmatlanok, javításuk elsósorban
alkatrészhiány miatt megoldhatatlan, A jelenleg rendszerben lévó kb.
100 db Csepel 346D típus gyakorlatilag használhatatlan. Az egyéb típu-
sok megközelítóleg 50 Vo-a üzemképtelen. 1993-tól m egkezdődött az
URAL-375 és MAZ 500 típusok fokozatos selejtítése. Az igények kielé-
gítése külföldi beszerzéssel, vary hazai típus kifejlesztése és leryártása
útján oldható meg,

A hazai fejlesztést és a külföldi beszerást egymással párhuzamosan
kívánjuk futtatni. Terveink között szerepel a konténerjellegű szakfelé-
pítmény kialakítása, amely alváztól elválasztva is képes űzemelnl Mind
kijlföIdi, mind a haza gúrtás esetén a le§ontosabb technikai paramáerek
azonosak:

paraméterek Üzemanyagtöltó gk. Re.üza. töltő gk.

Futómű kialakítása
Motor
Tartálytérfogat
Szivattyú

I(iadó töm|ők száma

terepjáró
dízel
ó-8 m3
önfelszívó
400 l/perc telj.
4

§tandart
dízel
8-20 m3
önfelszívó
400 l/perc telj.
2 (1 töltőfej,

1 töltőpisztoly)
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5. ÜzemanyagszíIlítópótkoc§tk

Az 1,25 m3-es uUínfutólq amelyek 1í}65-ben kerültek rendszeresítésre,
jelenleg már elavultalg kivonásuk várhatóan 195-ig befejeződik. Levál-
trás9ka és a, még rendszerben bvő 2,5 - 5 tonnrás pótkocsik fokozatos
póüására 2,5-5 tonnás korsrerű hazai gártású potkocsik rendszerbeállítrását
teőle7ziik

A pótkocsival szemben tómasztott kgfontosabb múszaki paraméterelc

paraméterek 2,5 tonnás 5 tonnás

Tartálytérfogat
Szerelvények
Szivattyí
kiadó tömlók száma

2-3m3
szűró, átfolyásrnéró

kézi
2

5m"
szúró, átfolyásméró

kézi
2

Teímészetesen a fejlesztések, a beszerzési tervek realizátása csak
megfeleló költségvetési fedezet biztosítása esetén kezdhetők meg.

2. llz élelmezási szolgálat szakanyag fejle§ztá§i koncepciója

. . 
Az MH élelmezési szolgálata anyagi-technikai elátottságánakjelen-

legi helyzete az utóbbi időben úry értékelhetó, hogy a komplex ányagi
e_ll{lottság és a technikai eszközrendszer a laktanyai, valamint a táúoii
élelemellátás.feltételeit alapvetóen biztosítja. Mind az anyagi ellátottság,
mind a technikai eszközrendszerek együttes megléte a feliétele annai,
hogl az élelmezési szolgálat a katonák élelmezését mint alapvető bioló-
giai szükégletet és fontos politikai_hangulati tényezót "marádéktalanul''
teUesíteni tudja.

A tábori élelemellátás technikai eszközei döntően a támadó jellegú
hadrnűveletek (harcok) anyagi biztosítását szolgálták Ennek a félatlit-
nak alárendelve lettek kialaKwa a szükségletek, valanrint az eszközök
műszaki paraméterei. A fejlesztési koncepóió kialaKtásánál ezt a szem-
pontot felülvizsgáltuk, elképzeléseinket ennek megfelelően alakítottuk
ki.
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1. A szaktechnikal biztosítás

A laktanyai élelmezésben használatos konyhagépek és felszerelések
múszaki színvonalát a hazai polgári ryártó vállalatok fejlettségi szintje
hatátoua meg. E területen ery-két eszközt kivéve (pl. mosogatógép,
rozsdamentes tálcák), külön fejlesztési igénnyel a szolgálat nem lépett
fel, felismerve, hory a hazailag 5rártott felszerelési eszközök alapvetó
igényeinket kielégítik Ezzel szemben a tábori élelmezési ellátás műsza-
ki-technikai színvonalát a szolgálat igénye szerinti műszaki-fejlesztési
programok határozták és határozzák meg a jövóben is. A jelenlegi fej-
lettségi szint bázisain lehet a következó évek rázletesebb műszaki-fej-
lesztési élkitűzéseit meghatározni, illetve a további célokat prognoszti-
zálni.

A tóboi éIelmezési tech,nikai eukjzökct és felszereléseket funl<riójuk
a l apj ó n c s op orto s ft otnlc

- ételfőzési és kisznlgálási (melegítés, fózÁ, szállítás, kiosztás);

- űzellátási(szállítási,tárolási);

- kenyérellátási (sütés,szállítás)l

- hús és romlandó élelmiszer-ellátási eszközcsoportoka.

Étetf6zés és kiszolgáttis eszközel

E csoport legfontosabb eleme a 69 M mozgókonyha. A jelenlegi tel-
jes szükséglet rendelkezésre ő|l. Hazai termék, alkatrész utánpótlása
megoldott hosszú távon. Minimális korszerűsítést 1995{ól tervezűnlq
mely a hőszigetelés és az égóberendezés tökéletesítésére, valamint a kor-
rózióvédelem fokozására irányul. 10 éven belül új eszköz kifejlesztését
nem t'ervezzük. A még rendszerben levő 52 M mozgókonyha már miisza-
ki-technikailag erósen elavult. Rendszerből való kivonása 2000-ig meg-
történik, javítása, konzerűsítése nem célszerű, az e|használódás ütemé-
ben kiselejtítjük. A még használható, állományfelesleges eszközöket ki-
képzési célokra használjuk.
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Az ételkiszolgálást biztosító,14 literes hőszigeteit ételhordókból a
tefes feltöltéssel rendelkezünk, Ujbóli beszerzésüket csak 2ün uún, tí-
pusváltás nélkül tenezzük. Üzemben tartá§uk feltetelei biztosítottak.

A üíbori vízellá&ís alápe§zköze a DAC665 T típusú 5000 literes víz_
sállító gépkocsi. Román import, alkatré§z ellátása egyelőre megoldott,
felépítménye jó technikai színvonalú. Vezérkarfőnöki döntés alapján ke-
rült rendszerbe 1986-ban. 2000-ig a tábori vízellátás technikai problémáit
megoldja úgl, hory a már nem korszerű, elavult CS-346 D 3500 literes
vízsállító gépkocsik teljes kivonása 2000-ig megtörténik.

A CS-346 D tipizál|vízszállítő gépkocsik kiváltását, pótlását, egy új
típus rendszerbe állításával tervezzük megvalósítani. Az eszköz alapkö-
vetelményeinek, paramétereinek meghatározásánál a hordozó eszköz
alaptípusának ismcrete hiányában (mely a Páncélos és Gépjárműtechni_
kai Szolgálatfőnökség nomenklatúrája) a szakszolgálatot érintő kérdé_
seket vettünk figyelembe.

A zászlóaljak tipikus vízszállító eszközs az 1000 tiíeres vizsállítő
utánfutó, melyekből 2000-ig 100 db-ot tervezünk beszerezni. Üzemben
tartá§uk 2000 után is megoldható, hazai gyártmány. Javításuk során a
korszerűsítés is végrehajtható. Az alegnégeknél tárolt ó0 llteres vizszát_
tító ládák megfelelóek, melyekke| a 100 literes elasztikus víztartályok
(bolgár import) a selejtítés mérvében pótolhatók.

A tábori kenyóreltátíst illetően a sütés alapeszköze a Tdbori Mozgó
Sútőüzem. 198ó_ban került rendszerbe. Üzemben tarthatósága még
mintegy l5 évre tehető, hazai ryártmány. A|katrész ellátása, javíthatósá-
ga biztosí]tott. Hosszú távon ilyenjellegű eszköz beszerzését szolgálatunk
nem tervezi.

Mindezen felüI a Ma5lar Honvédség alkalmazási elveiben beáIltvál_
tozások következtében az eszköz létjogosultsága a polgári bázisok eset.
leges kiesésének pótlására korlátozfi ik.

A kenyérszállítás fő eszköze a ZIL t30 G közúti alvázra épített 3
1onnás kenyérszállító gépkocsi 1981-ben került rendszeresítósre. Üzem-
ben tarthatósága még mintes/ 10 év. tij eszköz beszerzés e l995-2UX)
között esedékessé válik. Az új eszköz kiválasztásánál alapvetó szempont,
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hory ne térjen el a polgári életben alkalmazott eszközöktől. Döntőszem-
pont a hordozó jármű alaptípusának kiválasztrása.

Az alegységek kenyérszállító, tároló eszköze a hőszigetelt kenyer-

szállító ládá, melyek üzemben tartá§a 200o-ig bizto§ított. Javításuk, pót_

lásuk megoldott. Hazai gártmány.

A hús és romlandó élelmiszertk tábori körülmények közötti bizto-
sítása csak a higiérriai követelmények maradéktalan betartá§ával oldható
meg. Ennek féltétele a hűtőlánc megtartá§a a romlandó élelmiszerek

§/áitásától a foryasztóig, varyi§ a főzőpontokig, il|etve a katonákig. Erre
áikalmas a 4 tonnás ZIL 130 G alvázra épííett hűtógépkocsi, Hasonlóan
a kenyérszállító gépkocsihoz, mintery 10 évig még rendszerben tartható,

de pűlólagos beizérzése (más alvázon) már 1995 és 20ü) közótt esedé-

kes. 1A tékekészlet nem éri el az indokolt 50 %o-os szintet.) Az új típus
kiválasztásánál itt is alapvetó szempont, hogy a felépítmény és a haszná-

latos hűtóaggregátor ne térjen el a polgári életben alkalmazottól. Ezzel
a választással mégoldható az eszköz folyamatos szervizelése, külön javí-

tószervezet létrehozása ez esetben nem szükséges.

I1j eszközként kerültek alkalmazásra az 500 kg-os hűtőutánfutók, ame-
tyet tOteg a zászlőatjak hűtési igényeit hivatott kielégíteni. Várható
üzembentartásuk mintery 20 év. Gyártásuk, javításuk hazai bázison meg-

oldott.

A kenyér-, illetve vízszállító ládához hasonlóan az alegységek ren-
delkezésére áll az 50 kg knpacitású, hűtdakkumuláíorokkal ellótott hű-
t6- (termo§z) láda, mely eszköák még szintén 10 éÜg rendszerben tart-
hatók.

2. Az élelnrezési szaksnyag-blztosítás

Az élelmiszer, mint §zakanyag, biztosításának korábbi gyakorlaában
1990-1991 - ben ryökeres változtatást hajtottunk végre. Eryfelől az elő-
írt 45 napos készletmennyiséget csökkentettük, össze§ségében 22 napra,

15 napi központi és 7 napi csapatkészletre, másfelől a főleg konzervekre
épülő napi javadalmazások helyett hagyom6nyosan főzhetó élelmi-
sierekből álló készteteket hoztunk létre. Mindkét változatnak elsósor-
ban penzü5ri okai voltak, de mindenképpen szükségtelennek tartottuk
a szövetségi rendszerben köteleóen elóírt 45 napos készlet meghatáro-
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zását. Mindkét változtatás célszerúségét és gazdaságosságát az eltelt rö-
vid idószak eryértelműen igazolta.

Élehiszerkészleteink teljes mértékben az élelmiszergazdaságban
gyártott és termelt anyagokból tevődnek össze. Emiatt beszerzésük álta-
lában technikai gondot nem okoz, viszont a glakori és esetenként nary-
mértékű áremelések rendkívül nehezítik - 1993-ban már valószínű, hogy
lehetővé sem teszik _ a pénznorma vásárlóértékének korábbi szinten tú
tását. Altalános tendenciaként figyelhetó meg, ho§/ a szűkös pénzűgi
források miatt a fogyasztási szerkezetben is negatív tendenciák mutat_
koznak. Az egészségtelenebbnek tartott szénhidrát és szírfogyasztás nö_
vekedése tapasztalható, mivel ezen tápanyagokat tartalmazó élelmi-
szerek o|csóbbak a táplálkozásélettanilag értékesebb zöldség és gyü-
mölesféléknél, tejtermékeknél, illewe hús_ húskészítményeknél. E fo-
ryasztási szerkezet pozitív irányí megváltoztatása csak egy későbbi idő-
szakban, jobb gazdasági lehetőségek között valósítható meg. A honvéd-
ség birtokába kerülő élelmiszerek minőségi mutatói megfelelnek a min-
denkori termékszabványoknak, amely alapfeltételét képezi a megfeleló
minőségű élelemellátásnak. A központilag tárolt élelmiszerek minőség-
megóvása a szavatossági idón belűl a központi tárintézetekben lényegé-
ben megoldott, bár a tárintézs,tek ery része sürgős felújításra szorul, az
anyagi lehetőségek függvényében.

A készletek lépcsőzése megfelelóen illeszkedik az igéayelrÁez. Az
e$/éni záíolt korszerűsítése befejeződött. Az 1 napi Hideg javadalmazás
(3 db konzerv) összetétele igény szerint változtatható. A főzhető tartós
élelmiszerekből álló javadalmazrásokhoz a romlandó élelmiszerek köz-
vetlenül a diszlokációnak megfelelően biztosítottak, lényegesebb beszer-
zesi problémák nélkül.

Az élelmezesi szolgálatok 'M" szakanyag-ellátási rendjét a íagozati
elláíás (felülrő1-1efelé), míg a békeellátást 8 területi el|áíás rendszere
jellemzi. Elgondolásunk helytálló volt arra vonatkoóan, hory a háborús
szakanyag_ellátást közelítettük (és ezt tovább kell folytatni) a békében
jól bevált területi ellátás rendszeréhez.

Az élelmiszergazdasággal (FM és g5rártó vállalatok) való korrekt
kapcsolat erre még inkább lehetóséget nyújt, ametlyel maximálisan élni
kell. A készletek cseréje időben megoldható. Rendelkezünk több mint

162



100 féle konzervkészítmény ryártásteehnológiájával, melyek alapján a

ryártó vállalatok igényeinket ki tudják elégíteni.

A laktanyai élelmezésben használatba kerüló konyhagépek és f€I-

szerelések műszaki-technikai fejlesztését az adott idószak polgári élet-
ben használt és onnan beszerezhető (folyamatosan fejlesztett, vas/ im-

portált) eszközök fejlettségi szintje határozza meg. A megfelelő eszköz
iiválasztását a kapacitás, kezelhetóség és a konzerűségi mutatók hatá-

rozzák meg. Különleges, speciális igénnyel e területen nem, c§ak a töme-

gétkeztetésben általánosan használt eszközökkel számolunk.

Összességében: Az élelmezesi szolgáIat fejlesztési elképzelése az új

helyzetból adódóan alapvetóen a nemzetgazdaság bízisára alapozva
megvalósítható. A szolgálat fejlesztésében függő kérdés a speciális gép-
járművek hordoáeszközeinek típusmegjelölése, mely a szolgálatfónök-
ségünket meghaladó döntést igényel.

Az élelmezési szakanyag-biztosítrás a neríLzetg^zdaság bázísár a ala,
pozva - megfeleló pénzeszközök megléte mellett - minden tekintetben
megoldható, A minőségi fejlesztés realizálásának kifejezetten pénzűryi-
gazdasági feltételei vannak.

Nem kifejezetten szakszolgálati, de az élelmezési ellátásban rendK-
vül meghatározó tényező, hogy az utóbbi évek beruházásainak elmara-
dásával, pénzüryi fedezetei hiányával tovább romlott a konyha, étkez-
rleblokkok állapota. Amennfben a távlati fejlesztés terén minőségileg
eredrnényt akarunk elérni, ezen objektumok felújítása elengedhetetle-
nül szúkséges.

3. A ruházati §zolgálat §zakanyag fejlesztéso

Az MH öltözeti rendszerének megítéIése

A Maryar Honvédség jelenlegi öltözeti rendszerét 1965-ben a Hon-
védelmi Bizottság ha5rta jóvá, és az akkor hozott döntések alkotják az
óltözeti rendszer ma is érvényes alapjait.
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Az elte|t időszakban katonai ruházatunk - bár összhatásában lénye-
gileg nem változott - §ok tekintetben továbbfejlődött, korszerűbb alip-
anyagokkal és cikkekkel egészült ki.

Ielenle§ öltözeti rendszeünk az alábüak szeint tagozódilc

- hadi (békében 5nkorló), amely lehet

- általános,

- ejtőernyős,

- repülőhajózó,
- repülőszereIő,

- hadihajós,

- köznapi,
- ünnepi,
- kimenő
- díszelgő ( amely magába foglalja a központi dísze5,ség és zene_

kar, valamint a rendfenntartó alakulatok öltözeteit).

A/ Az egres öltözeti íípusok főbb jeltemzói, továbbfejlesztésük
§zűk§€ge§ségét motiváló tényezők

Hadl- (gakorló) öltözeí

Az általános és különleges öltözetek szütségszerúen megfelelnek
rendeltetésüknek. Réteges felépítésüknél fogva változékony iaO.iaras es
hőmérséklet mellett is megfeleló komfortérzetet nyújtanak, azonban az
áItalános öltözetnél a felsőruha alatti rétegek le-, vary felvétele körül_
ményes, nem véd eléggé a csapadéktól, a lángtól, a tapádó szennyeződé_
sektőI, szabásában, rejtő tulajdonságaiban nem igazodik aszükéges mér-
tékben a megváltozott harci technikához, és harci könilményekhez. Kü-
lönösen az általános hadiruhdzat marad el a modern össziegyvernemi
harc követelményeitól, a feryvernemek (gépesített lövész, harckocsió,
tüzér, légvédelmi tüzér) alkalmazásának sajátosságaitóI.

A hadi- (ryakorló) öltözet problémái főleg szembetűnőek nemzet-
közi összehasonlítósóaz, a fejlett hadseregek haionló rendeltetésű ruhá_
zatához q felszereléséhez viszonyíltva.
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Jelenleg hiányzik a szoros funkcionális kapcsolat a hadiruha és az
egléni málhafelszerelés, illetve a tábori rendfokozatok fomája és elhe-
lyezé§e között.

A csapadék elleni védelmet a repülószerelőknél és az ejtóernyósök-
nélvízhatlan zubbonnyal és nadrággal, a többi állománykategóriánál eső-
gallér-sátorlappal oldottuk meg.

Köznapl öltözet

Változatai megfelelő mértékben igazodnak a hasonló rendeltetésú
polgári ruházathoz, azonban összehasonlítva más hadseregek öltözeté-
vel megállapíthatÓ, hory nem tüközi a nemzeti jelleget,amag)arkatonai
öltözködés hagyományait.

Afelhasznált alapanyagok minósége mutatja a magyar textilipar kor-
látozott lehetóségeit és ennek megfele|ően egyes anyagok kielégítőek
(pl. tropikál, batiszt, stb.), más anyagoknál visszatéró gondotjelent a mi-
nőség folyamatos biztosítása (ballonszövet) vag5l a viselési tulajdonságok
(gyűródésfeloldódás, szennyeződési hajlam, bolyhosodás, stb.) elvárt ja-
vítása,

Ünnepi öltözet

Az ünnepi öltózet jelenleg c§ak az ing színében tér el a köznapitól.
Ez a megoldás gazdaságos ugyan, de nem fejezi ki kellő mértékben az
ünnepélyességet, eryszerűvé teszi az öltözetet.

A kimenő- és díszelgó öltözetek színükben, fazonukban illeszked-
nek a rendszerben levő egyéb ruházathoz.

A Magyar Honvédség általános fejlódése - a harceljárások, a hadi-
technikai eszközök változása - a pénzügri lehetőségek, a bekövetkezett
rendszerváltás, s nem utolsó sorban a viselési tapasztalatok szütségessé
tették, hogy egyes követelményeket pontosítsunk, másokat újra fogal-
mazzunk és olyan elgondolásokat dolgozzunk ki, arnelyek hosszabb táwa
meghatározzák a katonai öltözetek fejlesztésének fő irányait.

A célok meghatározásánál figtelembe vettük - ajelenlegi fejlesztési
eredmények mellett - azokat a közeli és távolabbi jövőben várható kuta-
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tási és műszaki lehetőségeket, amelyek biztosítják egy magasabb köve-
telményszint kiel égítését.

Mindezek íiglelembevételével az MH ruházati rendszer.e - komp-
lexen megkezd€tt - korszerűsítési folyamatának továbbvitele biztositja
öltözetünk átfogó fejlesztésé! alapJaiban új, a mai kor követelményei_
nek megfelelő ruházati cikkek kialakííását

B./ Az öltözet feJlesztés elképzelései

A Magyar Honvédség öltözeti rends zetét az alapokmegtartiása mel-
lett - mintery 15 éves távlatban - a felhasznált alapanyagok minóségének,
az öltözetek célszerűségének és esztétikai küllemének együttes javításá-
val, a nemzeti és a katonai öltözködesi hagyományok ápolásával úgy cél-
szerű átalakítani és továbbfejleszteni, hory az minden szempontból meg-
feleljen a korszerű harc követelményeinek, a modern harci technika al-
kalmazásának, a szolgálati feladatok ellátásának. Ezen belül az eryes öl-
tözeti kategóriák a kiképzés, a napi tevékenpég, a laktanyán kívüli tar_
tózkodás, valamint az ünnepélyes alkalmak szerint élesebben különüIje-
nek el egymástól.

Fej|esztési elgondolásaink kialaKtásánál fis/elembe vettük a kato-
nai felsóvezetés követelményeit, a c.§apatok összegezett véleményét és
javaslatait, a HM politikai államtitkára által létrehozctt Ruházat Fejlesz-
tési Szakbizottság véleményét, valamint a közvéteménykutatás eredmé_
nyeit. A célok és határidők meghatározásához (korlátozó tényezóként)
felmértük az ipar jelenlegi lehetőségeit és várható fejlődését.

Hadi- (gakorló) ruhózat

_. _ 
A hadi- (ryakorló) öltözet kialakítása meg kell ho§/ feleljen a meg-

újuló technikai felszereltségnek, a várható harcászati, alkalmazási kövé-
telményeknek, a Magyar Honvédség fegyvernemi, szakcsapati sajáto§sá-
goknak.

Az öltözeti rendszer fejlesztésében egr új modern hadi- (ryakorló)
ruházat kialakítása meghatároá szerepet játszik, fontos szakmai feladat_
nak tekintjük.
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A hadiruházat íejtesztésének cétját a szolgálat a ruházat feryver-
nemi §ajáto§ságokat tükröző kialakííásában, az á|talános védőképes_

ség fokoásában, minóségi és vise|ési iulajdonságainak jaűtásában ha-

tározta meg.

Ennek megfelelően 1989-ben egy sáles körű, valamennyi feglver-
nemet érintő réprezentatív felmérést, közvéleménykutatást vég9ztünk,

ahol ajelenlegi általános had! (glakorló) ruházat cikkeivel szemben fel-

merülivalaménnyi problémát értékeltük. Ezzel párhuzamosan kikértük
a használók véiemerryét (sor- és hivatásos állományét eryaránt) egy alap-

jaiban új gakortóruirázati rendszer cikkeinek formai kialakításával, cél-

szerúségével kapcsolatban.

Mindezek firyelembe vételével kerültek kialakításr^ az úi, tereptar-

ka, általdnos hak, @lakorló) ruhózat egyes elemeinek prototípusai,
amelyekből - egyrészi az INNOVATEXT Kutató és Fejlesztó Vállalat
klímákamrájábán élőalanyos, másrészt az É,pítéstudománf Intézetnél

" műteremben" végzett vizsgálatsorozatok, illetve számítógépes feldolgo-
zások alapján - kiválasztásia kerültek azok az alapanyagok és konstruk-
ciók, amellek összesített funkciójukat tekintve legjobbnak bizonlultak,

Az így kialakított - a téli, az átmeneti és a nyári időszaknak megfele-

lóen - több variációs viselési lehetóséget biztosító komplex ryakorlóru-
házati rendszert, továbbá az ehhez szervesen kapcsolódó málhamellényt
és málhazsákot a köznapi és társasági öltözet cikkeivel esúttbemutattuk
az MH Vezetői Tanácsának, a HM Kollégiumának, valamint az Ország_

gyűlés Honvédelmi Bizottságának.

A fejlesztés során végzett széles körü üzsgálatok és az eryéves csa-

patpróbá eddigi tapasztalatai azt bizonyitják, hory a fejlesztési célként
meghatározoti követelményeknek az új hadi- (gyakorló) ruházat kisebb
szerkezeti és minőségi problémákkal megfelel.

