
Nyü !zóB: 69o/555^íE n§m

e ÉYFoLYAM
1994t 1. szÁM

203 sz, pórarly

Mogtelonlk nogysdévenként

A MtI ATFcsF-8ég b€lsö kladványa



,, Tactics is the an of the l€i§iicalty po§§iue"

,, llsrcá§rrt e lo8iluikai lehetó§é8ek móvészeté"

KATONAI LOGISZTIKA
Anyagi-Technikai Biztosítás

TARTALOMBÓL

- LoglsztikaaNATO-banés
a kanadai fe§verts eókben

- Iniegrrttcló és |oglsztilra

- Feltesziéslirányolgkonver-
zlóés kooperációa magyar
v€delnii tparbon

- Int€grációsf€jlődéslebeió,
sQeia nyugaí+uópai védel,
ml lparban

- Jlva§lstlzMHbesállítási
rendszer€nek |étrchoásÉra

l994

1

MH ATFCSF-SÉG BELSŐ KIADVÁNYA



szeíkesztó bizottság

Elnök DobóPéter

Tagok FehérvÁri Tamás, Domine János,
§ved l;ísdó, §zűcs l-ászló, Gűrös Já.ncs.
Kiss Lísdó Ferenc

Szerkesztőség

Fószerkcsztó
Felclós szerkcszaó
Fcleló6 klrdó

szenes zoltán
Tólh József
Littomericz]ryJános

Késziilr 270 fldányban
Egyp€Idány: l30 lap



LOGISZTIKA-KATONAI LOGISZTIKA

Ár,mr;tNos loGIszTIKAI uóosznnBr

Kóthay Jónos|

A logisztikai tevékenységek az ember munkavégzése során, ha nem
is tudatosult formákban, mindíg is léteztek és valóságosan befolyásolták
az emberi alkotómunka mozgásterét, lehetőségeit; fajsúlyosan résztvet-
tek az eredmények megvalósulásában. Igy aztán az alkotó ember akár
tudta, hogy logisztikát művel, akár nem, ősidóktól fogva folyamatosan
dolgozott ki es fejlesztett tovább olyan hatékonyságot növeló módszere-
ket, melyek tisztán logisztikai mozgástérben fejtik ki hatiásukat.

Jellemző rájuk, hogy nem függnek a speciális logisztikai környezet
jellegétől, sajátosságaitól; azoktól függetlenül alkalmazhatók.

Az általános logisztikai módszerek olyan általános megoldások, me-
lyeket széles körben alkalmaznak az áramlatok mozgásának kiváltása,
fenntartása, megszüntetése (üsszaszorítása), irányítiása es optimalizálása
érdekében. Vagyis a generális áramlatmozgás megvalósítrásának eszközei
és nem keverendők össze az egyes logisztikai folyamatok vagy részfolya-
matok, műveletek megvalósítása érdekében aIkalmazott módszerekkel.
Nagyon valószínű, hogy számos logisztikai módszer létezhet még, melyet
nem tárok fel jelen tanulmányban. Az általam legfontosabbaknak tartott
módszerek értelmezesét kísérlem meg elvégezni.

Ezek

1. Felhalmozás.

2. Pufferelés.

3. Ckapolás.

4. Szűrés.

1 Dr.KóthayJános alezíedes, e8yetemi docens, ZMKAHaditechnikai Tanszakvezetó helyettes



5. Áfuttatás.

6. I-ogisztikaikapacitásokbérbevétele.

7. Ácsoportosítiás .

8. Technológiakitelepítése (áttelepítése),

9. Infrastrukturális környezetváltása.
(A logisztikai folyamat áthelyezése más infrastrukturába)

10. Visszaforgatás.

1. Felhalrnozás

A felhalmozás általános célja az áramlatok későbbi - általában előre
nem prognosztizálható - felhasználás céljából történó tartalékolása.

A felhalmozás körülményeitől és konkrét céljától fü ggőel különbö-
ző készlettípusokat alaHtanak ki:

_ kezdőkészlet,

- teljes készlet,

- biztonsági készlet,

- manóver (manipulációs) készlet.