A minóségi korrekciók és utófejlesztések után 1994-ben terv szerint
megkezdjük az új hadi (g5rakor|ó) ruházat cikkeinek ryártáselőkészítését,
illeive ryártatását. Bevezetését a jelenlegi ruházat elhasználódrásának üte_

mében tervezzük végrehajtani.

A csapatpróba eddigi tapasztalatai szükségessé teszik - és az MH
Vezetói Tánácsa 1992. május 25-i ülésén döntött róla - a feguememi sa-
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játosságolcat tüloöző mús ruházatok kialawtásút is , amelynek következ-
tében a hadi- (ryakorló) ruházat típusai tervezetten a következók lesz-
nek:

Lsktanyri öltözet:

- SZCSP, LP, BKKP alárendeltek teljes állománya részére
(Békeidóben)

Átahnos badi- (gyakortó) öltözetl

- területvédelmikatonaiszervezetek,
- központiraktárak-bázisokállományarészére

(B és M idószakra eryaránt)

Tercpíarka hadi- (gyakorló) öltözet:

- Parancsnokságok állománya, harcoló, harcbiztosító és har-
coló csapatok kiszolgáló alerységei állománya részére

F€kete harckoc§i ző őltözet

- hk. és önjáró tü.lg.kezelók, vo. és nehé.z mű.gép.kezelők
részére

Speciálts feldedtd öltiizet (tereptarka) !

- önálló feldedtő katonai szervezetek állománya részére, az
Eje.aeg.kivételével (B és M idószakra)

Qitőernyős öltözet (tercptarkr) 3

- Eje. alerységek állománya részére (B és M idószakra)

Repülóbajózó öltözet (zöld):

- repüló hajóó állomány résáre (B és M időszaka)
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Repülószereló ruba (t€r€ptarkn) !

- repülőszereló állomány B és M időszakra

Hadihqiós öltözet (sötétkét):

- hajóó állonány réxúre (B és M időszakra)

Köznapi és társasági öltözetek

A korábbi katonai ruházatokból, öltözködé§i szoká§okból átvehetó
haglományok úry kerültek kiválasztásra, hogl azok haryománypótlók
tegyenek, u5lanakkor megfeleljenek a mai kor öltözködési kultúrájának,
üselési szokásainak, s a nemzeti haglományokat kifejező elemek pedig
a mai modern technológiákkal és alapanyagokbó| tömeggyártással előál-
líthatók legyenek.

Ennek megfelelően az öltözködési haryományainkb ól a"táboi bar-
za" színt és a legjellemzóbb formai kialakításokat, szabászati megoldáso-
kat aikalmaztuk minden változatná!, Az egyes fegrvernemek megkülön-
böztetésére a hagyományos fegivernemi színeket használtuk fel a gallér-
ra kerülő rendfokozati jelzéseknél.

Köznapi ruházat

Színe tábori barna, ülágosdrapp inggel és barna kiegészítókkel. A
zubbony a haryományoknak megfelelően nérygombos, a zsebek kül§ő
hólosak, enyhén ívelt zsebfedóvel.

A felsőkabátok - posztóköpeny, 4/4-es ballonkabát, esókabát és a
megengedett 3/4-es téliesített ballonkabát - v.áltozatlan szabással, csak a
rendfokozatok elhelyezésének megváltoztatásával maradnak rend-
szerben.

A női köznapi kosztüm é§ a hosszú, illetve röviduijú blúzszíne, sza,
bása, valamint viselési módja igazodik a férfiakéhoz, a többi ruházati
cikk- a rendfokozatok áthelyezését kivéve - változatlan marad.
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Társasági öltözetek

A kötelezd tÉrsaságl öltözet zubbonyának színe tábori barna a tábor-
nokok, a tisztek rázÉre egyatánt egsoros kiütelben. A repülő és hadi-
hajós tiszti állomány kék színű társasági ruhát fog viselni.

A tiszthelyettesi állomány önálló társasági ruhát nem kapna, részére
a tábori barna köznapi ruházat (megfelelő megkülönböztető díszítáek-
kel) szolgálna ünnepi üseletként is. A tábornokok és tisztek az öltöny
mindkét vállán aranyzsinórt üselnek. A nadrág erységesen fekete, olda-
lán piros paszpollal. A repülő tábornokok a tár§asági és köznapi öltőze-
ten erységesen ülágoskék paszpolt, illetve lampaszt, a repülő tisztek a
társasági öltözet nadrágián szintén ülágoskék paszpolt üselnek. Az öl-
tözet fehér inggel, fekete zoknival, cipővel, nyakkendóvel és fekete er-
nyő§ sötétbarna (illetve sötétkék) tányérsapkával egészül ki.

A megengedett íársa§ági öltözet zubbonya fehérvary sötétzöldszínű
lesz. Formailag megeryezik a kötelező tánaságival. A üselők eryéni iz-
lésének megfelelően fekete csokor-, va§/ haglományos n}akkendóvel
viselhető.

A n6i kötelezó és megengedett társasági öltözetek alkalmazkodnak
a féríiakéhoz.

Firyelembe véve az állomány jelenlegi ellátottságát, a meglévő kész_
leteket és a szolgálat anyagi lehetdségeit a Honvédelmi Miniszter úry
döntött, hogy az új ruházat a jelenlegi öltözetek elhasználódásának üte_
mében a kötelez6 társasdgi öltözet elsódlegességével kerüljön beveze-
tesre.

A szolgálat - az előzóeknek megfel elően - anyagi lehelőségeinekfüg-
vényében - elvégzi a 5lártáshoz szülséges műszaki anyag elókészítését,
illeWe amennyiben a szükséges kóltségfedezet rendelkezésükre áll 1993.
II. félévébena gártás megkezdését.

17o



SZAIi(GI BIzTosÍT/$

Az\[H ATFC§F-SÉG TERvEdsI oszTÁLY IIELYE, §zE_
REpE A röcsoponrróNöxsÉc rpvÉrnxysÉcÉsnNr

Fenyesi Kótotyl

A rovaton beüil - tájékoztató iellegel -

folytatjuk a MH Anya§-Technikni Fő-
csoportfónöl<ség szervezetébe és aló-
rendekségébe unozó szolgáIatfónök-
ségel<, elMtó k)zpontok és más szervek
renlehetésénelg helyénelg szerepénelg
illewe tev ékenys égének bemutatá s át.

Szerkegztőség

Az MH ATFCSF-ség Tervezési osztálya az anyagi-technikai integ-
ráció (1990.március 01.) utáni MHP-ság átszewezése (létsámcsökken-
tése) során a volt hadműveleti és kiképzesi osztály jogutódjaként került
kialakításra, amely a 3zervezetben jelentós változást is eredményezett.

Miben áll a váltoaás az előzó s7aFlezÉíhei yismnyítva? Elóször: a
megnevezésében. A"teruezési osztály" megnevezés uryanis csak részben
fedi az osztály által végzett tevékenységeket, mertvalójában ettőI sokkal
szélesebb profilf a rendszeresen, illetve alkalmanként jelentkezó felada-
tok sora. Másods 7;c;í az oszte|y |étszámában jelentős csökkenés állt be. A
volt hadműveleti és kiképzési osztály 21 fójéhez (ami a 3 foglalkoztatott
nlugd$assal összesen 24 fő volt) üszonyítva 8 fóre apadt a tervezési osz-
tály átlománytábla szerinti létszáma, ami már a kezdet kezdetén megkér-
dőjelezte a felelősséggel végezhető munka feltételeit.

l Fen},\,e§ lGroly mt.e?Jede§, MH Aí},]i8i-TecttÍlitai Fócsopoítfóíöké8 teíve?lai oszl.^Yezf,iő
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Hog rniért állítom ezt, azt alapvetően két aspeklusból (eladatkör és
létvóm ) Hv ánom megvilá§t aní:

1./ Ha kezünkbe vesszük és elolvassuk a két osztály (a vott és a
jelenlegi) szervezeti és múködési szabályzatát, akkor kitűnik, hory a régi
o§ztály rendeltetése á ennek megfelelően a feladatai megmaradtak, sőt
bővrilt a nemzetközi kapcsolatok (utazrások, meghívások szervezése)
terén, valamint a repülóműszaki szolgálatfőnökség integrálásával jelent-
kező tervezési és koordinálási feladatokkal.

2.1 A2l főról majdnem lft-ára,8 főre csökkent létszámmal nem
lehet uryanazt a mennyiségű és minőségű munkát elvégezni akkor,
amikor (ráadásul) az esetek többségében a feladatok végrehajtására
rendelkezésre álló határidók is leröüdültek.

Ezen túlmenően koncepcionálisan olyan óhajjal lett kialakítva az
osztály sz.ervezete, hory az addig végzett olyan szakfeladatokat, mint pél_
dául a híradás szerveás, kiképás, kulturális tevékenység, stb. az MHP-
ság illetékes csoport- és szolgálatfónökségei (HIRICS) és szemlétóségei
(sárazföldi és légvédelmi) fogiák végezni a fócsoportfónölség irányába.

Valójában ebból semmi nem valósult rneg, sőt rosszabbodott a hely-
zet azáltal, hogr a főcsoportfőnökség alárendeltségében lévő szolgálat_
fónökségekről 'elrr;iztek" aznkabqsztások (személyek is), akik ezen fel-
adatokat MH szolgálatfőnökségi szinten vegezték.

Most tekintsük átr&iden mely fó feladatok tartomak a tetyezési osz-
tály hatáskörébe:

- az MH szintű ATB hadászati-hadműveleti szintű terveinek k!
dolgozása, eryüttműködve2 a csoport- és szolgálatfőnökségekkel;

2 A továbbiakban nem íroín, h JI kivel, milyen szeívezetekkel vató egylitttnúködé§ben t€rítlnek
végebajtá§ía a feladátok, mivel azok te.mészotüknél fo8va c§ak így való§ulhitnak me8, ónállóan
nem léteáearrek.
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- az MH szintű szabál)zatok, utasítások ATB-i fejezeteinek elvi és

ryakorlati kidolgozása;

- az MH magasabb harckészültségi fokozatba helyezése és moz-
gósítá§a ATB-i feladatainak rneghatározása, a kapcsolatos intézkedések,
okmányok kidolgozása, a heti információs je|entések feldolgozása és

továbbítása;

- a különféle üryeleti szolgálatok tervezése, szewezése;

- a különbözó szintú grakorlatok ATB-i követelményeinek kidol-
gozása, a főcsoportfónökség és alárendeltségébe tartoó katonai szerve-
zetek glakorlatainak el6készítésg szervezése és értékelése;

- a hadszíntér előkészítés ATB-i feladatainak koordinálása;

- a hadászati készletek §zéttelepítésével ás alkalmaásával kapcso-
latos tervezési feladatok végzése;

- a fócsoportfőnölség idószakos (éves, neryedéves, haü) tervei
nek elkészítése, éves, féléves beszámoltatások elókészítése, a beszámoló
jetentések elkészítése, bedolgozás az MHP-ság terveibe, beszámolóiba,
rajzolói tevékenys é g v égzése;

- a fócsoportfónö}ség és alárendeltjei rezsim tevékenységének
szervezése, irányítása;

- az MH ATFCSF-ség badászati-hadműveleti szakkiképzesi cso-
portjai <isszevonásának tervezése, koordinálrása, a közvetlen alárendelt-
ségben lévó szervezeteknél a parancsnokok é§ törz§ek felkészítésének
irányítása és ellenőrzése;

_ a felsófokú tisztképzÁ követelményei érvényesülésének koordi-
nálása és ellen6rzése, továbbá a tanintézeti képzés és a tartalékos pa-
rancsnoki képzés §zakfeladatainak szakmai felüglelete;

- akulturálismunkával,sporttevékenpéggel,haryomány-ápolás-
sal kapcsolatos feladatok koordinálása;
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-_ a külföIdi szolgálati utaztatásokkal és meghívrásokkal kapcsola-
t9* főcsoportfónökségi szintű szervezési és koordinálási feladatók vég-
zésel

- a fócsoportfőnök helyettes távollétében a "törzs" tevékenységé-
nek koordinálása;

- a fócsoportfónölrség és alárendeltjei béke és háborús híradásá-
nak tervezése és szswez&ei

_ és az osztály feladatai köaitt jelenik meg minden olyan eryéb
feladat, amely jellegénél fogva nem tartozik e5lik szakterülethez iém.
(Pl. társadalmi szervezetektől érkező üryek rendeáse, kútönböző kérel-
mek intézése, stb,) Ezért emlegetikezt azosztályt aszervezet ''mindene-
sének".

A fent felsoroltak csak naryon szűken tartalmazzák a feladatokat,
de ebből is látszik, hory milyen iiéleskörű és szerteágaá a tevékenység.

Ha szemléltetni szeretném ezt, akkor talán leginkább egy pókháló-
hoz tudnám hason|ítani a fócsoportfónökségen belüli kapcsolatrend-
szert, mivel a kizárólagos szakfeladatokat leszámítva, a többi feladat jel-
legénél és sokétúségénél fogva valamityen formában a tervezési osziály
tevékeny részvételével kell hogy megvalósuljon. (tervezés, szs,ruezéi,
koordinálás, irányítás, stb,) Ezen belül a felsorolt feladatok alapvetően
három csoportba oszthatók:

- MH szintú,

- főcsoportfónökségiszintú,

- főcsoportfónökségalárendeltjeitérintő.

. Ebből adódóan egl-ery intézkedés, parancs, illetve feladat megtb-
galmazásánál nag5ron körültekintóen kell eljárni, figyelemb e véve-azt,
hog5l ez valójában kire, milyen szintre vonatkozik. -'

,_ __Mindezen feladatok megoldására a jelenlegi állománltábla szerint 8
fó_áIl rendelkezésre. Ebből ery fó osztályvezetE,l fő gépiró. A maradék
6fó tervező tiszt között kellene megosztani a feladatoliat, amiból kitűnik,
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hogl ery-e5l főre több olyan terület isjut, amit addig külön-különis több
személy v é gzstt. P é ld á ul:

- hadműveleti tervezés - beszámoltatás,

- felkészítés,laképzés,

- híradástervezés-szervezés,

- HKSZ-ügeletesiszolgálatokszervezése,stb.

Mindezen negatívumok mellett a fóbb területeket elemezve, meg
kell jegleznem, hory a hadműveleti tervezés az a terület, amely 'lműkö-
dőképes" maradt az álszewezés után, magatázata az, hogy a terület mú-
velői az átlagost megha|adó felkészültségű, szakterületét önállóan i§ mű-
velni képes tisztek.

Ideális esetet feltételezve, hogl mindenki ittvan (nincs szabadságon,
nem beteg, nincs szolgálatban), akkor is folyamatos, feszített leteíheltsé-
get jelent a feladatok mardéktalan elvégzése. A jelen körülmények kö-
zött a teljesértékű hozzáértő helyettesítésról nem beszélhetünk.

Az irodai, kidolgozói munka me|lett csak elvétve é§ akkor is naryon
kevés idő jut a helyszíni ellenórzési feladatokra, pedig egy-ery terület
"átfogásához" hozzátartozik a személyes tapasztalatok megszerzéseis. Ez
pedig csak á helyszínen, a csapatoknál végzett ellenőrzések és egréb kö-
zös feladatok (pl.ryakorlatok) végrehajtása útján valósulhat meg.

Acikket olvasó az eddig leírtak alapján azt a következtetést vonhat-
ná le, hogy a terv ezési osztály az elmúlt idószakban nem volt képes alap-
rendeltetésének megfelelni. Ezt a kétséget szeretném eloszlatni, mert
bátran ki merem mondani, hogl - néhány feladat megoldása kapcsán je-
lentkezó bizonytalanságtól eltekinwe -az osztály tefes állománya a vele
szemben íámasztott követelményekne\ kthívásnak megfelelt.

Ez pedig úry volt lehetséges, hory a szabályzók adta lehetóségek
kihasználásával kö zÉpirányí|ő szervezettól vezényléssel, illetve nyugállo-
mányúak foglalkoztatásával (összesen 7 fó) az osztály 15 íővel végezte,
illetvejelenleg is végzi a feladatát. Természetesen nem szabad firyelmen
ldűl hagyni, hogy a 4 fő nyugdíjas csak részmunkaidós. Viszont nagy
előnytjelent a hosszú évek során felhalmozott tapasztalatuk, jártasságuk.
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Munkájuka hasonló körülmények között továbbra is szükség van és szá_
mítunk rájuk

A jövőre vonatkoóan - a Maglar Honvédség további átszervezése
kapcsán - a lehetőségek függvényében biztosítani kellene, hory az osztály
szervezeti felépítésében és létsámában jobban feleljen meg alaprendel-
teté§ének.

A leendő szervezot felépítésének kialakításánál, a létszámok meg-
határoásánál, a vegrehajtandó feladatokból kiindulva, a személyi felté_
telek megteremtését fontos szem előtt tartani, hogy a szükéges létszá-
mot nem vezényléssel és kisegító munkaerő alkalmazásával lehessen biz-
tosítani, hanem állománYábla útján. A tervezesi és s ze*ezési osztály he-
lyell eg " Hadmúveleti és szenezési osztáIy' léttehozlása felelne meg job_
ban az elvárásoknak, magasabb létsámmal, esetleg alosztály bontásban.

A jelenlegi állománytáblában nem tartom jó megoldásnak azt, hogy
a meglévó beosztások mindegyikének a megnevezés e tervező fótiszt, il-
Ietve kiemelt te§rcző tőtiszt. CÉ.lszerű az állománytáblás megnevezése-
ket a munkaköri leíriásokban megfogalmazott feladatkörökhöz igazítani,
hiszen erre minden lehetőség adott.

Enélkül 'csak ósszekweredne§ összefolynak a területek, a felelős_
ségek elmosódnak.

Ez a megosztiás és nagyobb létszám biztosítaná a szervezet hatéko-
nyabb működóképességét és lehetőséget biztosítana a feladatok végre_
hajtásának csorbítása nélkiil a szükséges beiskotázásokra és továbbkép-
zéseke is.

Célszerűnek tartanám az MH ATFCSF-ség szervezetében a csapat-
vezetési funkcíók miatt a törzsfónöki beosztás rendszeresítáét, mint
ahory ez minden olyan katonai szervezetnél szülrséges, ahol az aláren-
deltek és a' parancsnokság! (éftemez alatt a fócsoportfőnö}séget) tevé-
kenységének chszehangolása, koordinálása, a végrehajtás ellenőrzése és
a tapa§ztalatok feldolgozása szükséges.
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A MH KÖZPONTI REPÚLÓGÉPJAVÍIÓ ÜZBM rSVÉ-
rrrwsÉcÉnóL

Egri Kirotyl

A MH Központi Repülőgépjavító Üzem jogelődje 1950-ben került
felállításra Tábori Repülőgépjaűtó Műhely (TARM4) megnevezéssel
a 25. Honi Vadászrepüló Hadosztály szervezésében, hadosztály kózvet-
len alegységként.

Kisebb-naryobb szervezeti átalakulásokkal, az alárendeltség és a te-
lepülési hely változásával a Tábori Repülőgépjavító Múhely 1960. no-
vemberéig működött.

A légieró szervezeti , technikai fejlesztése a íepülőgép javító szolgá-
lat intenzív fejlesztését is magával hozta: t960. november 15-én a TARM
önálló állománytáblával rendelkező alakulat lett az Országos Iégvédelmi
Parancsnokság (OLP) közvetlen alárendeltségében. Települési helye
Taszár volt.

1961. augusztusában a személl állomány, a technikai felszerelések-
kel, szerszámgépekkel és műhelygépkocsikkal eryütt áttelepült jelenlegi
helyére, Kecskemétre.

1966-ban az addigi oLP TÁRM-4 új hadrendi elnevezést kapott:
MH Központi Repülőgépjavító Üzem (MH KRÜ).

Ettől az idóponttól kezdődött meg az intézet minőségi fejlesztése,
amely jelentós létszámnövekeCéssel és a polgári beosztási helyek rész-
arányának növekedésével járt együtt. Kisebb szervezeti konekciók után
1977-ben lépett életbe az azúj állománytábla, amely lényegét tekintve
megalapozta az üzem jelenleg is énlényben levó szervezeti rendjét. Az
üzem alárendelts ége az azóta elmúlt több mint másfél evtized alatt több_
ször is mcgváltozott, jelenleg a MH Központi Repülógépjavító Üzem a
MH AnyagiTechnikai Fócsoportfónökség szervezetében létrehozott

l Egri r\áíoty ínk. ezredes, a MH KózPonti Repül€éPjatító Üzem P8raoc§nolo
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MH Repülőműszaki Szolgálatfónölség közvetlen alárendeltségébe tar-
tozik.

A MH Központi Repülőgépjavító Üzpm rendeltetése ésfőbb
feladatai

Az üzem rendeltetése:

- AMH repülőcsapatainál iendszeresített technikai eszközök (re-
pülógépe§ helikopterek és tartoákaik) - a repülőcsapatok javítási lehe-
tóségeit qreghaladó, de az ipari javítás mélpégét el nem éró - javítása,
csapatjaűtása, szerkezeti.átalakításuk végrehajtása;

- a repülótechnikát érintó műszaki-fejlesztési feladatok kidolgo-
zása (technologizálas', ryártáselókészítés) és technikai kivitelezése;

- a repúlótechnika üzemeltetése során alkálmazott speciátis é§
általános méró_ és ellenórzőberendezések és.komplexumok jaűtása,
tárolása és forgalmaaísa;

- műszaki háttér biztosítása a repülóesemények kivizsgálásában.

A r€ndelteté§ból adódó fóbb fe|gdatok!

- a szállító íepülógépek idő,szakos munkáinak (6, 18 és 36 haü)
végrehajtrása;

- a repü|őgépek és helikopterek kbzpontilag elrendelt szerkezeti
átalakítása;

- a repütógépek és helikopterek sérüléses javítása;

- a méró_ és hitelesító berendezásek kalibrálása és szükség szerinti
javítása;

- a mérő_ és ellenórző berendezések központi nfilvántartása, tá_
rolása és forgalmazrása;
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- alapadatok biztosítiása a méró- és ellenőrzó berendezésekkel
kapc§olatos gazdálkodrási tevékenységhez;

- a repülőgépekről és heükopterekól meghibásodás miatt lépí.
tett műszerek, berendezésetg blokkok ipari javítását kiváltó javítása;

- nyomástároló edények (oxigén, nitrogén, levegó), fedé|zeti á
fóldi tűzoltó palackok hitelesítése, töltése;

- kiszolgáló eszköaik, földi tartozékok felújítása és gyártása;

- műszaki fejleszté§i feladatok technologizálása, végrehajtrása;

- a kijelölt állomány részvéte|e. a repülóesemények kivixgálásá-
ban;

- a rendszerból kivont repülótechnikai eszköókkel kapcsolatos,
az elöljáró által elrendelt feladatok végrehajtása.

Az üzem föbb szeívezeti elemei és azok jellemzó tevékenyége

Parancsnokság

Az alakulatot a parancsnok helyettesein k9resztül vezeti. A folyama-
tos vezető irányító tevékenység biztosításában (adminisztrációs munkák,
üryviteli feladatok, gépjárművekkel tőrténó sállítási feladatok, stb.)
részt vesz a parancsnokságba tartoó:

- törz§osztály

- ü5lviteli részleg
- 2szállító raj
- pénzüryi és számüteli alosztály

- személyüryi és munkaügyi előadó

Műszlki fejle§ztésl ós tectnológial oszíály

Az osztály a Magrar Honvédség repülőcsapatai |egmagasabb szintú
műszaki fejlesztő, tervezó és technologizáló szerve.
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Fő feladata a repülótechnika harci felhasznáIhatóságát, a repülések
biztonságát fokoó, a műszaki kiszolgálás hatékonpágát és gazdaságos-
ságát növelő hazai műszaki fejlesztési feladatok és a litlzpontilag kivite-
lezendő újítrásokkal kapcsolatos tervező és technologizáló tevékenység
végrehajtása.

Az osztály szakembereivégzik az izemnél folyó ryártó, javító és idó-
szakos ellenőrzési munkákkal kapcsolatos technologizálási tevékenysé_
get.

Műszaki ellenórző - berepültető osztály

. _, 
Az osztály az eryes üzemerysé gek általvégzett g6rtások, javítások,

idószakos vizsgák végrehajtása közbeni minőségi eilénőrzést végzi.

, Végrehajtja a repülógépek időszakos vizsgái utáni végellenőrzést,
megszervezi ezen gépek berepülését és az üzemeltetó alakulathoz törté-
nő átadásukat.

Műszaki anyagbiztosító csoport

A csoport rendeltetése az űzem anyagellátásának megtervezése és
megszervezése, az anyagbeszerzé.s idóben történó végrehajtása.

. A csoport biztosítja a beszerzett anyagok szakszerű nyilvántartását
és tárolását, valamint az egles műhelyek múszaki anyagokkil tOrténő fo-
lyamatos ellátását.

Termelést inínyító c§oport

_ A_csoport végzi az alakulat éves termelési tervében meghatározott,
valamint az elöljáró által megszabott feladatok végrehajtás7nak előké-
szítését, figyelemmel kíséri a végrehajtást és vezeti áműsiaki munkákkal
kapcsolatos nyilvántartásokat (kapacitás számítás; munkaóra elszámolás,
termelési érték számítás, stb.).

Vadászrepülő javító üzemegrcég

_ , Az üzéme5,ség javító szakműhelyeiben (sárkány-hajtómű, műszer-
elektromos, rádiótechnikai, fedélzeti-fegyver) végzii< a ivíH repülőcsa-
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patainál rendszeíesített vadászrepülőgépeken azokat a javításokat, ame-
lyek az üzemeltetó alakulatok javítási lehetőségeit meghaladják, de az
ipari javítások mélységét nem érik el.

Az üzemegnég tevékenységének jelentós részét képezik az olyan
kísérleti és sorozat átalakítások, beépítések, amelyek a vadászrepüló
technikára központilag elrendelt konstrukciós változtatásokkal és fej-
lesztési munkákka| kapcsolatosak.

Az üzeme5rség másik fó tevékenységi területe a repülőtechnika föl_
di tartozékainak felújítása és jaűtása, valamint a repü|ógépekről meghi-
básodás miatt leépített berendezések kísérleti és sorozat javítása.

Helikopter és sállít6rcpüló javító űzemegtség

Az üzemerység fő feladata az AN-26 típusú szállítórepülőgépek 6,
18 és 36 hónap utáni időszakos ellenőrzéseinek elvégzése, valamint a
repülóeszközökön üzemeltetett külőnbözó típusú tüzelőanyag-, hidrau-
lika- és olajszűrők ultrahangos tisztítása illewe ellenórzése.

Ezen kívül folyamatosan végzik a "/adászrepüló javító iizemegség'-
nél felsorolt munkákat a helikoptereke és szállítórepülógépeke vonat-
koáan.

Repúlónrűszer hitelesító üzemeglség

Az üzemerység állománya végzi a repülőcsapatoknál rendszeresített
speciális mérőeszközrk nllvántartá§át, íorgalmazását kalibrálását és ja_

vítását az elöljáró által kiadott nomenklatúra szerint.

Végrehajtja saját ellenőrzó méróeszközei idószakos hitelesítését, il-
letve megszervezi az Országos Mérésügd Hivatalnál történő hitelesítést.

Új repülótechnikai eszközök rendszerbe állítiásakor (pl. a közeljö-
vóben beérkező MIG-29 típus esetében) az osztály állományára hárul a
beszerzett speciális méróeszközök minőségi átvétele, előírt okmányai-
nak felfektetése, időszakos ellenórzéseinek és javításainak megszewezé_
se és végrehajtása.
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Gépi megmunkriló üzemegrség

Erre az üzemegységre hárulnak az üzemnél folyo gártrásokkal, javí_
tásokkal és idószakos vizsgákkal kapcsolatos forgácsoló, lakatos, hegesz_
tő, festó, galván, kárpitos, asztalos, valamint kemigráfiai munkák.

Itt végzik a repülótechnikai kiszolgáláshoz szülséges földi eszközcrk
és felszerelések ery jelentós részének ryártá§át illetve felújítását.

Az üzeme5ség egrik legfontosabb tevéken}.ségi terű|etét képezi a
repülőgép íedélzeti, illewe a földi nyomástároló edények (levegő-, nit-
rogén- és oxigénpalackok) időszakos ellenórzése és hitelesítése, valamint
a fedélzeti tűzoltó palackok időszakos ellenőrzése, hitelesíté§e é§ töltése.

Jelentősebb munkáink a közelmrúltból

A MH Központi Repülőgépjavító Üzem létrejöttének, rendelteté-
sének és szervezeti felépítésének rövid áttekintése utáo - az üzom szeF
teágazó és sokrétű tevékenpégének illusztrálására - álljon itt néhány ki-
ragsdott péIda az elmúlt négy - öt év sorón v€zett, illetve jelenleg is
folyó munMkból:

- A "Helikopter és szóllítórepülö javttó ikemegségi' állománya az
AN-26 típusú repülógépek 36 havi idószakos ellenórzésével párhuzamo-
san elvégzi azokat a kiegészít6 ellenőrzési és karbantartási munkákat,
amelyek lehetóvé teszik a fenti repülógépeken a naryjavítások közti
naptári üzemidő 5 ánől 7 áne történő meghosszabbítását;

_ a"Nyitott égbolí" program keretében két AN-26 típusú repülógép
lett alkalmassá téve a légi fényképezés végrehajtására;

- a "Mtlszaki fejlesztési és technológiai osztóIy" szakemberei részt
vettek a MTA Központi Fizikai Kutatóintézet&el és a MH Repüló
Műszaki Intézetével közösen kifejlesztett elektronikus fedélzeti adar
rögzító (SZIROM) tervezési munkálataiban; majd kidolgozták a beren-
dezés beépíté§i technológiáját MIG-21 é§ MIG-23 repülőgépekre és
MI-24 harci helikopterekre vonatkoóan;
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- a fenti technológiák alapján az üzemerységek állománya végre-

hajtotta a beépítéseket a kijelölt gépállományon;

- a repülógépek fedélzeti felismeró rendszerének fejlesztését él-
zó program- kerétében a szaktechnológusok és a'Vadószrepüló javító
iaemeg,seg' állománya végrehajtotta a kijelölt repülőgépek elókészíté_

sét az APX-100 berendezések prototípu§ beépíté§éhez;

- a "Repülőmúszer hitelesttő üzemegség" szakemberei elvégezték
az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) által szervezett tanfolyamot,
majd sikeres vizsgát tettek, ennek eredményeként általános méróe,szkö-

ák vonatkozásáb an a " RepüIőmúszer hitelesítő üze meglségj' megszerezte
az OMH akkreditált kalibráló laboratóriuma címet;

- az územ szakemberei jelentós íé§zt vállaltak a kuwaiti olajkutak
oltása során ülághírnevet szerzett, gázturbinás hajtómüvekkel felszerelt,
lánctalpas tűzoltó jármű megtervezésében és kiütelezésében;

- "Vadászrepülő javító ikemegsét'-n€l e|végezték a kiskőrösi "Pe-
tőfi Sándor" ve§livédelmi ezred két mentesítő eszközén a sugárhajtőmű

cseréjét illewe felülvizsgálatát;

- a"Gépi megnunklló üzemegsé{__rendszeresen végzi a MH Mű-
szaki Technikai Elútó Kózpont (MH MÜTEK) íészere nagl mennyisé-
gű könnyűbúvár sűrítettlevegó palack átvizsgálását é§ hitelesítését;

- a budapest 'I(ossuth Lajos Gépipai Szal<lözépislalá" -val kial-
kult eryüttműködés keretében üzemünknél bizto§ítjuk a leendő repüló-
gépszereló és műszerész szakmunkások, ille§e technikusok gyakorlati
képzését és vizsg áztatását.

Gondjaink, problémáink

Az alakulat vezetése és személyi állománya az éwől-évre fokozódó
gazdasági nehézségekkel, akadoá alkatrészellátással, csökkentett lét-
számmal oldja meg a repülőeszközök üzemképességének magas szinten_
tartásából eredó eg5ne bonyolultabb feladatokat.
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A gazdasági nehézségeknek azon rés zével, amely azotszággazdasági
helyzetéből adódik, azért nem érdemes itt foglalkozni, mert ez nem csal
ery alakulatot jellemez. Erdemesebb néhány gondolat erejéig foglalkoz-
nunk a csapatgazdálkodrással.

Részletezés nélkül elmondható, hory _ sok más utalt alakulathoz ha-
sonlóan - a közös gazdálkodás iltetve a "javak^' megosztása kellően sza_
bályozott ugyan, a gnkorlatban azonban kíilönösen a szűkös üszonyok
között nehezen valósítható meg. Mindezsok - esetenként a szükégesnél
naryobb mértékű - súrlódáshoz vezet, ami elvonja a firyelmet a fő fel_
adatokól.

Az akadozó alkatrészellátrás e5nészt növeli a repülóeszközök javí-
tási ('átfutást') idejét, másrázt viszont szakmai kihívrást jelent az alakulat
szakemberei számára, tudnillik a meghibásodott bcrendezést vary blok-
kot meg kell javítani.

A személyi állomány csökkentése mindig gondot oko z.Tetézi abajt,
ha az állomány csökkentésének mértékét nem követi a végrehajtandó
feladatok hasonló mértékű csökkentése. Ennél is naryobb baj azonban
a megmaradó személl állomány fokozodó ütemű egzisztenciális tönkre-
menetele, habárez - legalábbis az eddígiekből ú5l tűnik - nem a logisztika
asztalára tartozik.
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AZ MH PÁNCÉLOS ÉS CÉPrÁnUŰTBCHNIKAI PUÁrÓ
rözpotlt
Nagy Lajos|

7945-ben, az őjjíalakuló Maryar Honvédség középszintű gépjármű-
technikai biztosítási feladaiainak végrehajtására a HM 585817945. számű
rendeletével alakult meg intézetünk elódje, a Magnr Honvédség Gép-
kocsi Szertára. A|aprendeltetéseként három fontos területen végezte
feladatait; biztosította a csapatok részere a gépjárműtechnikai eszközö-
ket és anyagokat ; un. " G épkocsi tiszti tanfolyant' -ok szewezfuével végez-
te a szakállományrú parancsnokok utánpótlását, és központi jaűtóüzem-
ként is működött.

1949-ben a PF. 5454 számot veszi fel, majd 1950-ben három önálló
szervezetre bomlikszet Megallall belőle a:

Pánélos Szertár,
a Gk. Tiszti Iskola,
a HM Gépkocsij avító Vállalat.

1954-től Központi Pánélos és Gépjárműanyag Raktár néven mű-
ködött (1957. áprilisától a fedősáma MN 9595) 1983. július 3l-ig.

A MÁTRA-IIL feladat keretében 1983. augusztus l-vel az intézet
bázisán, annak jogutódaként megalakult a Páncélos és Gépjármúteeh-
nikni EItátó Központ (a továbbiakban MH PCGTEK), A megalakulás-
tól napjainkig tartó szervezési ciklusokban osztályaink a végrehajtandó
feladatok függvényében többször változtak, átalakultak.

Álományunk l92. ősán a meg§zünt 19, Pánélos és Gépjármú-
anyag Raktár Devecser állományával bővült.

l Na8y Lajo6 ález.ede§, MH Páncélo§ és cépjárínútecfurikai E[ító Közpoílt moz8,ó6ítá§i ré§zle8,-
ye?d6
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Jelenlegi szervezete:

MH PCGTEK (Budapest)

- MH PCGTEK /1. Raktár (RA) Devecser
- MHPCGTEKZ.Raktár(RA) Gánt
- MH PCGTEK/3. Raktár (RA) Szabadszállás

A MH PCGTEK a Magrar Honv&sfo Pánélos és Gépjárműtech-
nlkal Szolgálatfónökének szolgálati és szakmai alárendelségében végzi
honvédségünk páncélos és gépjárműtechnikai eszköz és anyagel-
látásának irányítását, és mint központi tárintézet ellátja páncélos és gép-
járműtechnikai eszközikkel és fenntartási anyagokkal a katonai szerve-
zeteket.

Yégzi az alaprendeltetéshez kapcsolódó tárgri eszközök nflvántar_
tását, az anyagkeret gazdálkodás megszewezését és irányítását, a csapa-
toktól beérkezett anyagigények elemzését, értékelését és elszámolását.

Gazdálkodási-ell6tási feladatainkközé tartozik a beszerzésekkel és
gazdálkodással kapcsolatos pénzüryi tevékenység tervezé3e, szervezése
és irányítása, az eszközök terv szerinti mozgatása, okmányokkal és ható_
sági jelzésekkel való ellátása, az MH béke és hábonús páncélos és gép-
járműtechnikai ellátási ké§zleteinek kialakítása, azeszközés anyagjavítás
megszervezése, koordinálása, az inkurrens főanyagok és alkatrészek se-
lej títése, értékesítése.

Tárolási feladataink gerinét a beérkező anyagok átvétele, szaksze-
rű betárolása, állagmegóvása, ellátáshoz való előkészítése, igény és nor-
ma szerinti elosztása, a raktári berendezések és munkagépek megóvása
és üzemképességének biztosítása képezi.

A parancsnok tÁrotásl helyettes alárendeltségében lév6 osztálya-
ink és a|osztályaink feladata a tartalék és rendelkezési állomány harc-
kocsik üzemkész állapotban tartása, szak§zerű tárolása, állagmegóvása
és hadrafoghatóságának biztosítása, valamint a Maglar Honvédség állo-
mányából kivonásra került (korlátozás alá eső) harckocsik és pánélozott
szállító harcjármúvek központi megórzé§e, tárolása és a vonatkozó in-
tézkedések aIapján történó megsemmisítése is.
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Készleteink, eszközeink állagmegóvási munkáit azanyagi,technikai
fónök (PK ATH )alárendeltségében működó Karbantartó és konzerváló
osztály végzi.

A felsorolt munkaterületeken kívül fontos feladatunk a páncéloc és

gépjárműtechnikai eszköz és anyageüátással kapcsolatos MH szintú ada-

tok szolgáltatá§a a felsőszintű gazdálkodó szerv részére.

Az MH PCGTEK háborús körülmények közitt a saját állományrából
átadandó keretből, a bevonuló tartalékos állományból és a behívásra ter-
vezett nemzetgazda§ági technikai eszközokből megalakítja az e|ö|játó
által meghatározott javitó szÉNezoteket. Békében végzi eznn sznwezr-
tek MZ gépjárműtechnikai eszközeinek és anyagi készleteinek karban-
tartását, fris§ítését és szakszerű tárolrását.

Az MH PCGTEK költ§égvetés tekintetében az elöljáró MíI Páné-
los és Gépjárműtechnikai Szolgálatfónök által irányított gazdálkodást
folytató, középszintű, központi tervszámokkal dolgozó, decentralizált,
irányító és végrehajtó szeívezat. Gazdálkodási tevékenységében érvé-
nyesíti a hatékonlság és takarékosság követelményét. Ennek érdekében
folyamatos piackutatást és árellenőrzést végez, biztosítja a pánélos és

gépjárműtechnikai eszközök és anyagok gazdaságos leglártását.

A MH Páncélos és Gépjármútechniloi Ellátó Központ béke §zer-
yezetéúek fonto§abb elemei:

Avezető szenekben a parancsnok§ág, töízsosztály, anyagi-technikai
főnökség, személyüryi és munkaüryi részleg, a pénzü5ri és számviteli
osztály bizto§ítja az alárendeltek folyamatos, operatív irányÍ,tását.

A vezetésbizíosító és kiszolgáló aleglségink a hagyományos rend-
szerben végzik 6rzésvédelmi, ellátá§i-kiszolgálási tevékenységüket.

A MH PCGTEK végrehajtó szakaleglségel a parancsnok gazdálko-
dási-ellátási helyettes és a tárolási helyettes irányításával oldják meg fel-
adataikat_

A parancsnok gazdálkodási-ellátást helyettes alárendeltségében
műkfinelc
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Az ;{nyagtervezé§i osztály és alosztá|yai, a központi költségvetési
tervszámoknak megfelelően tervezik, szervezik és végzik az ellátási ha-
táskörükbe tartozó eszközök fenntartá§i anyagszükségletének meghatá-
rozását,beszerzését, selejtezését, javíttatását és a rendszerból kivont fe-
lesleges eszközök és anyagok értékesítését. Vezetik az MH szintű köz_
ponti páncélos és gépjárműtechnikai költségvetés nyilvántartását, figye-
lemmel kísérik az előirányzatok élszerű és gazdaságos felhasználását.

A szakanyagok gazdaságos beszerzése órdekében folyamatos piac-
kutatiást végeznek, jogi és kereskedelmi üryleteket bonyolítanak le a fel-
használó, vary a továbbértékesító gazdálkodó szervezetekkel. Szükség
esetén pénzüryi reklamációkat kezdeményezve érvényesítik a Maryar
Honvédség érdekeit.

Folyamatosan firyelemmel kísérik a típuskészletek alkalmazhatósá-
gát és szükség esetén új típu§készleteket dolgoznak ki.

A Főanyag tervezó é§ nyilvántartó alosztály az egyéb szakmai alosz_
tályok tervezési, beszerzési, javíttatási, értékesítési feladatainak támoga-
tása mellett gazdasági elemzéseket is végez és normákat dolgoz ki a Ma-
gyar Honvédség alárendeltjeinél rendszeresített technikai eszközök
igénybevétele és üzemfenntaítása érdekében. Fontos fe|adata emellett,
hos/ folyamatosan ó naprakészen vezeti a Maryar Honvédség eszközál-
lományának központi nyilvántartását.

Az 1. Anyagellátő oszály az ellátási, bevonási és átcsoportosítási
tervek alapján kiutalja az ellátás mértékének megfelelően a páncélos és
gépjárműtechnikai eszközöket, mozgásbizonylatokat állít ki az állomány
feletti, a javításra, illetve selejtítésre váró eszközökre és szükség szerini
intézkedik ezek katonai szervezetek közdüi átcsoportosítására.

A Főanyag ellátó alosztály végzi azMH szervezeteinek gépjármű-
technikai eszközökkel történő ellát ását, a nemzetgazdaságtóI, javító váI-
lalatoktól történő átvételét, beszállítását.

_ _ AVizsgáztató aloszúíly feladata a harc és gépjárművek forgalomba-
helyezésével és bevonásával kapcsolatos hatósági eljárások lefólytatása,
az érintett technikai eszközök hatósági jelzésekkel és okmányokkal tör-
ténő ellátása.
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A 2. Anyagetlátó osztály kiutafa és bevoda - a központi ellátási
terveknek és folyamatoknak megfelelően - a katonai szervezetek által
igényelt, illetve leadásra kerülő anyagokat és készleteket. Folyamatosan
ellenórzi a katonai szervezetek páncélos és gépjárműtechnikai M-anyagi
készleteinek feltöltöttségét, állapotát. Nyilvántartja az MH szintű MZ
készleteket és műhelyfelszereléseket. Korrekciókat hajt végre, ellenőrzi
a műhelyfelszerelések teljességét á elvégzi a felmerülő pótlásokat, ki-
egészítéseket. Fontos feladata az éves anyagkeretek megteweáse, nap-
rakész nflvántártása és a felhasználás ellenőrzése.

Az Adatfeldolgozó osztáty biztosítja az MH PCGTEK információs
rendszerének számítógépes múködtetését. Saját fejlesztő kapacitásának
függvényében folyamatosan korszerűsíti a számítógépes programrend-
szereket, illetve javaslatot tesz azok §zük§égszerű kiegeszítésére. Nyil-
vántartja az EIlátó Központ bevételeit, 

^z 
M ké§zleteket és múhelyfel-

szerelések raktári és kintlévóségi helyzetét. Nllvántartja és kiadásba he-
lyezi a központi készletben táíolt eszközöket és anyagkészleteket. A
pénzüryi és Számviteli alosztály részere biztosítja a szükséges adatokat.

A Sátlítási osztály tervezi és szervezi a MH PCGTEK közúti és
vasúti anyagszállításainak végrehajtását. Biztosítja a rendszeresített gép-
járművek hadrafoghatóságát, tervszerű igénybevételét és technikai ki-
szolgálását.

A parancsnok tárolá§i helyette§ 8lárcndeltségében működnek

Az Expediáló osztály és alosztályai a PCGTEK anyagforgalmának
átadó-átvevó szervezetét alkotják. Fogadják a beérkező szállítmányokat,
majd a megfele|ó bontás, rendszerezós után átadják óket a tárolási osz-
tályoknak. Előkészítik és átadják a vételező katonai szervezetek vary
eryéb szállítók részére a kiutalt anyagokat. Összeállítják, íorgalmazzák
a javítókészleteket, szü}ség esetén végrehajtják a készletfrissítést, után-
töltést. Az E pediáló osztály keretében működik a Katonai Gépjórmű-
alkatrész Bolt is, amelynek profilja a MH katonai szervezetei, a hivatásos
katonák és honvédségi közalkalmazottak részére a csapatbeszerzés kö-
rébe tartozó szerszámok, fogyó és rexianyagok, műhelfelszerelések,
berendezési anyagok térítés ellenében történő kiszolgálása. (1993. évben
2318 tétel és 3.796.187 FT értékű forgalmat bonyolított le).
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A lánctalpas harcjármú alkatI{sz tárolási osztály átveszi és tárolja
a harckocsik és lánctalpas harcjárművek részeg6égeit és alkatrészeit. Az
E><pediáló osztállyal eryütt végzi a bérkeó anyagszállítmányok bontá-
sát, bizonylatolását. Az átvett anyagokat a tárolási tervnek megfelelóen
r aktározza és rajtuk folyamatos állagmegóvási munkát végez.

A kiadrási bizonylatok alapján előkészíti a vételezó szervek részére
kiadandó anyagokat és átadja azokat az Bpediáló osztálynak.

A jóváha5ott minták alapján etkészíti, tisszeállítja a jaűtó készlete-
ket. Gondoskodik a javításba utalt anyagok elkülönítéséról és javításba
adásáról.

A Kerekes harcjármű és gépalkatrész tárolási osztály és alosztályai
áWeszik az Expediáló osztálytól a kerekes harcjárművek fődarabjait,
részegtrnégeit és alkatrészeit. Tárolásba helyezésük után tervszerú állag-
megóvási munkával biztosítják felhasználhatóságukat. Elókészítik a vé-
telező szervek részére kiadandó anyagokat és átadják aznkat az Expe-
diáló osztálynak. A jóváhagyott minták alapján kerekes harcjármű és
gépjármű javítókészleteket állítanak össze.

Feladatkörűkhöz tartozik a III. értékcsoportú anyagok, szerszámok
és múhelyfelszerelések tárolása, selejtítéshez és selejtítés utáni értékesi
téshez történő előkészítése.

Az iiramforrás alkatr€sz tárolási osztÁly átveszi azExpediáló osz-
tálytól és tárol1a az áramforriás aggregátorok fődarabjait, részegségeit,
alkatrészeit. Feladatkörébe tartozik a páncélos és gépjárműtechnikai
szolgálat szükségletének megfelelő általános anyagok (gumiköpenyek,
akkumulátorok, ponyvák, festékek, stb.) tárolása és az Expediáló osztály
útján történő kiadása a felhasználónak.

A F6anyag űrolásl osztáIy az új és az MH katonai szervezetei által
leadott, javításra vary selejtítésre váró eszközök tárolását és rendszerbe
történó üsszaadását végzi.

A Karbantartó és konzerváló osztály Anyagvizsgáló atosztálya vég-
rehajtja a katonai szervezetek által leadott páncelos és gépjármútechni-
kai eszközök és anyagok beüzsgálását, minősíté§ét, a kisjavítással hasz-
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nálhatóvá tehető fődarabok, részegrségek és csereköteles alkatrészek
javítását.

Feladatkörébe tartozik a saját és a MH PCGTEK-hez utalt katonai
szervezetek páncélos és gépjármútechnikai eszközei rendkívüli műszaki
meghibásodásainak (RMH) kivixgálása is.

Fonto§ §zakterülete a csapatok által javításra leadott általános és

speciális mérőműszerekbeüzsgálása, kisebb javítások elvégzése és kalib-
rálása, a saját erővel nem jaűtható műszerek szakszervízekhez történó
javításba adása.

Folyamatosan végzi a kiselejtezett fődarabok szétszsrelését, a ren-
deltetészerűen használható részegruégek további felhasználásra történő
csoportosítását és üsszaadását.

A Javító műhely végzi azEllátóKőzpont rendszeresített és meglévő
gépjárműtechnikai eszközeinek kiszolgálását és javítá§át. Feladatkörébe
tartozik az intézet kézi és hordozható tűzoltókészülékeinek ellenórzése
és közepj avítása is.