A kezd6készlet a várható tevékenység megkezdeséhez §zükéges
mértékű felhalmozás, akkor hozzák létre, ha a feladat megkezdése után
az átam|at a továbbiak során folyamatosan biztosítható. Nagyságát az
utánpótlási ciklus ideje határozza meg.

A teljes készlet a termelési folyamat teljes végrehajtását biztosító
mértékú felhalmozás, lítrebozása akkor indokolt, ha termelés közben
utánpótlási lehetőség egyáltalán nincs, vagy annyira bizonytalan, hory a
felmerülő kockázat a feladat teljesítését veszélyeztetné. Átalában roüd-
táű és nem folyamatos (nem ciklikus) feladatok biztosítiásánál van sze-
repe.

A biztonsági készlet felhalmozására olyan esetben kerűlhet sor, ami-
kor a biztosítandó folyamat működése jó megközelítéssel valószínűsíthe-
tő, lefolyása nagy pontossággal tervezhető, de mégis tartalmazhat várat-
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lan (véletlen) eseményeket, melyek többletfeladat megoldása, többletá-
ramlat igényt vet fe|. Ennek biztosítására hozzák létre a biztonsági kész-
letet, ha a folyamat által megyalósítandó feladatjelentósége azt indokol-
ja. A biztonsági készlet naryságát (esetleg összetételét) valószínűségi
becslések alapján állapítják meg.

Manóver (rnanipulációs) készlet létrehozását általában a gazdasági
hatékorrpág növelésének szempontjai indokolják, Gyakran fordulhat
elő, hogy ery adott (mondjuk korábbi) időpontban kedvezőbb feltételek
mellett léptethető be az áramlat a rendszerbe. (Pl. olcsóbb beszerzési ár
mellett, kedvezőbb szállítási feltételek között, §tb.)

Ha ilyenkor a felhalmozási költségekkel es/ütt i§ kedvezóbb költ-
ségviszonyok teremthetők, pusztán a ráfordítá§i költségek ósszvolume-
nének csökkentése is indokolhatja a felhalmozást.

Bizonyos szintű manipulációs készlet fenntartására, majdnem min-
den kiépített logisztikai rendszer rákényszerül, hiszen az eryszeri nary-
tételben való szállítá§ az esetek többségében kifizetódóbb.

Manipulatív felhalmozás azonban mindíg tartalmaz kockázatot i§,

írya körülményekes az adott folyamat pontos ismeretében alkalmazható
az eljárás.

Átalában elmondható, hogy a felhalmozást mint módszert ott alkal-
mazzák, ahol sztochasztikussá válik a logisztikai rendszer vary környeze-
tének működése.

A felhalmozás a megvalósulás formája szeint lehet:

- centralizáltfelhalmozás,

- decentralizáltfelhalmozás,

- lépcsőzés.

Centíalizált felhalmozásról akkor beszélünk, amikor több igényjo_
gosult folyamat kiszolgálására, a hozzáférhetőség firyelembevételével
központi elosztó telepet varybázist hoznaklétre az őramlat kezelés pro-
fi lírozása céljából. Alapvető jelentósége a folyamatok tehermentesítése.



A decentra|izált felhalmozás célja a raktározási folyamat párhuza-
mosítása az áramlat jellegének vagy a felhasználó folyamátok kiiebb cso-
poítjainak igényei alapján. Egy-ery decentralizált központhoz itt is több
igényjogosult folyamat kapcsolódik, de valamilyen meghatározott logisz-
tikai szempont szerinti eg5l csoportba tartozó összeváiogatás alapjái.
A lépcsőzést azonos feladat kiszolgálása vertikálisan egymásba ágyazott
logisztikai rendszerek, párhuzamos működőképességének biztosítására
alkalmazzák. Tulajdonképpen arról van szó, hogya hiérarchikusan kiépí-
tett logisztikai rendszerek egymásalárendelt tagozatainál, a rendsier
problémamentes működését biztosító - központilag elóírt mértékű - fel-
halmozást valósítanak meg.