A MH PCGTEK-hez utalt katonai szervezetek és a kiadásra kerülő
technikai eszközök részére biztosítja a szükséges akkumulátorok üzem-
behelyezését és a selejt akkumulátorok levételét.

Néhány jellemzó sámadat tevékenységünk illusztrálására:

Béke személyi áll ománysnk 73 Vo-aliszt,6 Eo-a tiszthelyettes,8 Ea-a
sorkatona, 73 Vo-a honvédségi közalkalmazott.

Tárolási ágazatunk kb 43.000 tétel (kb. 15.fi[ tonna) anyagot tárol
minteg négrmilliárd Ft értékben.

193-ban 1l0 gépjármű beszeízésétvéEezIik az MH részére, mint-
egl 135 millió Ft értékben.

A §elejt és inkurrens gépjárművek, áramforrás-aggregátok értékesí-
tásével 33 millió Ft bevétellel növeltük felhasználható anyagkeretünket.
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A MH Páncélos és GépJárműtechni}ai Ellátó Központ alaprendel-
tetéséból adódó feladatainak ellátá§s mellett íontos szerepet tölt be az
Európal Hagyományos Fegrver.es Erókról szóló §zerződés atapján vég-
rehajtandó haglományos fegnerzet és harci techniki csökkenté§ének
végrthajtásában.

Intézetünk szervezi a harckocsik és páncélozott harcjárművek csök-
kentésre történő előkészítését, az eszközök megsemmisítési helyekre
történő beszállítását, a megsemmisítendő eszközök ellenórző csop,,ortok-
nak történó bemutat{á§át. Ebben az időszakban, a Gödöllői Hjmű.techn.
Rt.-vel közösen 147 db technikai eszköz nemzetközí eglezmény szerinti
c§ökkentését hajtottuk végrel.

Napjainkban folyik a két német állam eryesítése folytán a Bundes_
wehr tuiajdonába került é§ onnan térítésmentesen átadott páncélos és
gépjárrnűtechnikai eszközök, anyagok (harckocsimotorok, sebességvál-
tók, kihajtóművek, gépjármű gumiköpenyek, stb,) fogadása, átvétele és
rendszerbe állítása. Bár a szállítmányok nem fedezik a Maryar Honvéd_
ség katonai szervezeteinek teljes anyagigényét, nary segítséget jelente-
nek a páncélos és gépjárműtechnikai anyagellátás megoldásában,

Gondjain\ problémáink a jelen gazdasági nehézségekből fakad-
nak. Alaprendeltetésből adódó feladatainkat az eg5ne szűkülő feltéte!
rendszer keretein belül oldjuk meg, ezért minden erőfeszítésünk ellené-
re tovább romlott a fenntartási anyagellátás kielégítettsége; napjainkban
csak naglon alacsony szinten biztosítja a gépjárműtechnikai eszkózök
územképességének szintentartását.

Beszerzési, javítlási tevékenységünk a folyamatos áremelkedések és
a rendelkezésre álló költségvetési keretek szúkös volta és a hadiipari ter-
mékek "0'-ról 20 Vo-ra tötlénő ÁFA emelkedése miatt tovább neheze-
dett. (Jellemző adat: az orosz gépjármű típusoknál a feltétlenül szükége§
alkatrész beszerzési igény 31 7o-átbiztosította a felhasználható keret.)

Nem jobb a helyzet az akkurnulátor, gumiköpeny beszerzés, vagy a
jaűtási igények kielé!írté§e terén §em.

A selejt es inkunens eszköxik értékesítése során keletkeá bevéte-
leink csökkenó tendenciát mutatnak. A nregnehezült körülmények kö-
zött folyamatosan xökkcn a vásárlóerő. Eszközeink egre romló-músza-
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ki állapota is alacsonyabb eladási árak alkalmazását követeli meg, így ter-
vezett bevételeink teljesülése kétséges.

Intézetünknél kiemelten kezeljük az ernberekről való gondoskodás
feladatait, a szociális problémák megoldását.alkalmazottaink egrt
rom|ó anyagi köriilményeinek ellentételezé§ét Evente több alkalommal
szervezrink zöldség, gyümölcs, burgonya, stb. beszerzési akciókat, ahol a

naryobb tömegben való vásárlás során érvényesíthető alacsonyabb ára-
kon szerezhetik be dolgoóink a család részére szükséges élelmiszereket.

Irhetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk a Maryar Honvéóég
állományából nyugdíjba ment hivatásos katonák étkeztetéséhez. Evek
óta több mint 20 fő nyugd{as ebédjét biztosítjuk az intézet tiszti étkez-
déjéből. Mivel az étkezde kapacitása kicsi, helyszíni étkeztetésre nincs
mód, csak ebéd elvitelét tudjuk biztosftani.

Az intézet évente két alkalommal (ósszel és tavasszal, általában
szombati napokon) nyílt technikai napot rendez, amelyen vállaljuk
nyugdijas katonák magángépjárműveinek mosását, zsírozását, olajcseré-
jét,beszabályozását és szükég szerinti kisjavítását. A munkák elvégzése
dfitalan, a felhasznált anyagok értékét keli téríteni,
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j|zl{H uŰsze,xl TECHNIKAI Bt LÁrÓrÖzpoNrnÓl

Uvor rózseít

.. 
A Magyar Honvédség Múszaki Technikal Ellátó Központ /IvÍH

MUTEI( Budafok-Hároson a Háros-félszigeten helyezkedik el. Az in-
tézet a félsziget területének minte§/ 1l3-ad rqzét veszi igénybe, a többi
terület érintetlen, és ígl a "zavatmentesn környezet hatására jellegzetes
növény és állatvilág alakulhatott ki,

A félsziget jelenleg is használt területén a századfordulón indult el
az építkezés. Elóször kendergrárat építettek, majd abból hajóryárat fej-
lesztettek ki. Az akkor emelt épületek alkotják még ma is az intézet épü-
leteinek a!mét. A tulajdonosok csődbemenetele után a terület a Magyar
Királyi Honvédség raktárbázisa lett. Azintézet 1984_ig mint a MN Köz-
ponti Műszaki Anyag Raktár az MN Műszaki Főnölség alárendeltségé_
ben működött. A jelenlegi szervezet l9&l-ben a MN fegiverzeti és tech_
nikai integrációján belül alakult meg. Ekkor kerültek alárendeltségébe
a MN 1. számú és 3. számú Robbanó Anyag Raktár, majd 1991-ben a MH
12. Tábori M_úszaki Anyag Raktár. Y égül1992-ben aMH Központi Mú-
szaki Javító Uzem épült be a s7fívezeabe.

A MH-néI beköve tkezett szewezeti változások maguk után vonták
az lntézet alaprendeltetésének változását is. Ez egt&zt a beépült szer-
vezetek feladatainak átvételét, má§részt a felső vezetés létszámcsökken_
tése a feladatok és jogkörók átvételétjelentette. Jele nlegazintézet alap-
rendeltetése a MH műszaki állomán}táblás, normrás, kiképzési és fenn-
tartrási anyagainak, műszaki technikai eszközeinek, harc - és szakanyaga-
inak biztosítása, aznk b:.xlzetásértel, elosztásával, központi jaütrásával,
tárolásával és a MH szintű nllvántartásával kapcsolatos feladatok terve_
zése és végrehajtása.

l Jávof 
'óz§€f 

alezredE, MH Mú§zaki Technikai Elátó Központ páíaíc§rolr 8ázdálkodá§i á§ eIIá-
tá§i helyette§
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Alspr€ndelteté§ünk te[e§íté§e édekéb€n sz alábbl fó feladatoltst
vQezzílk:

- A felsószintű szakutasítiások alapján, az MH szeflezeti yáltozá-

sait követve, firyelembe véve az igényeket és a készletgazdálko-
dási elveket megtervezzük a szükégletel

- A tervezési adatok alapján gazdálkodunk a jóváhagyott hitelke-
rcttel. Ezen belül:

- Piackutatás végzün§ melynek eredményeként a b eszsrz&i
terv szerinti ütemben feladjuk a megrendeléseinket.

_ Megsznrvezzük, illetve végrehajtjuk a beszállításokat.

- Végrehajtjuk a bérkezó anyagok minóségi és mennlségi
áwételét.

- Végrehajtjukazelszámolást,apénzüryibonyolítást,(Aha-
ditechnikai eszközök és harcanyagok beszerzését, valamint
az import beszerzéseket az elöljáró MH Műszaki Techni-
kai Szolgálatfőnökség irányítrásával a MH Gazdálkodási
Hivatallal eryüttműködve végezzük.).

- Önáltóan végezzük a csapatok állománytáblás, normrás és műsza-
ki kiképzési eszköókkel és anyagokkal, valamint a műszaki
fenntartási anyagokkal való ellátást,

- MH szintú nyilvántartást vezetünk az állománláblás és normás
eszközökről, anyagokró|.

- Tároljuk a központi készletben lévő eszközöket és anyagokat.
Végezzük azok tárolásba helyezését, kiadáshoz való elókészíté-
sét, valamint a megmaradt kapacitással végezzük az eszközök
tárolás alatti technikai kiszolgálrását.

- Irányítjuk azMH 1. és 3. számúRobbanóanyag Raktár tevékeny-
ségét.

- Jóváhaglott éves terv alapján végezzük a műszaki eszköók
naryjavítását. Szervíz tevékenységet folytatunk a repülőterek
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műszaki karbantartó e§zközein. Mozgó javító műhellyel vegez_
zük a csapatoknál és a gyakorló tereken a meghibásodott eszkö-
ák javítását.

- Ellenórzósi tevékenpéget, fo$atunk a csapatoknál a műszaki
anyagokkal, kiemelten a harcanyagokkal való gazdálkodással
kapcsolatban.

MH MÜTEK szervezeti felépítése az állonánytábla alapJán:

I. Vezető szervek

II. Biztosítóalegnégek

III. Végrehajtó alegységek

IV. Kiszolgálóalerységek

V. I-aktanya elhelyezési szervek

VI. Mozgósítást elókészító szervek

. Az alaprendeltetésből adódó feladatokat a parancsnok gazdálkodási
és ellátási helyettes, valamint a parancsnokjavítási helyettes vezetésével
a végrehajtó alerységek állományáb a taítozó szervezetek hajtjók végre az
alóbbiak szeint:

A/ Paraucsnok gazdálkodásl és ellátási belyettes alárendettségé-
ben:

1. Tenlezé§ és gazddlkodási osztóly

Végzi a szükségletek felmérését, az eltátás tervezését, a beérke-
ző anyagok átvételét, és a sámvetési könyvek vezetését. Részt
vesz az inkurrencia feltárásban, a selejtezések végrehajtásában.

2. Adatfeáolgozó aloutóIy

Vezeti a központi készletek különbözó rende|tetésű nflvántar-
tásait, kezeli a töízsadattáíat, feldolgozza és nllvántártja a bi-
zonylatokat, kiadja a tárolóhelyi nllvántartó kartonokat. Szak-
feladatokat lát el az intézetlél a számítígépek üzemeltetésével
kapcsolatban.
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3. Felszerelési eszköz és anyagóroló osaály.

Tárolja az állomány,táblrás, normás eszközöket és anyagokat. A
kiadott mozgiásbizonylatok alapján végrehajtja azok kiadását, il-
letve átvételét. A rendelkezésre álló kapacitás függvényében, a
javító üzemmel eryüttműködve végzi az anyagok tárolá§ alatti
technikai kiszolgálását, a tárolóhelyek karbantartását. Yezeti a
tárolóhelyi nyilvántaítá§t. Az osztály feladatait két he\őrségben
(Háros, Szabadszáüás) végzi.

4. Fenntartósi anyagtóroló outóly

Tárolja a műszaki fenntartási és kiképzési anyagokat. A kiadott
mozgiásbizonylatok alapján végrehajtja azok kiadását, illetve át-
vételét. A rendelkezésre álló kapacitás íiggvényében, végzi az
anyagok tárolás a|atti technikai kiszolgálását, a tárolóhelyek kar-
bantartását. Yezeti a tárolóhelyi nflvántartást. Az osztály íel-
adatait két helyőrségben (Háros, Nőgtátd) végzi.

Önálló áltománytáblával rendelkező katonai szervezetkéní, de az intéz,et
alárendeltségében végzi a központi készletű robbanóanyagok tárolását,
a csapatok ellátását és a fe|használások e|len6rzését az MH 1. sz. Rob-
banóanyag Raktár Devecserben és a MH 3. sz. Robbanóanyag Raktár
Recsken.

B./ A parancsnok javítási he|yettes alárendeltségében:

Műszaki Eszköz Javító Üzem

1. Iavító műhely

Végzi a műszaki gépek TMK rendszerű és rendkívüli nagy- és kö-
zépjavításait, speciális műszerek beüzsgálását és jaűtásait, fődarabok
felújítását. Részwesz a központi eszközök kiadáshoz való előkészítésé-
ben. Végrehajtja az intézet technikai eszközein és anyagain az elóírt ki-
szolgálási feladatokat.
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2, Szeruk

Kis- és rendkívüli kózépjaűtások végrehajtásával a helpzínen (ese-
tenként beszállíWa az intézethez) javítja a csapatoknál illetve a grakor-
lótereken meghibásodott műszaki technikai eszköóket. Résztvesz a
központi készletben lévó eszközik kiadásboz való elókészíté§ében illet_
ve tárolá§ alatti technikai kiszolgálásában.

3. Repíilőtéri lrarbaníartógép szerelő észleg

szeMz tevéken}séget folytat a repülótereken meghibásodott mű_
szaki karbantartó gépeken a helyszínen illetve az intézetnél. Résztvesz
a központi készletben lévó repülótérkarbantartó gépek kiadráshoz való
elókészítésében.

AZ l993-banvégrehajtottfeladaíok

1. Gezdálkodli§

A lebizto§ított költségvetési előiránrzatok felhaszná lás ár a az intézet
költségvetési és besze, rzési tervet készíl, ezalap!ánpiackutatást végzün§
melynek eredményeként ne5ledéves bontásokban feladjuk a megrende-
léseinket. Az idei költségrctés értékét lényege§en rontotta az, hog az
elmúlt éü szállításra megíendelt speciális import teljesítése ez éwe át-
hűz6dott, íg az ajanuár l_től életbe lépett új ÁFA és vÁM törvény 13
nillió Ft plusz kiadást okozott. A speciális import és a hazai haditechnikai
termékek beszerzését az elmúlt évben kötött egüttműködési megálta-
podásnak megfelelően köásen végeztük az MH Gazdálkodá§i Hivatal-
lal.

A szűkös költ§égvetá§i keretek csak minimális fejlesztést tettek le-
hetóvé. Ez évben került sor az új típusú gumicsónakok beszerzésére, és
sikeriilt elóre lépni az elmútt években megkezdett búvárfelszerelések fej-
lesztésében. (1 db keszonkamra + tartozékok). Ez mintery 23 millió fo-
rint értékben történt meg.

szintén ebben az évben étkezett be az előző éníe tevezltt 2 db
P ZM-Z típtsú ezredföldmunkagép.
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Uryancsak szűkö§ költségvetési keretek miatt csak nélrány fonto1

séotí;ühóz tervezhettük meg-a beszerzé§eket. A többi géptípusnál csak

;-Í"fiJrtiió i;"rk |ront kTelégítését végeztük ún, diszpécser rend-

.r.."i. a, io"'n iáuitarot" Uiaoúott hitelkeíet a§ak 2 db AN-2 tíspusú

;'Ü;;;;-";'J;;*g,lma"ate,ldbAMtípusúaknamentesítőhajó
sólyázását tette lehetővé.

2. Ellátás

Az MH ellátását a MH MÜTEK megnövekedett hatáskörrel, az

uturt i'gii*a ,r"ri"i.végzi- A gazÁálkodási kOrtinkbe tartozó anyagokat

" 
i"iá"rr"g"t Úretelevá kOiet|entil biztosítjuk a katonai szervezetek

;á;;; fi;;;;ri"gokat a Dunától Nyu,gatra lévó ellátó alakulatok ré_

;;;;; Úiil-;.:" freletre levóknek a MII3, sz, RobUanóanyagRaktár

biztosítja.

Mivel a költségvetés helyzete más megoldást nem tesz]ehetóvé az

ellátiás alaDiát el§óórban a meglévő készletékkel való gazdálkodás jelen-

;iil;;, ÍdÜ.-;áámanytatiás eszttlziknél jelent ez problémát, mivel

;;;;É;i;.ét u" Úlr at 
".rvezése 

során leadott, használt gé,pek

LÜ'it. ir"t r.i"dáshozvaló felújítása külön terhet ró az amúryisszűkös
';áilÖaiil"*r", a. rot ,o,, Kilönösen az ATT típusú.alapgépe\;

.Zi.i-rür,io*ri t adihídnál és a PZM_2típusú ezred földrnunkagépetnél

.r-i",*"áOrr"i",i." ieladatot is jelent"E téren jelent némi előrelépést

;;;Úr; Németorságból b*rkezó megszünt NDK Néphadsereg

műszaki hadianyaga.

Normás anyagainknál különösen az álcázó eszköók területén je-

r"ott""ir. gána.'dak illusztrációként említem, hogy a jelenJeg mintery

;]ÖdÚ-irf. áÚ.háló pótlására azez& telje,§ Tú§?lki költségvetés is

tevés lenne. De eme étt u5ranú5r komoly gondként jelentkezik mintery

30 klt. különbözó rqpülótéi-karbantartó gépsor hiánya is,

Fenntartási anyagellátás helyzete sem bíztató, Azok_ a fontos alkat-

,,esr"t, iurto"emk, rrielyeket a csipatok rendszeresen igényeltek elfogy-

i"[. Pánarrr. 
"rró.orban 

a szük<is i<<lltségvetés miatt nem biztosított, Az
isénvek biztosítá§akor sokzor felhívjuk á csapatok íiglelmét a felesleges

i?tiá*err].t taetkezésének elkertiiésére, ai igények csökkentesére, de
-l5 

l, crut a" igeny"k töredékét tudjuk biztosítani, Iryekszünk azonban

"i"i.e.tiit 
rria'ov.i,r"a a beszerzési téry esetleg a költségvetési terv szük_
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séges módosításával rugalmasan reagálni, a hiányzó anyagokat beszerez-
ni é§ biztosítani.

A kiképzési anyagaink közül az oktató é§ s/akorló aknák, valamint
ffitószereik (UKÁo GYATA MLIV, POMZ, TAT_8, IGYZS) elfogy_
tak. Jelenleg már csak a beérkezett selejtezésre váró készletekből
üsszanyert anyagokat tudjuk kiutalni. Faanyagból és sxigesdrótból a bé-
ke kiképzési igényeket elfogadható szinten kielégítettük A profiltisztí-
tásból eredő ellátási feladatainkat az igények elfogadható §zintre való
lecsökkentésével biztosítani tudjuk.

3. Tárolás

A MH MÜTEK raktári készlete az elmúlt években a honvédség le-
szervezése következtében mintegy kétszeresére nőtt. Mivel raktáráink
már ezt megelőzóen is xúfoltak voltak, a beáramló nagymennfségű
anyagot kénpzertárolókban, illetve a szabad ég alatt helyeztükel. Sajnos
a tárolt eszközeink állagmegóvására lehetőségeink nem növekedtek. Pe-
dig a több mint ő éve "csillagarázsban" tartott, vag használt gépek ál-
lapotának a megőrzése mai lehetóségeink között szinte lehetetlén. Eh-
hez sem elegendő kapacitássa|, sem pénzeszközzel nem rendelkezünk.
A használt, több éven át mostoha körülmények közt tárolt eszközök ki-
adáshoz való eseti felkészítése a javító üzem kapacitásának felét leköti.
A robbanóanyag raktáraink is zsúfoltak, több anyag befogadására már
nem alkalmasak, A raktárhellségek elektronikus védetemmel vannak
ellátva. Allapotuk a személyi állomány folyamatos eróffeszítésének kö_
szönhetóen megfelel a követelményeknek.

4. Javítás

A műszaki technikai eszközök ipari javítlá§a területén komoly üsz-
szaesést jelextett, hogl a megrendetések hiányában megszakadtaL kap-
csolataink olyan üzemekkel, mint a Gödöllői Harcjárműiechnikai RT., a
ceglédi KOZGEP, a horti és a szarvasi meógazdasági gépjavító vállala_
tok, s még nébány kisebb vállalat, metyekkel t5-z0 éves esr,üttműködési
múltunk volt. A legérzékenyebben a MH XlttlÚ terzaÁ-olása érintett
minket, mivel,ezelőtt még az MH műszaki technikai eszközeinek javítá_
sát az előzó vállalatokon kívü még a minte5r 55 ezer munkaóra kapaci-
lásri szervíz osztály és a rnintery 90 ezer munkaóra javító kapacitású MH
KJMU végezte. Ma ezeket a feladatokat az elóbbi két szervezet össze_
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olvasztásából megalakított Műszaki Fszköz Javító üzem 33 javító szak-
emberrel végzi, mintegy 35 ezer munkaóra jaűtó kapacitással. Ez a ka-
pacitás az L9q3. éY elsó 10 hónapjában lehetővé tette 4 db "c' típusú
(bonyolult, összetett) eszköz ipari naryjavítrását és 3 db közepjavítását, 9
db eszköz rendkívüli nary- és kóápjavítását, valamint a szervíz és a re-
pülőtéri karbantartógép szereló részleg kirendelésével 43 db meghibá-
sodott eszköz megjavításáL

Összességébenl

Intézetünk bemutatásánál nem törekedtem a teljességre. Elsósor-
ban a katonai szewezetek általános feladataitól eltérő feladatokat és az
aznkatvégó sze*ezetek működését mutattam be, nem lebecsülve a töb-
bi szolgálati ágak munkavégzését. A kibi ellátó központokól megjelent
bemutatkozó cikkek is bizonyítják, hogy intézetünk nincs különleges
helyzetben. Hasonló gondokkal küzd mint a többi ellátó központ, Allo-
mányunk - a többi ellátó központhoz hasonlóan - következetesen törek-
szik arra, hogy ebben a nehéz gazda§ági helyzetben is az alaprendeltetés-
ból adódó biztosítá§i feladatait végrehajtsa.

Végezetüll

Ószintén órülök, hory bemutatkozhattunk, és a lehetóség biztosí-
tásáért köszönetemet fejezem ki a Katonai Logisztikai folyóirat szerkesz-
tóségének.
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MAGYAR HONVÉDSÉG ELEKTRONIKAI ANYAGI-TECH-
NIKAI ELLÁTÓ XÖZPONI

Hegedlls Sóndor|

E folyóirat korábbi számaiban, a szervezetet átfogóan, illetve tevé-
kenységük ery-egy kiemeltebb teniletét mutatták be az anyagi-technikai
biztosítá§t végző középirányító, központi végrehajtó szervezetek.

Abemutatkozók sorához csatlakozva, teímészetesen a teljes§ég igé-
nye nélkül tájékoztatrást szeretnénk adni az Eletrúronikai Anyagi_Tech-
nikal EIlátó Központ (EATEK) szervezetéról, helyéről, szerepétől az
ATB rendszerében.

Az EATEK az Elektronikai SzolgáIatfónökség közvetlen szolgálati,
szakmai alárendeltségében, mint kö ápir ányitó szewezete a 2.szewezési
ütemben 1993. jaluár l-i hatállyal került megalaKtásra. A korábban
önálló katonai szervezetek - HAK BJ IIAR,5. HARIAM, iltetve már
1991, végétől a HAK_ba beépütt REVA ellátó központ - integrációjával
létrehozott szervezet. Tehát mindössze csak e§léves múltra tekintvissza.

Ajogelőd szervezet'alapító okiratót" 1954. november 25-énírták alá
és az a Híradóanyag Raktár megnevezést kapta. Különősebb történeti
áttekinté§ nélkül a fentiekb6l kitűnik, ho5l a híradó, majd később elekt-
ronikai ATB központi feladatait több, a szo|gálatfónökség közvetlen alá-
rendeltségében levó katonai szeívezet differenciált tevékenpéggel vé-
gezte.

A MH korszerűsítésével egddejűleg indultak el olyan törekvések,
me|y ek a szervezeti integrációt élozták meg. Iry első lépésben új szer-
vezési idószakban végrehajtiásra került az MH IIAK és a 2. HAR sierve-
zeti integrációja, majd további elókészítés után 193. január l_től a tel-
jeskörű integráció.

l He8edú§ §ándot alezíedes, MH Eeltrooitai Anyagi-{cchnitri Eüátó Közpolt ps.anc§nok
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Sajátosságként megemlítem, hogl a szervezet öt heVőrségben disz-

lokál (Gödöllő, Budapest, Nfregyh lza, Pétewására,Szabadszállás),.va-
lamini azt, hog5r ebból három helyőrségben a szervezeti elemek objek-
tumfenntartási feladatokat is ellátnak.Igr a fentiek, valamint a szervezeti
változások okozta permanens létszámcsökkenés következtében a jog-

elód szervezetek lélsámának?s Vo-át érintette, ha csak kisebb mérték-
ben is, de a fenntartó kiszolgáló állomány létszáma magasabb mint a köz-
ponti feladatokat végrehajtó ún. szakmai állományé.

A létszám leépítésével egyenes arányban nőttek a szervezet alapfe-
ladatai. Egnészt áz MH ászewezése a megszokottnál nag5robb eszköz
és anyagmozgással járt, másrészt az Elektronikai Szolgálatfőnökség lét-
számánák csökkentésével feladatok leadására került sor, harmadrészt
átvételre kerültek a harckocsi rádiók, valamint a fedélzeti lokátor zavaró
eszköxik anyagi-technikai biztosításának központi feladatai. Az eltelt,
közel egy éves tevékenpég tapasztalatai ana utalnak, hogy a feladatok
végrehajtásához szükséges állomány létszáma elérte a kitikus határt, to-

vábbi tartalékok feltárására a jelenlegi követelményrendszer mellett
nincs lehetóség.

A meglévő nehéxégek ellenére, nem kis erófeszítések árán, iryek-
szünk az elvárásoknak megfelelve feladatainkat végrehajtani-

Az általános bevezetót követően szükségesnek tartom vázolni a

szervezet tevékeny§égi kórét (elrendelését), hiszen a XXI. század küszö_

bén az elektronikai anyagi-technikai biztosítás jóval tágabb fogalom (te-
vékenység) - még a haditechnikai ágazaton belül is - mint ami az elekt-
ronikai szolgáIat feladatát képezi.

Az MH EATEK rendelteté§e

Az Elektronikai Szolgálatfőnökég alárendeltségében, közepiránfl-
tó szerveként, a fő - és szakanyagfelelósségi körébe tartoá eszközökre
és anyagokra kiterjedóen az MH szintű gazdálkodási, anyagi-technikai
biztosítá§i feladatok tervezése, szervezése végrehajtása. A rendeltetés-
ból következó feladatrendszer a szolgálatf6nökég költségvetái tervja-
vaslatának előké§zítésében, az eszközök és anyagok beszerzésével kap-
csolatos szúkebb értelemben vett gazdá|kodá§i tevékenységben, vala-
mint a katonai szervezeiek tábori híradó, rejtjelzó és titkosító földi repú-
lésirányító rádió, rádiónaügációs és fényteclrnikai (FRISZ, FET;, elekt-
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ronikai harc (EHC), szárrítás-, ügrvitel- és nyomdatechnikai (SZÜNY;
eszköaikkel és anyagokkal történó ellátásában, különbözó szintű tech_
nikai kiszolgálásának és jaütásának tewezésében, koordináIásában rea-
lizá|ódik.

Az MH EATEK felépítése, műkfiésének sajátosságai

A szervezet struknírája ery állománytáblán belül került kialakítrásra,
felépítése hasonló más, önálló kato naiszervezetéhez, ezért az ismertetés
szintjén sem foglalkoznék olyan szervezeti elemekkel (vezető szervek,
biztosító, kiszolgáló ale5nége§ elhelyezési szolgálat), melyek az alap-
rendeltetésből adódó feladatok végrehajtási keretei biztosítják. Termé-
szetesen ezzn| lem áll szándékomban háttérbe helyezni a jelentőségü-
ket.

Az alaprendeltetés a végrehajtó szervek, vatamint a területi szervek
tevékeqnégén keresztül valósul meg.

,A végrehajtó szervek a gödöllői bázison kerültek kialakításra, felépí-
tésük a következö:

Elektronikai mérnök - műszakl szolgátatfőnök (pk mk-mű.h.)
alárende|tségében:

- technikai tervező osztály,
- adatfeldolgozó osztály.

Parancsnok gazdálkodási és ellátási helyettes atárcndeltségében:

- gazdálkodásiosztály,
- e|látó és nllvántartó osztály,
- tároló osztály.

A végrehajtó szervek feladata többsíkúl

- tervezik, szervezik az elektronikai ATB részükre meghatározott
MH szintű feladatait;
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- irányítják a területi szervek azonos tevékenységet folytató szer-
vezeti elemeit;

- profilírozás keretében végrehajtják a fenntartási anyagokkal
kapcsolato§ gazdálkodási, ellátási feladatokat.

A szervezeti elemek az ATB általános folyamatrendjének megfele-
lóen kerültek kialaKtásra, alapvető feladataik megnevezésükben teste-
sülnek meg, ígl azok részletes ismertetésétól eltekintek.

Az MH FÁTEK keretein belül nég teriileű §zervezet műkfiilc

1. Híradóanyag Javííó és ellátó raktár (HAJER), Nylrwháza

Alapfeladatát képezi az állománytáblás hadinormás eszközök MH
szintű tárolása, illewe a katonai szervezetek ezen eszközökkel töíténó
ellátása, valamint a tárolásban levó eszközök 4. TK szintű jaűtása.

2. Híradóanyag Javító és ellátó rakíár (ItAlER), Pétervásóra

Feladata a kiképzési, őrzésvédelmi eszközik, speciális mérőmísze-
rek, |úgos akkumulátorok MH szintű tárolása, jaűtrása. Jelenleg kiemelt
feladatként végzi a harcászati rádiórelé állomások felújítását.

A fenti szervezeti elemek tekint€tében két sajátosságot emelnék ki.
Az egdk aa ho5l kizárólag végrehajtói feladatokat látnak el, melyek ter-
vezése a gödöllói bázison történik, a rnásik szervezeti jell'egű. Az l.-2.
HAIER önálló elhelyezésben objektum fenntartói feladatokat lát el, íg5l

szervezeti felépítése mege5lezik más, önálló állománytáblával rendelke-
ó katonai szervezetek felépítésevel.

Sámítástechnikai javító és ellátó raktár (SZJER), Budapest

Az EATEK paranc§nok §zolgálati alárendeltségében, a szolgálatfő-
nökség Elektronikai Osztályvezetőjének közvetlen szakmai irányítása
mellett végzi a SZÜNY eszközök, fenntartrási- és segédanyagok MH szin-
tú gazdálkodásával, ellátásával, illetve mint területi szervíz Budapest és
körzetében diszlokáló szervek és szervezetek eszközeinek technikai ki-
szolgálási feladatait. Kizárólag központi feladatok végrehajtására kiala-
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kított szervezeti elem, biztosítrását, kiszolgálását a gödöllői bázis, illetve
az MH HTI végzi.

Néhány szóban tevékenységünk fonto§abb területeir6l:

Gazdálkodási feladataink végrehajtását több negatívan befolyásoló
tényező motiválja. Az eryik és talán legérákenyebben érintő, a rendel-
kezésre álló források, az^z aköltségvetés adta lehetőségek szűkössége.
A szolgálatfőnökég 1990. éxi realizált kereteit firyetembevéve, és azt
bázisnak tekinwe 1993-ra nominál értékben lehetősé geink 56 Vo-ra au-
gorodtak.

Ha ezt reál értékben próbáljuk kifej ezni, számolva azÁre es VÁtvt
tételekkel, valamint az éves inflációs rátával, akkor az utóbbi az 1990.
evinek a 30 Vc-át sem éri el. Ezen b e|iil az 5a %o-ban elöregedett eszköz-
park mellett a fejlesztés a kóltségvetésben elfoglalt részarányát tekintve
58 Vo-tő| 8 Va-ía esett. Ezek a korlátok tovább konzerválták az elavult
technikaí színvonalat.

Befolyásoló tényezóként jelentkezik a beszerzési források beszűkü-
lése, mely a hazai hadiipari ryártrás, valamint a külkereskedelem vissza-
esésének következménye.

Gondjaink megoldása érdekében eíónkön felül iryekszünk a piac-
kutatás, ver§enyeztetés eszközeivel a rendelkezésre álló fonásokat minél
hatékorryabban felhasználni.

A katonaiszervezetek ellóíása területén fenntartrási anyagellátás vo-
natkozásában ez éltől kísérleti jelleggel áttértünk az eg/tagozatos, íá-
szállítrásos módszer bevezetésére. Az ellátás végrehajtása érdekében 34
katonai szervezet került kijelölé§re, mint helyórségi e|látó pont. A terí-
tést járatok szervezésével oldjuk meg évi egyszeri soros ellátás keretén
belül.

Eszkö4 illewe soronkívüli fenntartásianyag ellátást továbbra i§ vé-
telezéssel tervezzük.

Tárolá§i feltételink az átszervezés során beáram!ó nagr mennyiségű
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e§zköz ellenére megfeleló szinten vannak, melyet tárolási kapacitásunk
mutat!

Zárt: 24.2úm2

Fedett: 18.800 m2

Nftott: 31,200 m2 és 4.800 m2 szükség tároló

A fenti knpacitósok kihasznóMúval jelenleg

1.068 mobil íklt.
52O stab. fklt.

37.m0 készlet tárolását hajtjuk végíe.

A technikai biztosítási feladatainkjelentős részét a fenntartási anya-

gok műszaki feldolgozása, különbözó, elsósorban repülésirányítás terü-
leténjelentkezó külsó szolgáttatások menedzselése, valamint az ipari jel-
legű javítások, felújítások tewezése, szervezése jelenti.

A rendelkéásre álló fornísok, ezen belül a fe|újításra elkűlöníthetó
keretek ( 1993-ba n az összkerct3 %o-a) firyelembevételével az 5. TK-nak
megfelelő bevizsgálás, szükségszerinti jaűtás (BSZJ) metódusát vezet-
tük be. Melynek következtében uryan a követelményeknek megfeleló
technikai állapotba kerül az eszköz, azonban hosszabb távon nem bizto-
sítja üzembentartását.

A rendelkezésemre álló szűk keresztmetszetben igyekeztem átfogó
képet adni a s?Étvezet felépíté§éről, tevékenységéről, teímé§zetesen a
teljesség igénye nélkül.
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AKTUÁLIs

A TERn$KAzoNo§fuÁs AI<rt Áil§ rÉ,noÉ§nt,
JAvAsr"AT ez rrur rnruÉxlzoNosírÁs

útr nBNnszpnÉNnr roNcBpqórÁne

rótn tá"da l

A lo§etikai n óds4erek aUulrllazósa hatékottyságának egik meghudxnó
elerrv az arryaqi íolyamorot:barl őrurntó Ernékk ozonostósára hasaólt ternék-
azonos&ó, valamint a konpkx t*ékenységet tdnogaó ,ermékqonosítósi rend-
s2er. A M agyar N éphadsuegben a7 O-es év e* el ej én a N enca kizi E gység es Anyagi
K&ra (NEAK) alapoda dolgaták l?i és va,aték be a Népludsuegi Tennék*ótt
rendszert (NrQ. A VSZT-KGST orszd?ok ktjvetelné,ryeirck és hadiipaíónak
i4ényei, kie6gírő NEAX cienlllt temúlt*ód és ternékamnosf,ási rendszer nem-
zai sqjótossdgcblak ne;:felelően nódosttott vóltouía - a technikai és szofner
eszközrendgere]<benbkiNc, i.q,atj elentősl}arozá§okeIIerléreis - a jiivő ternéka-
zonosír.í§ nódszelei kifej lesztésének g ólj aÁ j el enl egi lalyzaa és - ga2dasdgi
leh^őségefutel lígelenbe véve - a ajzelebbi jövő, ldvónja isngrt*ni a szeaő.

MH Eadigazddlkoddsi Csoportlönökség

l, Atahnos ismeretek, fogalommeghatározá§ok, különféle
termékazonosító rendszerek

1.1. Átatános lsmer€telq fogatommeghatároz6sok

A Ma5rar Honvéóégben a termékazonosítás minden gazdálkodási
szinten feladatok sokaságának végrehajtásátjelenti. E témakör a haglo-
mányos gazdálkodási folyamatok igen speciális részteíülete. Terminoló-

l Tóth l,á§zjó mk,órnagy, MH Anya8i-Terhnikli loíümatik i Köq)qtr Tqínékazmd]ó
6afiyvezeó
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giája ebből adódóan nem eryértelmű. A különbözó végrehajtó szerveze-
iek nem minden esetben értik uryanazt a tartalmat, az azonosnak tűnő
fogalmak alatt. Ezért a téma reszletes tárgyalása előtt célszerű és szük-
ségszerű néhány olyan fogalmat meghatározni, ami az eryértelműséget
bizto§Ítja.

Az alábbiakban leírt fogalommeghatározások ezt a últ szolgálják.

Termékazonosító paraméterek:

Valamely termék azon tulajdonságainak, jellemzóinek, paramétere-
inek összessége, amelyek alapján a termék mibenlét e, az azt íelhasználó
számára, a felhasználó igényeit figelembevéve, eryértelműen meghatá-
rozható,

Termékazonosítd azonosító, termékkód:

Az elózetesen definiált módon és formában kialakított termékazo-
nosító paraméterek alapján - valamely rendszerbe foglalt módszerrel,
emberi intelligenciát felhasználva - létrehozott szám§orozat (numerikus
azonosító), amit a termékhez logikailag és esetlegesen fizikailag is hoz-
zárendelnek.

Termékazonosító rendszen

Azon szabályrendszerek és definíciók összessége, amelyek megha-
tátozzák - a definiált módon és formában kialaktott termékazonosító
paraméterek alapján - a termékhez létrehozandó terméklzonosftó:

- termékbesorolásirendszerét,
- strukturálisfelépítését,
- formáját és

- kialakításánakmódszerét.

Termékazonosítá

A különféle feladatoktól függóen, a termékazonosítás több fogalmi
kategóriát is tart almazbat. Ezek a követl<czólc
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T1: A definiált módon és formában kialakított term ékamlosító pa-
raméterek alapjón - valamely rendszerbe foglalt módszerrel, embei intelü-
genci6t felhasmálva - a tennékazonosttó létrehozása, valamint logikai és
esetlegas fizikai hozaírendelése a termékhea

T2: A definiált módon és formában kialakított termékazonosító pa-
raméterek alapján, a Tl-ben leínak szeánt mór l<orábban létrehozott ter-
mékazonosttó logikai és esetleges fizikai hozziárendelése a termékhez.

T3: A termék anyagi megjetenésébőt megátlapítható tulajdonságok,
jellemák, paraméterek alapján, a Tl-ben leírtak szerint már korábban
létrehozott termékazonosító logikai és esetleges fizikai hozzárendelése
a termékhez,

T4: A Tl-ben leírtak szerint már korábban létrehozott termékazo-
nosító alapján, a termék definiált módon és formában kialaKtott termé-
kazonosító paramétereinek megismerése.

T5: A különféle termékazonosító rendszerekben is megtalálható,
uslanazon termékhez létrehozott termékazonosítók összerendelése,

Automstlku§ termékazonosítás:

Az automatikus termékazonosítás egl módszer, melynek segítségé-
vel a T1; T2; T3 valameiyikével a termékhez logikailag és fizikailag hoz-
árendelt azonosító alapján, eg speciális berendezéssel, számítógépi tá-
mogatással a T4 automatikusan végrehajtható.

:Az automatikus termékazonosítás alapja a termékazono§ító, ame-
lyet valamilyen, az automatik$ azonosítás követelmény€t kielégítő for-
mában és módon jelenítenek meg a terméken vary annak csomagolásán,
illewe küönféle a termékhez kapcsolódó dokumentációkban.

Elterjedt megi elenési formók

- vonalkód;
- mágnescsft;

- aktív/passzívmágneskártyák;

- rádiófrekvenciásjelzés.
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Az automatikus felismerést egl a rendszertól függó speciális beren-
dezás - kód olvasó - valósítja meg, amely a termékparaméterek megjele-
nítése érdekében valamilyen számítástechnikai eszközzel közvetlen
vary közvetett kapcsolatban áll.

Termékazonosítási rendszen

A termékazonosítiási rendszer a termékazonosítrás azon legmagasabb
szintű szerveződáe, melyben a termékazonosítá§ kíilönkiző me§elené-
si formái erységesen szabályozott rendszerben szolgálják a kiilönféle fo-
lyamatokban, a termékazonosítrással kapcsolatos igények kielégítését.

A termékrmnosítási rendszer elemei:

szabályozórendszer
szervezetek
kapcsolati elemek

a rendszert múködtetó intelligencia

- a termékazonosító rendszer

- a tetméklzonosító
- a termékazono§tó paraméterek

- leírt módon meghatórozva
- rendszerbe foglalva

- adatállományok

1.2.KüIönféle termékazonosító rendszerek a Maglsr Köztár-
saságban és a Maryar Honvédségben

A Maglar Köztársaságban a termékek azonosítására ktilönféle rend-
szerek alakultak ki, elsősorban a gazdasági, gazdálkodrási folyamatok se-
gítésére. Ezen termékazonosítási rendszerek es termékazonosító rend-
szereik speciális feladatokat látnak el, eryrnással eryszerúformában nem
hozhatók kapcsclatba.

- embei
- cépi
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A Maryar Honvédségben, hasonlóan a polgári területhez, egyidő-
ben többféle termékazonosítási rendszer is működik, valamint léteznek
olyan rendszerek, melyek hatókórébe a piacgazdaság kialakulásával az
MH is belekerül.

Ezen termékazonosítási rendszerek termékazonosító rendszerei
közül néhánynak íontosabb Jellemzői a következőlc

a.) Az import beszerzéseknél kötelezóen előírt Kertskede|mi Vám-
íarifasám, amely az EGK onzágokban is alkamazott lla tmonizált No-
menHaturóra (HS ) alapul.

_ termékkön valamennf,a külkereskede|embenMagyarország-
ra importált termék

- rtndelteíése: az importban beérkezett termékek c§oportosítása
a vámtarifa megállapításához

- alkalmaási terület: az import termékek valamennyi vámolta-
tásával és vámtarifa megállapításával kapcsolatos tevékenpég

- kiadmányozó:Nemzetközi GazdaságiKapcsolatokMinisztériu-
ma

_ kapcsolódási lehetőségei: az iparban és kereskedelemben, va-
lamint a gazdaság statisztikai rend§zerében alkalmazott más ter-
mékazonosító rendszerekkel részben algoritmizálható módszer-
rel, míg az MH-ban alkalmazott termékazonosító rendszerekhez
csak nem algoritmizálható (manuális hozzárendelés) módon.

- a kódsám tulajdonságai:

- 9 számjegyből áIl

- a kódszám termékcsoportot jelöl, nem konkrét egyedi ter_
méket
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- felépítése:

c l lcn6rz6szár

n raggar autonór
bontást tarta lnaz-
zn

a HS ltötclezó al-
szán

a HS szír

b.) A belkereskedelmi forgalomban alkalmazott különféle ryártó
azonosítók, ill. kereskedelmi kódszámok, kiemelvel ETK-EAN (az auto,
matikus azonosítás meghatározó teriilete),

_ termékkön valamennf, a belföldi kereskedelmi forgalomban
rész§evő termék

_ rcndetteté§e a ryártó, ill. kereskedő számára a megrendelések
teljesítéséhez és a kereskedelmi tevékenység valamennyi terüle-
tén, a termékek azonosítása

- alkalmsási terület a nagy és kiskereskedelmi folyamatokban,
a raktározásnál, a készletfiryelésnél, valamint áruházi rend-
szerekben, a foryasztóhoz való eljuttatásig

_ kiadmányoó! a terméket létrehozó termelő cég, illetve ETK-
EAN esetén, a ryártó kódot a Gazdasági Kamara ETK irodája
képzi és kérésre biztosítja

_ kapcsolási lehetőségeil az iparban és kereskedelemben, vala-
mint a gazdaság statisztikai rendszerében alkalmazott más ter-
mékazonosító kódrendszerekkel részben algoritmizálható mód-
szerrel, míg az MH-ban alkalmazott termékazonosító rend-
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szerekhez csak nem algoritmiálható (manuális hozzrárendelés)
módon.

- a kódsám tulq|donságal:

- a ryártó által létrehozott azonosító esetén a gyártó hatá-
roziza meg

- ETK-EAN esetén:
_ ETK 9 szómieg, EAN3+9+1 számjegl
- lonlcét, eg/edi temékct ielöI_ fewítése:

c l lcn6rz6-
szír (Dfi]{)

ggírtó ál-
tal tÉpzett
sorozatszúr

ggírt6 azo-
nos í tó

országJe l-
kód (EAll)

c.) A lvíaryar Honvédségben a hadrendi elemek állománytábláiban
szereplő haditechnikai és technikai eszközök, valamint anyagok csopor-
tosítására alkalmazott Lajstrom Kód (Nomenklaíúrakód)

- termékkön az MH állománytábláiban szereplő valamennyi ter_
mék

- rtndeltetósq az MH állománláblrás anyagainak szakanyagi
bontása, valamint B_M szük§églet gron meghatározása, csopor-
tosítása
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alkalmaá§l íeriilet az MH állománytáblák összeállítása és

anyagi összesítók, HKSZ jelentések

kladmányozó: IíVK

kapcsolódási lehet6ségeil az MH-n belül bármely termékazo-
nosító rendszerhez, csak nem algoritmizálható (manuális hozzá-
rendelés) módon.

a kód§ám tulajilonság8is

- 10 számjegMl áll

- a kódszám bizonyos esetekben konkrét eszköz típust, más
esetekben eszköz csoportot hatáíoz meg

- felépítése:

sorsz l
fócsoport, cso-
lort, lcsoport
osztá l gozás

d.) A Ma5rar Honvédségben, eryes szolgálati ágaknál alkalmazott
fegrvernemi azonositó (belsó kód).

_ termé*kön az adott szolgálati ág által anyagnemfelelósi körbe
vont termékek (bizonyos esetekben a csapatbeszerzésű termé
kek kivételével)

- r,endeltetése: a szolgálati ág gazdálkodási (anyagnemfe|elósi)
körében valamennyi, termék azonosítrása

- atlolmaásl területl a szolgálati ág valamennf gazdálkodási
fo|yamata
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- kiadm6nyozól az adott szolgálati ág felső v. középszintü gazdál-
kodó szervezete

- kódsám tulajdonságail szolgálati ágtól függó struktúra és osz-
tályozási rendszer

- kapcsolódási lebetóségeft bármely, az MH-ban vary azon kívül
alkalmazott termékazonosító kódrendszerrel nem algoritmizál_
ható (manuális hozzárendelés) módon.

Az MH-ban alkalmazott fe5lvernemi azonosítók a különféle fe5l-
vernemeknél más-más. Ezen azonosítók rázletes leírása a következő:

d/1,) MH Pónélos és Gépjdrműtechnikai Szolgálatfónökseg

- termékkön az MH Páncélos és Gépjárműtechnikai Anyagel-
látó Központ ,.NíH PCGTEK) ellátási körébe tartozó eszköaik,
anyagok

- rendeltetésel a belső nyilvántartás, forgalmazás

- alkalmaási terüIet a katonai s zeívezetek ellátásának alapj a

- klodmányozó; MH PCGTEK

- }*pcsolódósl lehetóségei: a rujazám alapján tételenkénti meg-
feie|tetéssel, manuálisan kapcsolható a HETK-hoz.

- kódsámtulqidonsdgal:

- 6 számjeryból áll
- felépítése:

sorszán

terrÉk t ípusa

'|9"
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d2.) MH Térképész Szolgálatíónökség

- termékkön az MH Térképész Szolgálat szaktechnikája és

termelési fogyóanyagai

_ rtndettetése a belsó nfilvántartás, forgalmazás

_ alkalmaási terület a katonai szervezr'tel e|látásának alapja

_ kiadmányozó: MII Tóth Ágoston Térképészeti Intézet

- kapcsolódásilehetőségei: tételenkéntimegfeleltetéssel,
manuálisan kapcsolható a HETK-hoz.