Afelhalmozás központi bázisa araktározási folyamat. Afelhalmozás
alatt az áíamlat raktári kezelése huzamos időn keresztül válhat szűksé-
gessé. Igy a raktározási folyamat teljes alapművelet készletét igényelheti
a módszer alkalmazása. Ezért a felhalmo zás eléggé költségei módszer
lehet, így alkalmazása nyomós indokok alapján valósulhat Áeg.

A módszer alkalm azásának az átamlat mozgására irányító és optima-
lizáló hatása van. Irányító hatása abban rejlik, hogy meghátározott kész-
letszint folyamatos fenntartásával lehetóvé teszi az áramlat bármikor tör-
ténő felhasználását nem tervezhetó esetekben is. Ezzel az el|átási vagy
elosztási ciklust fúggetleníti a kapcsolódó környezeti logisztikai hatások-
tól. Vagyis az irányítást részleges izoIálással valósítja még.

. Optimalizáló szerepe pedig a termeléskiesésből származó költségek
üsszaszorításában, valamint a beszerzési, szállítási és raktározási költsé-
gek összvolumenének optimális beállításában mutatható ki.

2. Pufferelés

A pufferelést mint általános logisztikai módszert kettős cél elérésére
alkalmlzzák. Szerepe a termelési folyamat és a kiléptetés optimális mű_
ködési feltételeinek biztosítása é§ függetlenítése, a Úe- és kimeneti tran-
ziens jelenségektól.

, Ajelenség lényege az, hogy nem mindíg oldható meg azátamlaímoz-
gások,kivánt ütemű szabályozott biztosítása a jelentkió igényeknek
megfelelően. Ez ellátás- és disztribúciós logisztikai oldalról e§aránt igaz



iehet, amit az ellátási források és a kapcsolódó folyamatok működésének
ciklikussága okozhat. Ellátás logisztikai oldalról a termelési folyamat
alapvető követelménye a logisztikai rendszerrel szemben, hogy a terme-
lés szakadatlanságának biztosítása érdekében a termelési technológia ál-
tal követett helyen, mennyiségben es időben a szükséges erőforrások
rendelkezésre álljanalc Ha a beszerzés egyenletlenségei vary valamilyen
más megelózó folyamat kitikus útra kerűlése miatt az áramlás folyama-
tossága nem biztosítható, megfelelő nagyságú puffer készlet fenntartá-
sával (létrehozásával) lehet az áramlás homogenitását biztosítani a puffer
utáni szakaszban. A prufferraktárak a kondenzátor elvhez hasonlóan
múködnek, ahol is bemeneti oldalról ciklikus váltakozással töltódik a
készlet, a kimeneti oldalon pedig a termelési technológiai igényeinek
megfelelóen folyamatosan, vagy időszakos igényeknek megfelelően csa-
polható az áramlat. Disztribuciós logisztikai oldalról üszont a nyelő for-
rás egyenlőtlenül jelentkezó igényei legalizálják ugyanezt a logikát.

A pufferraktárakra vary puffertárolókra jellemző a kapacitásuk,
ezért a puflerekben a kapacitás feiső határánál több áramlat nem tartóz-
kodhat, a kapacitás szint alá csókkenés esetén pedig a puffer fogadókész-
sége megnyílik. A pufferelésnek arra kell irányulnia, ho_ty a pufferek ál-
landóan töltve legyenek. A pufferelésnél pontosan determinált folyama-
tokat kczelünk, ismerjük a ciklusok okát, jellemzóit, a felhasználói (fo-
gyasztói) igényeket, Megállapításköteles a pufferelés helye, ideje és a
létrehozandó kapacitás. Vagvis a pufferelés tervszerűen és tudatosan,
pontos folyamatismeret alapján alkalmazhtó módszer.

Apufferelés lehet folyamatos vagy ideiglenes (adott pillanatnyi hely-
zet megoldására alkalmazott) módszer. Megvalósítható a raktározási fo-
|yamatban va$l deponálással. Az áramlat mozgására optimalizálható ha_
tássalvan, mellyel adott ponttól beállítható az áramlat kívánt útemű meg_
jelenítóse.