- a kódsám tulajdonságai:

- HETK formátumú, 14 szárnjeryből áll
_ felepítése:

- Térképészszaktechnika:

e l lenönzöszár

üres

eszlöz

ciklcso!. l.;Il.

haszn.údJl='99"
(belsö)
k isért . tárgg i
rszköz = '[9"
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- Térképész termelési anyagok:

el lenórzöszír

lá ltozai

i ípus

terrél

hlszn.údja='99"
(bclsó )

foggóangag = 'l$"

d8.) MH Méró§ügi Szolgálat

- termék}ön az MH Mérésügyi Szolgálat ellátási körébe tartoá
általános méóeszközik (mérőmiiszerek é§ mértékek)

- íende|tetése! a belsó nflvántartrás, forgalmazás

- alkalnazásl teriiletl a katonai szervezetek ellátásának alapja

- kiadmányoz& MH Mérésügyi Szolgálatfőnökég

- kapcsolódásllebetóségel: tételenkéntimegfeleltetésselmanu-
álisan kapcsolható a HETK-hoz.

- kódszámtulqidonsógai:

- 4 számjegből áll
- az eszköz cikklista szerinti folyósáma
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di4.) IIVK Katonal Feldeűtó Hivatal

- termékkiin a l{vk katonai Feldedtó Hivatal ellátási körébe
tartoó feldedt6 eszközik, szakanyagok

- rendeltetése a belső nflvántar!ás, forgalmazás

- alkalmaási teriilet! a katonai szervezetek ellátásának atapja

- kiadmónyozó! IryK Katonai Feldedtó Hivatal

- kapcsolódásl lehetóségei: tételenkénti megfeleltetéssel manu-

álisan kapcsolható a HETK-hoz

- kód§ámtu|ajdonságai:

- HETK formátumú, 14 sámjegbó| áll

- felépttése:

el lenörzöszár

cillsán

"0"-ual feltültve

tözp , el lo ,}ód

e") A Maryar Honvedségben a termékek egnéges azonosítására elren-
delt központi azonosító, a Honvéd§égt Egséges Termékkel (HETK).

- termékkön az MH gazdálkodási körébe vont valamennf ter-

mék
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rendelteté§e! az MH-ban a termékek erységes azonosítási rend_
szerének megvalósítása

slkálmaási terület: azMH gaÁálkodási rendszere, annak kü-
lőnféle gazdálkodási és gazdálkodást segítő folyamatai

kiadmányozó: MH Anyagi-Technikai Informatikai Központ

kapcsolódási lehetóségei: mivel a kódszám független minden-
fajta szolgálati ágtól, anyagnemfelelőstől és gazdálkodási (ellá-
tási) rendszertől, ígl csak a termékhez kötődilg bármilyen termé-
kazonosító rend§zerhez kapcsolódása csak nem algoritmizálható
(manuális hozzárendelés) módon valósítható meg.

kódsám tutajdonságai:

- első elrendelésekor 13 számjegyből, a mai helyzetben 14
számjegból áll

- felépttése:

e l len-
órzöszám

sorszárit l sorolt
allatFész kód

terrék - fa jta
- a lcsoPort
- Gsolort
- a losztá | 9

ter*kosztá lg
,t0"
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köyetkeztetéselc

A-l A vázolt különféle termékazonosító rendszerek és az abban
alkalmazott kódszámok, a HETK kivételével, speciális rendel-
tetésselbírnak (valamely folyamathozkötódnek).

B./ A kü|önféle termékazonosító rendszerek egrmás közötti kap-
csolata nem algoritmizálható, a megfeleltetés csak manuális
módszenel lehetséges.

C./ A termékazonosító rendszerek egrmásraépültsége a különféle
gazdálkodási folyamatokban eglértelmúen meghatáíozott, he-
lyük, szerepük a folyamatokban szintenként az 1. sz.ábrón lát-
ható.

Mivel a folyamatok összefüggnek, látható, hogy az MH termékazo-
nosítási rendszerének biztosítania kell a különféle gazdálkodási folyama-
tok kiszolgálására, az aznnosító rendszerek közötti megfeleltetési lehe-
tóséget. EZt a feladatot a HETK rendszer teljes egészében elláthatja,
mivel az egyetlen olyan e5séges kódszámrendszer, amely független a
gazdálkodás különféle folyamataitól.

A HETK termékosztályozásiszisztéma csak a termékek tulajdon§á-
gait veszi firyelembe, független az ellátási rendszertől és az anyagnem-
felelóstől, csak a termék azonosítását szolgá|ja. Típus egyedi azonosító
rendszer, amelyjelentése, hory az azonos típusú, azonos tulajdonságok-
kal és paraméterekkel rendelkezó termékeket azonosítja nem egyedileg.
Ez azt je|enti, hogt valamennf olyan termék, amelynek az összes rend-
szerbefoglalt termékazonosító paramétere egforma, uryanazt az azono-
sítót (HETK) kapja, bármelyik szolgálati ág el!átási körébe is tartozzon
(T1, T2).

A 2.sz. dbra a különféle termékazonosító rendszerek kapcsolódási
pontjait mutatja. A élt, mely szerint a rendszerből tetszőleges bemeneti
pontról, bármely azonosító elérhető leryen, a HETK biztosíthatja.
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2. Az MH termékazonosítási tevékenységének elemzése

2.1. A íermékazonosítási rendszenel szemben támasztott követel-
mények a katonal szenezeteknél

A katonai szervezeteknél a termékazonosítás döntően a különféle
eszközök üzemelteté§e során j elen tkezik a 3. s z óbrán vázolt rendszerben.
Az üzemeltetés egész folyamatában a technikai kiszolgálás és a meghi_
básodás során felmerülő termékigény követeli meg az eglértelmú azo-
nosítá§t az ellátási tevékenpég lefolytatásához.Ez kétféle módon valósul
meg, mint ahogl a 4.sz. óbrónlítható:

a.l azon termékekhez melyek központi biztosítá§úak - a raktárból
vary a központi ellátó szervtól való igényléshez _ hozzá kell
rendelni a központilag kialakított és biztosított azonosítót
(T2,T3),

b./ a csapatbeszerásű termékek esetén a beszerzett termék admi-
nisztrációjához (elszámolás, nflvántartás, raktározás) egy azo-
nosítót kell kialaKtani (T1).

Az eszközök üzemeltetése mellett a termékazonosítás másik terüle-
te azalaprendeltetésből adódó feladatokvégrehajtrásához szükséges köz-
ponti biztosítá§ú termékek azonosítása. Ez a feladat az qzköz űzemel-
tetés a./ pontjának megfeleló, kapcsolati rendszetét a 3.a. sz. úbra szrm-
lélteti.

És végül az alaprenr"leltetésból adódó feladatok végrehajtá§ához
szükséges csapatbeszerzés hatáskörébe tartoó termékek esetében az
eszköz üzemeltetés analógiájára a b./ pont szerinti termékazonosítást
kell vegrehajtani.

Fentieknek megfelelóen, a termékazonosítási rendszemek két kö-
vetelményt kell teljesíteni a katonai szetyezeteloÉI:

- A központi biztosítású termékekre az azonosítónak központilag
biztosított módon állandóan rendelkezésre kell állriia és a ter-
mékhez eglértelműen hozzárendelhetőnek kell lennie.



- A csapatbeszerzésú termékek azonosítóinak kialakításához egy-

ségesizabályrends7Ért kell bizto§ítani a katonai szervezetek íé-
szÉre.

2.2. A Ermékamnosítási rendszerre| szemben támasztott követel-
mények a központi etlátó szerveknél (a továbbiakban KESZ)

A központi el|átó szervek alaptevékenysége a katonai szervezetek
ellátása a gazdálkodrási körükbe tartozó termékekkel. Pontosabban, a

központi eilátó szervek felelősek azért, hogl a katonai szervezetek által
igényelt termék, a megfelelő idóben, a megkívánt mennyiségben, meg-

hatáiozott minóségben, a megfelelő helyen és a lehetó leggazdaságosabb
áron rendelkezésre álljon. Ebben a feladatsorban a termékazonosítá§i
rendszernek döntő szerepe van.

A termékeknek a katonai szervezetekhez való eljuttatási folyamatá-

ban a termékazono§ítás helye, szercpe az S.sz.lórc szerint kettós. E5l-
felől a termékazonosítóhoz való hozájutás és azoknak a termékhez való
hozzárende!ése, illetve a katonai szervezetekhez történó eljuttatása (T2,
T4), másfelől a katonai §zervezetek termék igényeinek - melyek a köz-
pontilag kiadott azonosítóval érkeznek - azonosítása, és a termékek el-
juttatása a csapatokhoz (T4). Ezen folyamatok részletesebb elemzése a

6.sz.óbrón látható.

A folyamatokból látható, hogr a központi ellátó szervnek a termék-
azonosításban a /<övetlcező feladaui vannalc

- Ú;onnan a központi ellátó szewhez kerüló termékhez - ha
termékazonosító paraméterei alapján megálIapítható, hory
már szerepel a nyilvántartásban - a már meglévő azonosító hoz-
zárendelése (T2).

- Amennyiben nem szerepel a termék a központi ellátó szerv
nfllvántartásában, a központi termékkód-nfllvántartáshoz azo_

nosító igény megküldése.

- A központi termékkód-nfllvántartás alapján kialakított azonosí-
tó hozzárendelése a termékhez, és eljuttatá§a - a katonai szer-
vezetekhez (T2-T4).
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- A katonai szewezntek termék igényeinek felismerése és azok
kielégíté§e (T4).

Fentiekból következóen, a termékazonosítási rendszerrel szemben
lámasztott k)vetelmények a llizponti ellótó szeruek szintjén:

- A katonai sznrlezctel<hez, a termék igényléséhez a központi
biztosítású termék központilag kialakított azonosítóját kell eljut-
tatni, az azonosítási igény felmerülése elótt.

- Az újonnan a rendszerbe kerülő termékek azono§ítóját es/értel-
műen és a rendszer által megkövete|t idó alatt kell kialakítani.

- A központi bizto§ítá§ú termékekhe4 központilag kialakított
azono§ítót kell hozzárendelni.

- Az inkurrencia r:lkenilése érdekében a különféle anyagnemfe-
lelósök cliátási körében levó azonos termékekhez lgyanazt az
azonosítót kell rendelni.

2.3. A termékazonosítási rendszerrel szemben táma§ztott követe|-
mények a felsószintű gazdólkodó szenezetek szintjén

A felsószintű gazdálkodó szervezeteknél a termékazonosítás, az
eszközök, eszközrendszerek MH_beli rendszerbevonási feladatai kap-
csán jelentkezik. Ezen feladatok ery komplex termékazonosítási rend-
szert (mód§zert) feltételeznek. A7.sz.ábrán vázolt folyamat a terméka-
zonosítás helyét, szerepét mutatja me5 a felsószintű gazdálkodó szerve-
zetek rendszerbevonási feladataihoz kapcsolódóan.

A termékigény megfogalmazásakor, a piackutatáskor és a beszerzés
tervezése kapcsán lehetségesek termékazonosítási feladatok. Azonban
ezek nem köthetók a rendszerbe majdan bevont konkrét termékhez. A
termékazonosítás a beszerzés tervezése után merülhet fet legkorábban.
Bát az ábránvámlt folyamatban ezután a jelenlegi, általánosan alkalma-
mtt szabályozá§nak megfelelóen a beszerzés következilr Az MH eryes
szolgálati ágainál azonban a rendszerbevonási folyamatban, az ábráa" A"
és 'B"-vel jelzett b|okkok felcserélódte§ ami azt jelenti, hogy már a be-
szetzés tervezése után, a termékazonosító paraméterek és a termékazo-
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no§ító kialakítá§ía kerülnek. A beszerzés után tehát a termék már a ki-
alakított azonosító kódszámmal kerül az MH rendszerébe.

Ennek alapján k)veteknényWnt merülnek fel a lövetkezők

- A termékhez az azonosító már a beszerzés tewezqekor hozzá-
rendelhető leryen.

_ A rendszerbevonás folyamatában a terméknek azonosítóval való
ellátá§ához, a felsószintű gazdálkodó szewezetek számára vala-
mennyi szükséges információnak rendelkezésre kell állnia.

2.4.Összefoglalt következtetése\ a lermékrzonosítási rendszerrtl
, szemben táma§ztott ös§zevout követelmények az MH-ban

A termékazonosítás rendszerének összevontan, integráltan kell tar-
talmaznia a termékazonosítási feladatokat. Ennek megfelelően a
termékazonosítás rendszerének az alábbí célolat kBll elémie:

- Komplex információszolgáltatrásvalamennf gazdálkodási
szint számára.

- Egységes termékkód rendszer, központi kódbiztosítá§.

- A különböző gazdálkodási folyamatok maximális támoga-
tása.

A élok eléréséhez szülséges - a termékazonosítás rendszerével
szemben támasztott - követelmények összevontan a követl<ezők:

- Biztosít§a az MH-ban és kapcsolati rendszerében működő
termékazonosító rendszerek között a kölc§önös megfelel-
tetés lehetőségét.

- Biztosít§a, hog5l a különbözó szintű felhasználóknak kelló
időben, kellő helyen, nary biztonsággal rendelkezésére áll-
jon a terméket azonosító információ.

- Központilag kiadott termékazonosítót kell biztosítani a
központi biztosítású termékekhez,és az anyagnemfelelósök
álta| meghatározott termékek körére (normák karbantar-
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tásához, ill. a kíilönféle információrendszerekben szereplő
jelentésköteles termékekhez).

- Az MH rendszerében, a központi biztosítású termékazono-
sítók körében (lásd előző pont), a rendelkezésre álló infor-
mációk alapján az azonosnak ítélt termékeket ugalazzal
az azonosítóval kell ellátni, bármely anyagnemfelelős ellá-
tási körébe is tartozzon.

- Biztosítsa a csapatbe§zerzésű termékek körében az azan-
nali, eryértelmű azonosítást és azonosítóval való ellátást.

3. Az MH egt komplex termékazonosításl rtndszerének
koncepciója

Az 1-2. pontokban a termékazonosítás fogalmi kategóriáinak tisztá-
zása, a kiilönféle termékazonosító rendszerek és ezek folyományaként a
termékazonosítá§saI szemben támasztott különféle követelmények ke-
rültek elemzésre. Az összefoglalt következtetésekben megfogalmaásra
kerűlt az az általános elvárás sorozat amelyre való megfelelás a terméka-
zonosítás új rendszerének megvalósulását jelenti.

A célok megvalósítása é§ a követelményrendszer a termékazonosítás
magasabb szintű megközelítését követeli meg. Ennek megfelelően ja-
vaslatomban a termékazonosítási rendszernek három egrmásbaintegrált
szintjét, részét, erységét különböztetek meg, amelyeket komplex egész_
ben, egnéges szervezetbe foglalva a 8,9, I0, I I. szdmtl ábrókjelenítenek
meg.

E hórom ész a kjvetkző:

- A központilag képzett és biztosított termékazonosító képzésé-
nek és használatbavételének szintje (az ábrákon a legfelső tevé-
kenpégsorozati szint).

- Atermékazonosítás információsrendszere (termékinformációs
rendszer, továbbiakban: TIR, az ábrákon az alsó tevékenységso-
rozati szint).

- A termékazonosítással kapcsolatos adathalmazok, számítőgépi
adatállományok és kapcsolódási rendszerük a különféle szintű
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szervezetekben (az ábrákon a köápső, vonalakkal határolt te-

rület.).

Ne5ledikként említhetnénk - mivel az ábrákon szemléletesen meg-
jelenítódnek - a termékazonosítási rendszer számítástechnikai elemeit,
melyek nélkül a rendszer működésképtelen lenne. Külön részletezése
ezeknek az eszközrendszereknek azonban ezenjavaslat szintjén nem él-
szerű, a javaslat terjedelmi korlátai miatt.

A termékazonos ítási rcndszer három fő elemének részletes leírása a

következő:

A) A központi termékazonosítO-képzés és biztosítás rendszerc

A termékazonosítás komplex rendszerének elemzése során igény-
ként merült fel esl központilag kialakított és biztosított termékazonosító
megléte. A javasolt termékazonosítási rendszerben ezen termékazono-
sító szerepét a korábban a Maryar Honvédségben alkalmar-ott"Néphad-
seregi Termékkócl" (NTK) - majd az MH Anyagi-Technikai Főcsoportf6-
nök 25411992. (HK22.) sz. intézkedése szerint a "Honvédségi Eglséges
TerméI<l<ótl' (HETK) - tölti be. A HETK struktúrális felépítése az NTK-
éhoz képest változatlan, kialakítá§ának és biztosításának módja lényegé-
ben szintén.

Három fontos ok miatt kell megmaradnia az es/séges központilag
kialakított termékazonosítónak. Ezel< a kijvetkezók

- az MH-ban és kapcsolati rendszerében ez az e§Ietlen olyan
termékazonosító rendszer, amely a termékek alapvetó tulaj-
donságai alapján végzi a csoportosítát, kódképzé§t és nem va-
lamely felsószintű gazdálkodó gazdálkodási folyamataiban kí-
ván szerepet betölteni. Független az ellátási rendszertól á az
anyagnemfelelóstől, csak a termék azonosítás át szolgálja. t\z
MH valamennf smlgálali ága által használható rendszert ké-
pez és egnéges szerkezetbe foglalja a termékeket. Termékcso-
portosítása és a kódszámképzés mechanizmus uryan a mai kor
új - a rendszer létrehozásakor még elórc nem láthato$ - köve-
telményeinek nem mindig felel meg de és ez a mósodik olc
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- ajelenlegi termékazonosító rendszer leváltása, kicserélése eg5l
másfajta struktúrájú, termékcsoportosítású és képzési mecha-
nizmusú rendszerre, költségeit tekintve az MH részére a mos-
tani pénzüryi feltételek mellet, lehetetlen. A honvédség mai
költségvetési szintjén arra sincs lehetőség, hory eryáltalán
üzsgálat tárryává tegye a fenti lehetőséget;

- a harmadik ok az információ, illefue annak hiánya. Mit is jelent
ez? A Magyar Honvédség bármely szervezeti szintjén az elem-
zésben leírt módon jelentkező termékazonosítási igény kielé-
gítetlensége jelenti a legnaryobb problémát. Erről a terméka-
zonosító rendszer nem tehet, a termékazonosítási rendszer hi-
báiért nem vonható felelősségre. A javaslatban éppen ezért
igen fontos szerep jut a termékinformációs rendszernek, mely
elválaszthatalan a kódbiztosítási tevékenpégtől.

Elsó sámú alapelv:

A t e rm ékaz o no s í t á s ho z s zül<s é ge s inform á ci ón alg a t e rm é ka zono s ít ó s
bármely formájút (Tl-T5) alapul véve, űz azonosítóst végző szervezeti
elemnéI, eglednél - a terméknzono§tási igeny fetmeülésekor - ren-
delkzésre kll állnia.

Erről a késóbbiekben, a TIR leírásánál említést teszek.

Visszgténe a központi termékazonosító-képzés és biztosítás rend-
szeréhez;

, Az ábrasorozat mepróbálja vé§gkövetni a kodbbtosítás íolyamatát
a felsőszintű gazdálkodó szervezetektól a katonai szervezetek(csapatok)
szintjéig. A rendszsr feltételezi a gazdálkodási struktúra, illewe a Úagyai
Honvédség jelenlegi felépítését. Látható, hory valamennyi szeryézeü
elem - az MH ATIK-ot kivéve - termékazonosítási szaktevékenységet és
termékazonosító alkalmazói tevékenységet is végez

Az MH ATIK az egyedüli szeívezet, amely csak termékazonosító
képzéssel á biztosítással (T1, T2, T5) foglalkozik, mivel a termékek biz-
tosításával kapcsolatos termékazonosítrási tevékenység nem szakterülete
(T3, T4).
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FONTOS! ! A termékazonosítási tevékenpéghez (T3) a katonai
szervezetek, illewe a KESZ-ek szintjén rendelkezésre ke|l bocsájtani a

központi termékkód nyiMntartás négl fő adatállományát, közvetlen hoz,
záféréss eI, uómítógépi kapcsolaual telefon-mod,emen ke re sztül:

- a teljes központi termékkód nyilvántartás,

- eszközök ábrás katalógusa,

- eszközök és tartozékaik nflvántaítá§a,
- eszködk és alkatrészeik nfilvántartása.

Ótöddikkínt említhetó a gazdálkodás tárryi eszközeinek központi
nflvántaítása, azonban ez már csak a kapcsolódó tevékenységekhez le-
het szükséges. A ll.sz. ábrónlátható,hos/ a katonai szervezetek T3 te-
vékenységéhez a KESZ-ek szakmai nflvántartrásainak is rendelkezésre
kell állniuk.

A teljes rendszer az dbrókon letrósra került, ezért a tovóbbi réuletezé*
től eltekintelg egt összetevót kivéve, amely az ábrálóól nem is láuzilg s ez
a következő:

A már fentebb említett korábbi termékazonosítási rendszerben a
rendszerhibákat növelte - és itt ismét az információ kerül előtérbe - az,
hogy a kőzponti termékazonosító-nflvántartáshoz kiildött termékazo-
nosító igények nem minden esetben hordoztak elegendő információt a
termék azonosítóval való ellátásához (T1). Ennek megvalósulása jelenik
meg a 9 .sz. ábrán az MH ATIK termékazonosítrási tevékenp égében az
"ELÉG Az INFoRl{.,icIo?' tartalmú néryszögben. Azért, hogy ebból
a négyszögból minél kevesebb legyen a "NEM" irányú, KESZ-nek
visszaküldött igény, az igények pontosabb megfogalmazására van szük-
ség,

Mitjelent ez? Azt, hogy termékcsoportonként (HETK termékosz-
tályonként, alosztályonként, stb.) a központi termékazonosító-kidolgozó
szervezetnek (MH ATTK) ki kell dolgozni egt olyan "kerdőívet", amely
adatainak kitöltése lehetővé teszi az adott termék eryértelmú azonosí-
tását (T1). Az adatokat (termékazonosító paramétereket) a KESZ-ek
szakembereinek kell öszszeállítani az MII ATIK munkatársaival, íg a
kódkidolgozói tevékerynég biztonsága növekedni fog.
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B.) A terméklnformációs rendszer (TIR)

A termékinformációs rendszer jelentené azt a forradalmi változást,
áttörést amelyet sokanvárunk az MH új termékazonosítási rendszerétől.
E komplex, elsősorban számítógépi rendszer aztfejezi ki, hogy mely szer-
vezet (szint), mely másik sze rvezei (szint) sámára milyen információkat,
milyen formában adjon át, a termékazonosítási tevékenpég megújításá-
hoz, annak 5tors és na5 biztonságű elvégzaéhez. A rendszer felhasz_
nálható az itt nem részletezendó különféle gazdálkodási, szervezési és
más egyéb feladatok információ-bizto§íiásához is.

A TIR alapvető fizikai megielenési formája az IBM PC kompatibilis
kisszámítógép (hálózat), valamint annak mágneses és elektronikus adat_
hordoái (mágneslemez és számítógépek telefon-modemes kapcsolata).

A TIR fő eleme a kőzponti termékazonosító-kidolgozó szeíyezet
(MH ATIK), mivel itt állnak (állhatnak) rendelkezésre mindazok a szel-
lemi és gépi eróforrások, amelyek ezt a rendszert múködtetni képesek
A TIR részei, nem fontossági, hanem a 9.sz. óbra sonendjéaek megfele-
lően:

a./ Ábrás katattógus

funkció: az eszközök es részegnégeinelq alkatrészeinek, vary kü_
lönálló termékeknek, rendszerbefoglalt számítógépi grafi_
kus (képi) megjelenítése a T3 tevékenység megkönnyíté_
sére

adatok biztosítása., KESZ-ek, MH AfiK

kidolgozó: MH ATIK

lekérdezés: felsószintű gazdálkodó szewezetek, KESZ-ek, katonai
szen ezetek.

b./ Eszköz-alkatrész összerendel€s

funktió: az eszköxik és alkatrészeinek adatbázisba foglalása a T3
twékenység megkönnyítésére
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adatok biztosítása., KESZek, MH ATIK

kid olgozó : Y:.ESZ-ek, MH ATIK

lekérdezés: felsószintú gazdálkodó szervezetek, KESZ-ek, katonai
szeívezetek

c./ Polgári terinékcsoportosító rendszerek

funkió: adott terméknek a különféle, nem honvédségi, termékazo-
nosító rendszerekben szerepló termékcsoportosító,
termékazonosító kódszámának lekérdezése, elsősorban
import termékek esetén (T1, T2, T5)

adatok biztosítdsa., Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, KSH,
MHATIK

kklolgozó: MH AIilK

lekérdezés: felsószintű gazdálkodó szervezetek, KESZ-ek.

d./ A te§es központi HETK nyilvántartás

funkció: az MH központi termékkód-nyilvántartásában szereplő
termékek adatainak tekérdezése a T2, T4 tevékenység
megkönnyítésére

adatok biztosítása., MH ATIK

kidolgozó: MH ATIK

lekérdezés: valamennf, a termékazonosításban résztvevó katonai
szerlezrt.

e./ Hadrend, állománytábla, Iajstrom Kód

funkció: a katonai szervezetek állornánlábláiban szereplő Lajst-
rom Kódok alapj án a"uül<séglet' a a "biztosítotl' eszközők
lekérdezése
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adatok biztosűó§t., HVK katonai s 7eNe7-etek: "biztosított" adatok

küolgozó: MHATIK

lekérdezés: felsőszintú gazdálkodó szervezetek, KESZ-ek.

f./ A gazdálkodás tárgd ezközei

funkció: az MH tárryi eszköz törzsállományainak lekérdezáe, bő-
vítése

adatok biztosítása., felsőszintű gazdálkodó szervezetek, KESZ_
ek, katonai szervezetek

kidolgozó:MH NíIK

lekérdezés: felsőszfu itű gazdálkodó szervezetek KESZ-ek, katonai
szervezetek.

g./ E§zköz-tártozék összercndelés

funkció: az eszköók é§ tartozékaiknak lekérdezése

a d a to k b iz to s ttá s a.. I(ESZ-ek

kidolgozó: MH ATIK

lekérdezés: valamennyi, a termékazonosításban résztvevő katonai
szervezet.

h.i A KESZek szakmai nyilvántartása

funkció: a KESZ-ek gazdálkodási és eryéb folyamataiban alkalma-
zott adatok lekérdezése

adatok biztositósa., KESZ-ek

kitlolgozó: KESZ-ek

lel<érdezés : katonai szervezetek.
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i./ A csapatbeszerzésú termékek (CSBT) 8d8t8l

funkció: a csapatbeszerzé§ú termékek adatainak termékcsoporton-
kénti lekérdezese

adatok biztosttóEa., kódrendszer: MH ATIK katonai szervezetek

kitlolgozó : katonai §zervezetek

lekérdezés: felsószintú gazdálkodó szervezetek, KESZ-ek-

Mintahory az dbráAból ís kitűnik ez a rendszer nagrmértékben tá-
mogatja a katonai szervezetek termékazonosítási tevékenpégét (r2,
T3, T5). Biztosítja és lehetővé teszi, hos/ a különféle - fennt emített _

termékazonosító rendszerek között a termékek köIcsönös azonosítása

nary biztonsággal és rövid idő alatt elvégezhetó legten, A TIR eryes ré-
szeiben megtalálható adatokkal segíti és támogatja a különféle gazdál-

kodási folyamatokat is.

C.) A termékazonosítással kapcsolatos adatállományok

A termékazonosítással kapcsolatos adatállományok nem minden
esetben jelennek meg ilyen önállóan mint e rendszer grafikus ábrázolá,
sánál. Többnyire valamely más, a különféle folyamatokban alkalmazott
adatállományok részei.

A termékazonosítás szempontjából azonban fontos, hory a rendszer
egészében lássuk a helyiiket, szerepüket. Ezért került alkalmazásta ez a

fajta ábrázolásmód.

Az adatállonrányokesetében eryetlen fontos követelmény merül fel:
a kapcsolati rendszerekben az azonos struktúra. Mivel az adatállomá-
nyok, mintahog5l az ábra§orozaton látható, kapcsolatban állnak a kód-
képzési és biztosítási rendszerrel és a TIR-rel is, az adatok konvertálha-
tósága létfontosságú. Ennek megfelelóen erységes adatstruktúrára van
szükég az "INPUT-OUTPUT' átmeneteknél, amely megléte esetén je-
lentósen gyorsítható a termékazonosítási tevékenység.
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MUNKAVÉDELEM

KOMPLEX BIZTONSÁGTECHNIKAI /MUNKAVÉDELMV
RENDSzER

Összeátlította az MH Anyagt-Techntkai Fócsoportfónökség
Mu nkavédelmi Osztálya

Az elmúlt évek átalakulási folyamatában a korábbi munkavédelmi
tevékenpégek keretében a szemé$ állomány megóvásában kiemelt sze-
repet kapott a munkabiztonság és az üzemeltetésbiztonság fenntartása.

A munkavédelem polgári fogalma, értelmezése az elm últ20 e\t alatt
nem tudott megfelelően beilleszkedni a katonai terminológiába, mivel a
szolgálati üszonyból eredó katonai feladatok /kiképzés, szolgálat, rya-
korlat, mozgósítás, rendKvüli állapot/ nem azono§íthatóak a munkavi-
szonnyal, vary a különféle munkák /lradtápmunka, múhelymunka, épító-
munka/ tartalmával. A balesetek több mint 90 7o_a a katonai tevékeny-
ségek során következett be, ezért a "munl<abalesel', a munkavédelem
nem fog|a át a katonai élet tartalmát, annak csak kis részébe illeszkedik,
illetve értelmezh eIő. Ezért az utóbbi években alapvetóen a munkabiz-
tonság, a biztonságtechnika feladatai kerültek előtérbe, amelyek a kato-
nai tevékenvségekben /a békekiképzésben és a harcmegvívás elókészíté-
sében/ jól értelmezhetőek és vegrehajthatóak, míg a munkavédelem
alapvetően a békeidőszak munkaviszonyának jellemzője.

A biztonságtechnikai tevékenységek alapvető feladata a veszélyes
éslíagy ártalmas tevékenységi tényezők hatásának, _ a balesetek megelő-
záére szolgáló - követelmény,- eszköz, és intézmény rendszere, amely
lehet általános vary szakterületi.

Áttatáno§ biztonságíechnika rtndszer az állarni és á gazatiszabályo-
zási, szervezési, műszaki, egészségüryi, környezetbiztonsági és oktatási
előírások és intézkedések, valamint módszerek és eszköók rendszere,
amelyek megakadályozzák a veszélyes és lvagl ártalmas tevékenpégi
tényezók hatását az ágazat felűryeleti körébe tartozó tevékenykedőre
/katonák, hailgatók, növendéke§ honvédségi közalkalmaanttak, stb./.
Legfontosabb területei: a villamosság,- a gépek,- a berendezések,- az
anyagmozgatás,-a szállítás,-stb. biztonsága, valamint a veszélyes /pl.: fa
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megmunkáló/ va§/ az ártalmas /pl.: veryi/ tevékenységek védelme, biz-
toniág- technikájá, biztonsági előírásai. Ezen követelmények a szolgálat,

a kiképzés, a munkavégzés biztonságának megteremtésével, műszaki
megoldásokkal, műszaki intézkedésekkel, az üzemeltetésbiztonság fel-
tételeinek biztosításával valósulnak meg.

Az óItalános blzton§ágtechnlksi követelményrtndszert a követel-
mények együttese alkotja, amelyre jellemző az elóírások egrrnásraépült-

sége-és aák végrehajtási kötelezett§ége. Részben önálló szab|ly1yo1 is
képezhet, míru pl.: Nyomástartó &tények Biztonsági Szabálpata AlyEBSz./;
Eiintésvédelmi S zabályzat [ÉVSzl.A részletes követelményeket a vonat-
kozó szabványok tartalmazzák. A katonai sajátosságokat a fentieken túl-
menően a Honvédelmi Miniszteri Utasítások, a Katonai Altalános Bal-
eset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat IKÁBESZ| a szakutasítrások,

valamint katonai szabványok, elóír ások szabályozzák

Avédelem megvaló§ítására biztonsági berendezéseket alkalmaznak.
Ezek olyan berendezések, melyek rendeltetése a vesályes vag5l ártalmas

tevékenységi térbe történó behatolás megakadályozása illetve a veszé_

lyes vary ártalmas tevékenységi tényezóre való figyelmeztetés. Kialakí-
tásuk szerint lehetnek folyamatkorlátozó /bizton§ági szelepek, végállás
kapcsolók, zuhanás elteni fékek, ismétlé§ gátlók, elektromos reteszelők,
stb./ védőburkolatok, elkerítések, sugárrácsos /fotocellás/ védőberende-
zések és egyéb védelem, valamint automatikus ltűz, gáz, vegi, stb.l jel,
zők. A védelem fokozatai szerint lehet: feltétlen /magatartástól függet_

len^ továbbá feltételes /c,§ak előírás szerinti tevékenlségnél védő/, vala-
mint közvetett védelem /a teret csak részlegesen zátlale, de firyelmez_
tet/. Ahaditechnikai eszkózökön is széleskörűen alkalmazzák a különfé-
le biztonsági berendezéseket.

A megelózést szolgáló követelmény,- eszköz és intézményrendszer
elósegíti az üzemeltetésbiztonság fenntartását, a honvédségi eszközök
és azok működésének azon tulajdonságainak összessége, amelyek a tech-
nológiai utasításokban, szabályzatokban, parancsokban, stb. meghatáro-
zott feltételek közötti tevékenlségekben kizárják a vesályas vary ártal-
mas tevékenységi tényezók érvényesülését a kez€lőkre, illetve azok kör-
nyezetére. Az üzemelési feltételeken és a biztonsági rendszabályok be-
tartásán túl szabályozzák a rendszer biztonságos üzemeltetését /Pl.: ener-
giaellátó rendszerek, veszélyes berendezések, ryártási,-javítási, techno_
lógiai folyamatok, rendszerek, stb./. A kezelőnek, a berendezésnek és
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infrastrukturájának eryüttes /ember_gép-környezet rendszerl jellemó-
je.

Veszélyes az a létesítmény, eszköz, technológia és tevékenységi fo-
lyamat, amelynél a tevékenykedók egészsége, testi épsége megfelel6 vé-
delem, védőeszköz, vas/ szavatolt üzemelésbizton§ág hiányában hirtelen
fellépó súlyos, va§l tömege§ károsító hatásnak lehet kitéve vagy nas,
anyagi kárt idézheteló. A veszélyes minősítés a biztonságtechnikában azt
jelenti, hogy a meghatározott körülmények között, avédelem hiányában,
va5t hibája miatt a reálisan létezó veszelyes tevékenpégi tényeók a ve-
szély zónában súlyos baleseti vagy anyagi kár fonrásaként jelentkezhet-
nek.

Különösen fontos az államilag veszélyes berendezéseknek minősí-
tett eszközök üzemeiteté§biztonsága. Ezek olyan berendezések, ame-
lyek az élet- és vagyolrbizton§ági szempontból veszélyesnek minősítet
tek, íg}, létesíte§ük /ibi,i!ításuk/ és üzemeltetésük szabályait különböző
biztonságtechnikai kóvetelmények, állami ágazati előírások szabályoz-
zák. Ezen berendezéseket a jogszabályok hatósági felüryeletek alá von-
ják és kötelezően intézkednek azok eseti, időszakos ellenórzésére, fő,
va5l szerkezeti felülüzsgálatára,,,{ kiemelt kntegóriába tartoznak: avilla,
mos berendezések érintésvédelme, a villámvédelem, a gáz- és olajüzemú
berendezések, kazánok, fűtött és egyéb nyomástartó berendezések, ace-
tilén gázfejlesztők, felvonók és emelőgépek. A mobil és komplex hadi_
technikai eszközök /műhely gk.-k, stb./ nas/ többsége rendelkezik ilyen
berendezárekkel, azonban a fenti megfogalmazás szerint a feryverzeti
eszkózök, a haditechnikai eszközök nem minősülnek veszélyes berende-
zésnek.

Felméréseket végeztünk a felülvizsgálatra köte|ezett e§zközök, be-
rendezések vonatkozásában gépesített lövész-, harckocsió-,tűzéí-,és
légvédelmi dandároknál azzal a éllal, hogr felmérjük a kötelező ellen-
órzések, vizsgálatok betartrásának végrehajtrását, helyzetét.

A üzsgált kúlönböző feg5rvernemi dandárszintű katonaszervezetek-
nél azt tapasztaltuk, ho5r az előírt izsgálatok és ellenórzési feladatok
végrehajtása csak részben történt meg é§ ezt mutatja az l.sz. táblázat.
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A kimutatás jól érákelteti, hogy a veszélyes berendezések kategó-
riájában a vizsgálatok elvégzésében - a hatósági felügyelet alá vontak
kivételével - igen jelentős a lemaradás. A hatósági felügyelet alá vont
berendezéseket /kazánok, nyomástartó berendezé§ek, felvonólc/ az Or-
szágos Energiafelüryelet kaiánbiztosa, illetve az ÉMI felvonószakértője
az űzembehe|yezési eljárás alkalmával nyilvántartásba veszi és gondos-

kodik arról, hogy az időszakos üzsgálatok az előírt időpontban végrehaj-
tásra kerüljenek. Ez a rendszer biztosítéka annak, hogy e körben a felül-
vixgálatok végrehajtása rendszeres és ennek következménye, hory az
ezekkél a berendezésekkel kapcsolatos balesetekszáma hosszú évek táv-
latában minimális. Ezzel szembbn a többi területen elmaradt a bizton-
ságtechnikai felülvizsgálat, amely bizonyíthatóan számos baleset forrása,
mivel nem kerül kiszűrésre, az üzemeltetésből való kivonásra, vary javí-
tásra a hibás gépek, berendezések és eszközök jelentós része.

Sajnos a korábbi évek ellenőrzési tapa§ztalatai sem mutatnak ked-
vez§bb képet, ö§szesen 29 katona §zÉrvezetet vizsgálva 1989,ben 43 /a-
os, 190-ben 46 %-os és 1991-ben pedig már 63 Vo-os volt az elmaradás
a veszélyes berendezések kötelező vizsgálatait illetően.

,d tűzvédelmi szabványosági felülvizsgálatok elmaradásának legfőbb
oka, hogy a katonai szeryezetek nem rendelkeznek a végrehajtáshoz
megfeteló üzsgával bíró szakemberrel. A bérmunkában végeztetett fe-
IüIvizsgálat pedig jelentős Löltséget igényelne.

Az emelógépek, a vontató berendezések, a csörlőművek, a vonóbe-
rendezések, a csigasorok, a kötöóelemek, továbbá az elektromos kézi-
szerszámok elóírt vizsgálatai nem igényelnek különleges szakképzettsé-
get és jelentős anyagi ráfordítrást. Ezen vixgálatok elmaradása főIeg szer-
vezetlenségből és a feladat nem ismeréséből fakad.

A felügyelet alá tartoó emeló és anyagmozgató targoncák és gépek
üzemeltetése az elmúlt évben kerűltek szabályozásra.

Aüllamos hálózatok hetyenként kitikus állapotát általában a pénz
és szakember hiány, máshol a nem kelló odafigrelés és törődés okozza,

A veszelyes berendezések és egyéb eszközök előírt vizsgálatainak
végtehajtása során a katonai szervezetek akkor járnak el a leghelyeseb-
ben, ha avizsgálatok minél naryobb hányadát - amennfben erre személyi

249



és tárgli feltételeik megvannak - házon belül, saját szakembereikkel vé-
geztetik el. Ennek a megoldásnak főleg jelentós gazdaságossági elónye
van. Asaját erőból nem megoldható vizsgálatokat pedig a honvédség arra
kijelölt szak-szerveivel kell elvégeztetni. Amennyiben különbözó okok
miatt /pl. kapacitáshiány/ ez nem járható út, úgjl végsósoron polgári kiü-
telezó igénybevételére is sor kerülhet. Az eryetlen tossz"megoldás" az,
ha a vixgálatokat eryáltalán nem végzik, illetve végeztetik el.

A dandároknál üzsgálatra kötelezett eszközök, berendezések kimu-
í^tá§,át a 2.sz. táblázat mutaqa.

A táblázat adatai a fegtvernemi sajátosságoktól fűggóen változnak,
mint pl. a hk csapatok emeló- és vontató eszközeinek, vary a légvédelmi
csapatok üllamos berendezéseinek, a hidraulikus emelő-mozgató rend-
szereinek számát tekintve mintery 40 Vo-kal eltérnek.

Abból a tényMl, ho5t a balesetveszélyek állandó jelleggel, minde-
nütt hozaátartoznak az ember környezetéhez, nem következik a baleset
megelőzhetetlensége. Ebból az elvból kiindulva, a munkavédelem ezen
belül a bizton§ágtechnika szempontj6ból jelentős következtetések vonha-
tók le:

- Nincs a környezetünknek, szolgálati- és munkahelyiinknek olyan
"ttyugalmas' tésze. ahol ba|esetveszéllyel ne kellene számolni;

- A balesetveszélyek éppen az állandó jelenlétük következtében
megszokottá válnak. Az emberek saját maguktól legfeljebb az egészen
súlyos veszéIyekre figyelnek fel, nincs tehát olyan magától értetódó
veszély, amelyre ne kellene felhívni a figlelmet, nincs olyan nyilvánvaló
magatartási követelmény, amelyet ne kellene előírni.

- A megelózés, lprevenciól a védekezés soha nern tekinthető be_
fejezettnek. Ha valamely környezeti, vagy feladatvégrehajtással kapcso-
latos fő balesetveszélyt sikerül részben vagy teljesen megszüntetni, rend-
szerint marad még számos kisebb veszely, amelynek elhárításával foglal-
kozni kell.

A következő példaértéldi baleletek mindegikénél az elmaradt felül-
vizsgólatol<, e llenőzé sek hozhatók összefiigésbe az e seménnyel.

250



Simon György hka. tetószigetelési munka befejezése után szer_

számait az emelőszerkezeten akarta leengedni. A daruról hiányzott az
ellensúly, ezért megbillent és nevezettel eryütt a mélybe zuhant, aki sé-

rüléseibe belehalt.

Maryar Attila hka. ery URAL-375 típusú tehergépjármű szerelésén
vett ré§zt. A sebességváltó visszahelyezésekor az emelőlánc elszakadt és

a leeső teher a dolgozó lábát eltörte.

Vidák Adolf tizedes kerítés elemek beemelését végezte, amikor az
emeló kettétört és bal könyökére csapódott, ahol csont és izomszövet
zúzódást okozott.

Mindhárom baleset azért következett be, mert nem történt meg az
emelószerkezetek kötelezó vizsgálata, ellenórzése.

Szabó Tamás honvéd darukötözóként dolgozott. A daruvezetőként
a terhet megemeltette, de mivel 

^z 
emelőláncból hiányzott a biztosí-

tócsap , az anyag lezuhant és a katona jobb lábát eltörte.

Schaflrauzer Gábor honvédot súlyos áramütés érte, amikor egl sza-

bálytalanul lezárt villamos tokozat fedelét akarta üsszahelyezni.

Kovács Géza honvéd elektromosjavítási munkát végzett ery működ-
tetó szekrényben, amikor áramütés érte. Az eset kivixgálrása során kide-
rült, ho§/ a kisütő rendszer hibás volt.

Bende Antal honvéd napirend szerinti takarítási feladatát végezte.
A naposasztal portalanítása közbe nke?sbozzáéít a falból kilógó, feszült-
ség alatt álló csup aszvezetékhez és áramüté§t szenvedett.

Az áramütéses balesetekoka az volt, ho5t nem végezték el aüllamos
hálózat és berendezéseinek szabványossági /lvíSz 16ffi/ és érintésvédelmi
MSz772l íelű|visgálatát, ebból következően nem is intézkedtek a hibák
kij avításá ra.

Dobrádi I§tván honvéd a konyhán burgonya szeletelését végezte ro-
botgéppel. A késház burkolata törött volt, melyet kézzel próbált leszod-
tani, de jobb keze a késhez ért és 5. ujjából e5l darabot levágott.
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Bányai Béla honvéd ery vasszerkezet szétvágását olyan kézi gyors-
darabolóval végezte, amelyen nem volt védőburkolat: Munkavégzés köz-
ben a darabolótárcsa megszorult, az anyagból kivágódott, a munkavégó
ingét felcsavarta és a hasán 10 cm hosszú vágott sebei ejtett.

Bari János honvéd műszaki kisgépkezelői kiképzés keretében mo-
toros fejtőkalapáccsal betontörést végzett. A gép védőburkolatából egy
10 x 8 cm-es darab ki volt törve. M\tnkavégzés közben a katona keze a
fogantyún megcsúszott, hüvelykujja a ventillátor lap átjához ért, amely az
első ujjpercét csonkolta. Bari honvéd közvetlen elöljáróját,- aki tudott a
gép hibájáról és ennek ellenére elrendelte a munkavégzést, - a katonai
bíróság elmarasztalta.

Mindhárom balesetben a védőburkolat játszott jelentős szerepet,
amelynek feladata valamely veszélyforrásnak - pl. gépek forgó-mozgó
alkatrészeinek _ az elszigetelése, horyveszélyességét ne tudja az emberre
kifejteni. Mint péIdáink is mutatják védőburkolat hiányában, vary annak
sérülése esetén a veszélyhordozó hatóképessége megnő, az emberi test
könnyen érintkezésbe kerülhet vele és balesetet okoz. Az ilyen hiányos,
illetve hibás géppel munkát végezni vagy végeztetni szigorúan tilos! /még
a legkörültekintőbb, Iegalaposabb munkavédelmi és szakmai kioktatái
ellenére, ideiglenesen sem szabad/.

A felmért csapatok vezetőállománya a jelenlegi biztonságtechnikai
állapotra vonatkozóan, a helyzet javítása érdekében az a6bbiakat hiá-
nyolja:

1. A felülvizsgálatra kötelezett eszközök, berendeáek vonatkozó
intézkedései, szabályozásai külön-küIön jelentek meg, vary az igénybe-
vételi-üzemeltetési utasításokban " elrejue" vannak ógzíNe.

2. A technikai eszközök széles körének biztonságtechnikai ellen-
őrzése, felügyelete nincs összefogva, jól áttekinthetó rendszerbe foglal-
va.

3. A szakmai követelmények részenkénti megvalósulása különbö-
ző,_illetve alacsony színvonalú, á szakismeret hiányős, a szülséges kapa-
citás hiányában a meglévó erőiket a napi élet feladataira koncéntráljik.
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4. Ezen felüMzsgálatokat külön összefogottan nem tewezik, a
fegyvernemi és szolgálati ágaknál külön-küIön jelennek meg, így a szak-
értói vizsgálatokhozszülséges költségkereteket csak részben vary eryál-
talán nem tervezik.

Pl. 20 db hidraulikus emelő-mozgató rendszer hitelesítése polgári
vállalkozóval mintegy 450 e.Ft., ezen ö§§zeget a tervezett javítási, kar-
bantartási költségek nem tartalma zzák, ezért a csapat a hadrafoghatóság
biztosítása érdekében a hitelkeretet ennfvel túllépte.

Biztonságtechnikai átl8potot jellemz6 hiMk fettárása szemrevéte-
lezéssel

A gépek és berendezések biztonságtechnikai és ergonómiai vizsgá-
latát az MSz 05 90.0003-77 sz.szabvány ída eló 31 oldal terjedelemben.
A részleges követelményrendszer i§mertetésétől eltekinwe itt csak a biz-
tonságtechnikai állapot legáltalánosabb jeleire utalunk a részletesség
igénye nélkül.

A szakvizsgához kötött felüsleleti ellenőrzéseken, méréseken és a
minősítésen túlmenóen a megelózés fontos módszere az üzemi próba
során szemrevételezett eszköztjk hibáinak megállapítása, feljeg5záe és
a szükséges intézkedések megtétele.

Az állnpotot jetlemző rpndellenessége! a hibák gnkorlati jelei ü-
zuálisan is megállapíthatóalc

al Wllamos berendezéselqtél:

- szigetelési hibák, vezeték törés, szakadás;

- feszültség alatt a rendszer &ezeték, berendezes/ melegedé-
se, füstölése;

- csat|akozásihiányosságok;

- vezérlőszekények, dobozok, kapcsolókészülékek állapota,
múködése.

bl Nyomóstartó berendezéseknél:

- az üzemi nyomás csökkenése, tömítetlenség, csatlakozási,
stb. hiba miatt;
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- az űzemi nyomás növekedése a biztonsági lefúvó, stb./
szelep hibája miatt.

cl Emelő,- anyagmozgató berendezéselolél:

- hidraulikaolajszivárgás,csepegés,csurgás;
- mechanikaisérülések,deformációk;
- emelókarok,_felületektörései,sérüIései;
- sodronykötelekszálkásodása;
- mechanikus elemek, láncok kopottsága, korróziós jelek,

stb.;

- véghelyzethatárolás,rezgésüszonyok.

A haditechnikai eszköaik technikai kiszolgálása során ezen rendel-
lenességek, jellemzók megáltapíthatóak és kellő alapot képezhetnek a
szükséges intézkedések megtételéhez.

Összefogtatva:

A problémakör elméleti és §lakorlati ismereteinek összefoglalása-
ként felmerül a kérdés hogyan lehet a követelmények betartását előse-
gíteni, a műszaki biztonságot fenntartani?

Az első lépest megtettük, kiadásra került az MH ATFCSF intézke_
désével a "MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a katonai ingatlanok iaemel-
tetésbiztonsági-munkavédelmi ellenőzéséhez" c. útmutató. A parancsno-
kok, munkavédelmi megbízottak r&zÉrekészült azzal a céllal, hogy kellő
a!apokat, segítséget nyújtson az üzemeltetésbiztonsági-munkavédelmi
ellenőrzésekhez és a feladatok vegrehajtá§ához, a követelmények ösz-
szegyűjtésével, példák és megoldási változatok leírásával.

A kózeljövőben kiadásra kerüI a "MÓosznnmu ÚTMUTATÓ a
biztonságtechnikai lmunkavédelmil szín- és alakjelel<, jelölések alknlma-
zásához", amely a veszélyforrások környezetében a veszélytudat /óvatos-
ság/ fenntartását, összességében a balesetek megelózáét szolgálja.

A biztonságtechnikai állapotot jellemzó hibák többsége vizuálisan,
szemrevéielezessel, üzemi próbával is megállapítható, szakvixga, maga-
sabb szakképzettség néIkül. Fontos azonban, hog az egység technikai
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állapota, aZ üzemeltetésbiztonság összetevői tervszerűen, esetenként a
paráncsnokok és helyettesei részéről teljeskörú áttekintésre kerüljenek.

Az elemzésből következik, hogl a jövőben várható követelménnyé
válik egy "biztonságtechnikai uakglűjtemény" összeállítása az alyagi,
technikai szolgálatok területén, amely az üzemeltetésbiztonságra vonat-
kozó szabályozásokat, elóírásokat fegyvernemenként, szolgálati ágaként
áttekinti és rendszerezi.
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Elhelyezésl szol8ólstnál! 1-sz.táblázat

LÖVÉSZ I{ARCKOCSIZÓ TÜZÉR LÉRAK
DD. DD. DD. DD.FEL{JLVIzsGÁáToK

EIljNÓRZÉSEK
VÉGREHAJTÁS vé8rehajtás

%_ban

vll-lÁMos HÁLóZAT
TúzvÉD.szÁBv. NEM NEM NEM

ÉRn{TÉs!ÉDE E}tí NEM IoEN IcEN IcEN 75

!,LtÁlvívÉDELEM NEM IGEN lcEN IoEN ,l5

ELEK,IROMOS NEM NEMXÉZISZERSZÁMOK NEM

KA7,ÁNoK IGEN IGEN

t.ÍYOMÁSTARTÓ
BERENDEZÉSEK NINCS NINCS NlNcs MNcs

FELvoNÓK NINCS NINCS IGEN IGEN l00

EI\,rH,ócÉPEK NEM NEM IGEN lGEN 50

Anlagl-Technlkal Szol8álatnól: uiv. hk, Tü. Lé.Ra.

EsETl vlzsc. tGEN NEM 16EN NE}"{ 50
voNTÁTÓ
BERENDE_
zÉsEK

Fó !,IZsG. i5

DARABV_TF-RII-P.,IGEN NÉM NEM NEM 25

csöRLó-
MúvF,K

EsETl !,lzsc. NEM IGEN NEM 25

Fó vr7§G:

voNó-
BERFNDE_ DARABV.TERHJ, NEM NEM NEM NEM

cslcAsoRoK HIDRAUL,ELL. lcEN iGEN NEM NEM

KóTözóEr§N,ct( ELEKTR. ELL. IGEN iGEN NEM NEM 50

,ESETI

NAoYt\YoMÁsú UZrc' I6EN IGEN IGFN IGEN l00
l00

PAl,AcKoK
ÍDÓSZAXOS
vIZ§c. IGEN lcEN IcEN rGEN l00
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s. F§7-köz vizJgá!at
sz.§opoítok

l. villamos be.end.
1.1. Hálózrtok
t.2. Év. íeod§ze.ek
1.3. Áamfofrá§ok
1.4. Á.ramálalaKtá§ok
t.5. Tápe8y9égek
t.6. Eneí8,ia elo§ztók
1.7, Müszerek,próbapadok
1.8. Aklruröltók
l .9. Kédsze.sámok

Ható§á8,i §zakvizsgÁlroz
sánlú kötött

felii8yeleti
/horvódségV

l900
43

l60
20

42
l7

l50

2.sz.íáblez^I

sájáthatá§körben, Megje8yzé§
itényb€véael olólt,
havoítta,éveotejü.
szkutásftás szerirtt

Méré§i ponlok
44l 1992.
/HK 18/
MH ÉEFint.

villámvédelem l0 Me8hibásodás esetén 3,6,9 év€nte
A,Bc.D,E
tiiv-o-

3. Nyomá§taí!ó
b€rendezé§ek

3.1. Kaánok

32. Tartályok

3.3. LégindltóPalackok
3,4. Gázpalackok

3.5. Hidíaulikus rend-
szerek

3.6. Túzoltó palackok

A'B-tól
í08!,óen
Veszétyerségi
o§ztáy
l65
ó5

30

3000

1-2

44l|992.

^lK 
l8./

MH ÉEF int,

Gépkönyv
lluz*bnwl

ll2-1é,,li
szavato§§á8,i
idótól f0g8,óen

4. Eíneló-vontató8épek
4.1. Daíuk
42. ck.daíuk
4.3. voltatódaruk
4.4. Ki§egító daíük
4.5. &nelóüllá§ tar8,.

4.ó, Rakod€éPek
4.7. E§rcló a§ztal, -lap
4.8. Gkcsórlók
4.9. vontató csörlók
4. l 0, c§i8asoíok
4.1 l. Kézi múködt, emelók
4.12.1/oíl,ó.köLözl

l8
1

l

28l1992.
ftIK l4J
M}I IlTcsF
int.

280
l08
50

275

eszközók ls2
4. l 3. Hid.auliku§ emeló

íendszefek

257



HADTÖRTÉNET

A HAZel KAToNAÉLELMEzÉs Bcy ÉvszÁ za,ne

Dr. Gion Béla|

Ebben a üsszatekintésben választ keresünk mind a szakmabeliek-
nek, mind a hozzánk köze,lállóknak ana a kérdésre, hogy az elmúlt év-
századnl időben hogyan múködött és mit nyújtott a z étkezőknek ahazai
katonaélelmezá. E tanulmányban leírtak a tényekre szodtkoznak és az
olvasóval eryütt keresnünk kell a vá|aszt: jók-e, és főleg igazak-e a meg-
állapítások?

A dolgozat bevezetóje rendharyónak tűnhet, mivel két kérdésnek
elébe meg. Ezek egtike: az előzmények szokványos és évtizedek óta be-
idegződött felsorolása - az eryik időszak kötelezó elmarasztalása, a másik
múlt iránti nosztalgia - elmarad. A tovóbbi kérdés a mű címéból adódhat:
miért a"hazai", és miért nem a magyar katonaélelmezés százévét tfugyal-
ja a szr;ző2

Válasz csak az utóbbi kérdésben indokolt: a tárryalt időszak folya-
mato§an "hazai" vo|t. A békeidószak élelmezési ellátásának rendje vi-
szont csak röüd időszakra, a '30-as években és a '40-es évek második
felében nyert mástól eltérő, sajátosan maglar jelleget. Az '50-es évek
közepén elindult ismét eryfolyamat, amelykezdetben az 1951-ben átvett
anyagnorma hibáinak kijavításával, késóbb a belső szerves fejlódés ered-
ményeként már a nekünk megfeleló úton haladt. A '70-es évek elejére
kiépített saját rendszerünk kiállta mind a közel másfél évtizedes stagná-
lást és üsszarendezódést, mind a kiteljesedő piacgazdaság próbáját.

A múlt évszázad kilencvenes éveiben egymást követően jelentek
meg magyar fordításban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének
német nyelvű szabályzatai. 1892-ben került kiadásra a háborús uta§ítás
(1). 1896-ban látott napvilágot a G-7. szabályzat amely - ideiglenes jel-

l Dí. Gion Béla oy. mk. alezíede§, a hadtudomány kandidátu§.
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legét megtarwa - 1949. végéig a maryar katonaélelmezés meghatározÁ
jellegú szakutasítása volt a békeidószakban(2). A nyelvében új, szellemé-
ben a korábbit követő szabályzatok a hazai katonaélelmezésben máig is

hatnak

Sajátosságok a sázadfordulón

A19.századvégétől az I. ülágháborúig tartó időszakban a feryveres
küzdelem megvívása eszközeinek, módjának fejlódése hatással volt az
európai nas/hatalmak hadseregei anyagi biztosítására, a háborús katonai
élelmezés elveire ésgyakorlatára, Valamennf onzág - erymillió fón felü-
li hadilétszámú - hadseregének anyagi biztosítási rendszere erős tradíci
ókon, több-kevesebb háborús tapasztalaton alapult.

Az Osztrák-Magyar Hadsereg háborús élelem ellátási rendje, szabá-
lyozottsága az elsó világháborút megelőzően két jól elhatárolható idó-
szakra különült. Az első a 19. század véEétő| az 1900-as évek elejéig tar,
tott. A háborús katonaélelmezésre a múlt évszázadi szemlélet volt a jel-
lemző. A hadinorma szerinti ellátást a megfelelő tábori élelmezési fel-
szerelések hiányából eredően a lakosság által nyújtott szállásélelmezés
szükségessége, az utánszállítási nehézségek miatt az élelmiszerek széles-
körű, minden eszközzel végrehajtandó helyszíni csapatbeszerzése uralta.

A második időszak a századforduló kezdetétől a háború végéig tar-
tott. Az erőteljes háborús felkészülés a katonaélelmezés fejlesztésében
is érzékelhetó. A hadsereget ellátták tábori élelmezái t]elszereléssel:
mozgókonyhákkal, tábori mozgó sütödével. A felső szintű katonai veze-
tés nem vette figyelembc sem a harceljárások változásából eredó köve-
telményeket, sem az élelmezési szolgálat felszereltségéből adódó lehe-
tóségeket. Ennek következtében a hadsereg az első ülágháború kezde-
tétr a kor színvonalán álló anyagi biztosítottsággal, az élelemellátás rend-
jét illetóen pedig a79. századi elvekkel, konzewatív szemlélettel rendel-
kezett.

A modern katonaélelmezés feltételei a múlt évszázad második felé-
ben kialakultak. Az 1853-56-os kími háborút követó években Nyugat-
és Közép-Európa hadseregei élelmezési szolgálatában a modernizációs
törekvések tartós eredménl hoztak. A táplálkozástudomány fejlódése,
az egyes tápanyagok szerepének tisz íázásalehetővé tette a katona fizikai
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terhelésével arányos napi teljes energiaigény és tápanyag_ összetótel
becslését. Ez az eredmény még messze volt a mindennapok ryakorlatától,
mégis jelentős, mert ezzel vette kezdetét - és azóta is folytatódik - a ka_
tonák táplálkozási és étkezési igónyére, annak mind teljesebb kielégíté-
sére irányuló kutatás, a katonaélelmezés tudományos megalapozrása (3).
A kutatósolaól megjegzendő, hogl az érdeHődés már az első világltáboni
előtt az optimóIis fehérje mennyiségére és a harcoló katona eneryiaigényé-
nek pontos meghatározására irányllt.

A békeidószak élelmezése minőségének érzékeltetéséhez néhány
adat: a napi étkezések átlagos energi aértéke250íJ - 2800 kcal, az ülőmun_
ka-kategóriának megfelelő. A teljes értékú fehérje igénynek mintery
50Va-a volt bizto§ított. A norma élelmiszer-struktúrájában a kenyér
mennyisége volt a meghatározó, ez adta a napi energia7ovo-át. A többi
élelmiszer gyakorlatilag napi ery főétkezéshez volt elegendó. Ebből biz-
tosították a napi háromszori étkezest. Az élelmiszerek tömegesen besze-
rezhető olcsó termékek voltak. Ezek változó piaci ára alkotta a havon-
kénti rendszeresen megállapított költ§égkeretet.l gazülkodó csapat
hatáskörébe íartozott, hogl a közétkezési pénzből a norma élelmiszereit
vagl más, olcsóbb termékt szereztek be.

A hazai katonaélelmezés első, min teg íél évszázadát átfogó időszak
lényegesvonása, hory a békeidőszak élelmezési normáját sohasem értel-
mezték naponkénti természetbeni élelmiszer-ellátmányként. Heti étren-
det, az élelmezési költségeket behatároló fiktív élelmisz€r-összetételben
határozták meg a z élelmezési pénznorma alapját. Másik sajátosság, hogy
a békeidőszak élelmezésének rendje sohasem keveredett a hadiélelme-
zéssel. Az élelmezési normák tartalmában, azok valamennyi dimenziójá-
ban az"elégséges elbtás 4 legkisebb k)ltsége!' elv énényesült.

A két világháboní közott

Az I. világháborút követően Nyugat- é§ Közép-Európában szembe-
tűnő az ellátás minőségének javulása. A"elégséges ellótós" elv ltdryébe a
"szül<séges elldtás a legkisebb költségel" elmélete és ryakoílata lépett. En-
nek eredményeként a naponkénti étkezések energiatartalma 3500 kcal
körül, a középnehéz munka és nehéz munka-kategória köaitt állandó-
sult. A teljes értékű fehérje igényt a hazai ellátásban mintegy llVo-ban
biztosították.
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A táplálkozás-élettani követelmények lassanként tudatosultak. Az
ismeretterjesztésen túlnőtt ery, a katonai éIelmezés korszerűsítesével
foglalkozó segéd|et, amely a táplálkozástudomány eredményeinek alkal-
mazását ajánlja a csapatélelmezésben, kűlönösen az étlaptervezésben
(4). A műnek az energiaigény meghatározásával, az eryes tápanyagok
megoszlásával kapcsolatos része sok tekintetben ma is helytálló.

1945-1949kő7nfi

Alig fél évtized alatt két, egymástól jól elhatárolható idószakra kű-
lönül a hazai katonaélelmezés. Az elsó évek a szerveződó, építő és éhező
Honvédségről tanriskodnak. A háborúban tönkrement, kifosztott ország
hadseregét sem volt képes ellátni.

Az antized végéte kirajzolódott egl modernizálódni képes élelme-
zési szolgálat határözott köwonala. Az elért eredményekról, a katonai
vezetés közeli terveiról nehéz elfogultság nélkül írni.A hóború után alig
három évvel a kntonaélelmezésben eláték az utolsó békeévek ellótottEó4ó-
nak süntjét (5). Ahazai táplálkozási szokásoknak megfelelő étrend - a
szűkös anyagi lehetóségek ellenére - a megva|ósulás útján volt. Ezatény
önmagában is sokatmondó, mert a katonaélelmezés minden eddigi ér
rendje idegen volt a magyar, de a Kárpát-medence népeinek étkezési
szokásától.

A hadtudománl kutatások során feltárult a felsó szintű éIelmezési
és katona-egészségügyi vezetésnek a táplá|kozás- élettani alapokon
nyugvó katonaélelmezésre irányuló határozott szándéka. A megvalósu-
lás ket lényeges feltétek már adva volt: l7l az élelínezés fontosnak tartott
dimenzióinak alapadata, tehát az ismeret /2/ a rendszer életrekeltéséhez
szükséges, elméletben és gyakorlatban felkészült szellemi alkotóbázis, az
alkotni tudó ember.

A feladat újszerúségéból eredően nem láthatták a megoldásra váró
feladat valódi súlyát. Ismeretlen volt a matematizálás útja, az érintett tu-
dományágazatok eredményeinek a rendszer éIjához igazodó struktúrá-
lása stb. Ezek megoldása azonban - mai szemmel nézve - csakidó kérdése
volt-
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Az eróltetett ütemű hadseregépítés, az idegenből áwett ideológia az
1950-es évek elején a hazai katonaélelmezés szerves fejlódésének véget
vetett.

Az 1950-esévek

A tények: bizonyítást nyert, hogy a háborű időszakban általánosan
használt anyagnorma jól alkalmazható békében is, az élelmkzer-gazda-
ság alacsony fejlettségi - szerény élelmiszer-választékkal, hiánygazdaság-
kén is jellemezhető - szintjén. Az anyagnorma élelmiszer-összetételénél
fogva a megalkotásakor meghatározott tápanyag-ellátottságot folyama-
tosan biztosítja a kötött anyagfelhasználásból eredóen. Alkalmazása egy-
szerű.Áz étlap összeállítása az anyagnormót alkotó élelmbzereknek a ter-
vezési időszakban történő maradéléalan felosztósára korlótozódik (6).

A katonaélelmezésben az energiaellátottság tartósan tlfi)0 kcal kö-
rül, a nehéz munka-kategória szintjén állandósuit. Ateljes értékű fehérje
ellátottság a kíván aíasnak 40Vo-avoltA ndpi három íőétkezés mindepike
íőtt éíelből állott. A szokatlan regge|ikkel az étkeő állomány nem tudott
megbarátkozni.

Az 1950-es évek e|ejére gyökeresen megváltozott a katonaélelmezés
gazdasági környezete. A háború után újjászerveződő piacgazdaságot az
utasítá§os gazdaság váltotta fel. A norma §zerinti tartós élelmiszereket
az ellátó élelmezési raktárak téÉtés nélldl biztosították. A friss élelmi-
szereket, az idénycikkeket állami vállalatok szolgáltatták ki havonkénti
kiutalás szerint, térítés ellenében, A szakágazati gazdálkodás, a költség-
tényezó a csapatoknái értelmét v€szíette.

Az élelmezési szolgálat valamennyi korábbi szabályzata érvénytelen-
né vált. A Szovjet Hadsereg már régebben hatályon kívül helyezett élel-
mezési szakutasítása elemi adaptáció nélkül, hevenyészett fordításban a
néphadsereg egészére vonatkozóan kiadrásra került (7) és csapatpróbák
nélkül hatályba lépétt. A túlszabályozásoka, illetve a joghézagok meg-
szűntetésére rövidesen intézkedni kellett (8).

Osszegezve: a rövid idó alatt létszámában három- négtzeresére nö-
vekedett hadsereg éleimezése ery stabil ellátó szolgálatnak is rendkívüli
|eladat lett volna. Ha figyelembe vesszük, horymindezt ery alig felkészí-
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tett, zömében új élelmezó tiszti, tiszthelyettesi állomány e§l idegen kör-
nyezetbó! átvett, slakorlatban ismeretlen ellátási rendszerrel, a te|es át_

szervezÉs alatt álló és bizony,talan árukibocsátó képességű élelmiszer-
gaÁaságra építveoldotta meg, úry e teljesítményt rendKvülinek kell mi-
nősíteni.

A rendszer szerves fejlódésére csak radikális reformok után lehetett
esély. Részmegoldásokra tervek készültek, reformokra azonban ekkor
nem került sor.

l95ó után

Az 1956-os fonadalomban a honvédséggel kapcsolatos fó követelé-
sek egyike a nemzeti jelleg üsszaadása volt. A maryar katonaélelmezés
- történelmében elősiör - most máT tartósan a néptáplálkozás közelsé-
gébe került (9). 1957. jtllius l,én hatályba léptek az új, részbeni pénznor,
md* 1tO1. Az élettani követelményeket az alapvető élelmiszerek még

kötelezó kiszabata biztosította, más élelmiszerekre pénzt kapott az élel-
mezési szolgálat.

Az ellátás minőségének jawlása az étrendi változatosságban érzé-^

kelhetővé vált. A teljes értékű fehérjének az aránya megnövekedett. Az
optimális mennyiség 80%-a biztosítva volt.

Öt év múlva a béke élelmezési ellátásban teljes köttlvé vált a pérugaz,
üIkndás. A költségtényezó mellett csak a biztosítandó energiaszintre és

a napi kötelezó nyershús- kiszabatra rendelkezett. Minden más élelmi-
szerre irányuló korlátozást feloldott (11), (12).

A reform időszaka

Az 1968-as gazdaság-irányítási reform igen erős hatással volt a hazai
katonaélelmézésre. A'60-as évek közspén a szakágazati vezetés a rend-
szerfejlesztést illetóen lépéskényszerbe került. A reális elgondolások
megvalósításához a reform olyan lendületet adott, hogy a '70- es évek
közepére - a lefókeződés körüli időre - az új rendszer tartósan, reménye-
ink szerint is visszafordíthatatlanul működóképessé vált.
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Helyes lépés volt, hogl a pétagazddlkodós tltjdt vólasztó élelmezé§
szolgálat véglegesen smátott az anyagtlormával és nem akart visszatérni
más régebbi formáhozsem. Attéréskor csak ez az elhatároá§ volt biztos.
Abban, hory ez az áttérés milyen véglege§ arculatot ad a szolgálatnak és
mikona válik teljessé, rendkívül sokféle vélemény ütközött.

Az új rendszer szervezésére, építésére mintegy tíz évre volt szükség
(13). A rendszer további fejlesztésekre nyitott maradt.

A reform után .

Az élelmezési ellátás felépült új rendszere életképesnek bizonyult.
A további fejlesztéshez szükséges lépések azonban lelassultak. A szak-
ágazat helyét kereste a hadsereg na5t rendszereiben, amelyek építésére
számos koncepció látott napülágot, glakran egrnásról sem véve tudo-
mást. A '70-es évek második felében a szolgálatfónökség elöljárója - a
tánminisztériumokkal eryütt - az éIelmiszer-fogyasztási struktúra egyes,
kevésbé lényeges elemeinek (rix, burgonya) csökkentésével vagy növe-
lesével foglalkozott. E pótcselekvés anakronisztikus volt. E§!íészt azért,
mert a jól szabályozott, pénznormán alapuló rendszerünk kötetlen élel-
miszer-felhasználást tesz lehetővé. másrészt, mert a több éven át folyó
intézkedés-sorozat a lakossági fogyasztást nem érintette.

A magyar kaíonaélelmezés napjainkban

A Maglar Honvédség élelme,ésiellátásirendjét a rendszerváltás né-
hány éve alatt számos hatás érte, amelyek következményeként uinte va-
Iamennyi terüIete mívlosításra, korszen7sítésre szoruI.

A legfontosabbak közül is történelminek minósül a honvédelem
doktrinális elveiben történt lényegi változás, mely szerint a fegyveres
erők alkalmazásának meg kell felelni a hazai területen ha5lományos esz-
közrikkel megvívandó aktív védelmi haditevékenpégek követelrrrényei-
nek

Alapvetóen fontos, hogy az élelmezési rendszer működtetésének
anyagi fehételeit meghatároÁ gazdasági lórnyezet megváltozott. Akőz-
ponti gazdálkodás rendjének megszünésével párhuzamosan a piacgazda-
ság térnyerése a jellemző, amely az áruforgalmazás módjában, az élelmi-
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sz€r- §zállítók körében és az élelmiszer-választékbanjól érzékelhető vál-
tozásokat hozott.

A változások vonzataként konzerúségüket vesztették a személyi állo,
múny élebnezési péranormli. Módosultak a pénzügyi, számviteli szabá-
lyok. A központi gazdálkodá§t feltételezó és aztjól kiszolgáló szakágazati
belső árrendszer túlhaladottá vált.

Az elmúlt évtizedben számottevő mértékben kisálesedett a káto-
naélelmezésben, a szakági logisztika fonto§ területén alkalmazható isme-
retanyag é_s a mindennapok munkájában nélkülözhetetlen ryakorlat, a
jártasság. Órvendetes tény, hogt a hagulányos ttégt tudomán,te,ülettel -

nevezetesen a táp6lknós-, az élebnezés-, az élebnisar, és a közgazdaság-
ndomáruyal - egütt a vaká§ logi,s,tikát aolgálja a számítástudomúry is.

Végül - és ez még nem történelem - a maryar katonaélelmezés kor-
szerúsítése ery múködő, a 5nkorlat ptóbáját 25 év óta kiálló rendszert
vehet alapul, tehát szükégtelen mindenben űjb6l a "nullúról indulnt'.
Nary a valószínűsége, hogy ery modernizált élelmezési szolgálat kiállja
a fejlett logisztikával rendelkező hadseregek szakágazataival történő
összehasonlítást.
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