Ha nem deffiniálható egyenletlenségek (zavarok) vagy valamely
résztvevö folyamat helytelen múködésének kiküszöbölésére használjuk
a puffert, akkor csak költségnöveló tényezővé válik. Az ilyen problémá-
kat a rendszer működésének beszabályozásával kell kezelni. Va5ris a
pufferelés mint módszer nem alkalmazható a logisztikai rendszer zava-
rainak, helytelen működésének kiküszóbölésére.



3. Csapotás

A csapolás tulajdonképpen ery fordított jellegű és célzatú puffere-
lés.

A rendszerek múködése során a logisztikai láncban ryakran kelet-
kezhetnek olyan túláramok, melyek adott folyamat múködésére terhessé
válnak. Ilyenkor az adott folyamat tehermentesítése érdekében a plusz
áramlatok kezelésére ideiglenes tárolási feladattal ellátott raktárakat
vagy tárolópontokat hoznak létre, melyek célja a túláramok felfogása és
továbbításig való tárolása (esetleg raktári kezelése). Nevezzük ezeket
csapoló pontoknak. Ezek alkalmazására tehát akkor kerülhet sor, ha a
túláramtól telítódne valamely folyamat, de az árarnlatmozgás befawasz-
tása vary útjának leárása nem élszerű (nem oldható meg).

A csapolópontok pontosan fordíwa fejtik ki szabályzó hatásukat
mint a pufferek. Itt nem a puffer kapacitiása határozza meg a bejövő
áramlat mennfségét, hanem az elóző folyamatban fölösen felhalmozódó
áramlat követeli a létrehozandó csapoló kapacítást. A kimeneti oldalon
pedig arra kell törekedni, ho5l a csapolóponton fel5nilemlett áramlatot
minél hamarabb továbbítsuk a megfeteló fogadóhelyekre.

A csapolrás k]asszikus példája a termelesi folyamatot követó készá-
rúraktározás, de logisztikai folyamatokat is tehermentesíthetünk ideig-
lenes telepített ssapolópontokkal. Szokványos megoldás pl. az elszállí-
tásra váró kcrmisszió csapolópr:ntokon való tárolása, vagy hulladékok,
gönglölegek csapolóponton való állomásoltatása gazdaságos szállítárli
tételekbe való felhalmozódásig.

A csapolópontok tchát, minte§/ túlfolyóként műkc!,dve fejtik ki sza.
bályzó hatásukat és jelző szerepet is adhatunk nekik valamilyen kapaci-
táshatár beállításával.

A csapolrás mint logisztikai módszer nem keverendó össze a leárazrás,
végkiánísítrás módsz€íekkel, mert ezek az eg&z kibernetikai rendszer
tehermentesítését oldják meg és nem logisztikai eszközök alkalmazásá-
val fejtik ki hatásukat. A csapolás mint mód§zer megvalósítására atapve-
tóen a raktározási, deponálási, hulladékgondozási, esetleg a kiléptetési
folyamatokban van lehetóség,



4. Sziirés

Aszűrés - mint logisztikai módszer - alapfeladata a rendszer számára
terhes áramlatok leválasztása a hasznos vonulatokról. A rendszer beme-
netén a szűréssel megoldható a nem kívánatos áramlatok kirekesztése, a
rendszeren belül pedig bárhol elkülöníthetó a rendszer mókódése során
keletkezett vagy felhalmoódott szemét (selejt, v. fölösáram).

A fölösáram, helyileg keletkezhet a rendszeíen belül a logisztikai
rendszer zavarai következtében is. Ennek szűrésére a fogadó folyamat
átvételi funkciója alkalmas. Arendszeren belül ez automatikus szűrőnek
tekinthető. A szűrés azonban történhet az arra alkalmas folyamatokon
belül (ahol van ilyen szervezve) a minósítés és osztályozás rnűveletsoron
keresztül is (direkt sZűrés).

A rendszer bemeneti fölösáram kiszűrésére a beszerzési folyamatba
van megfeleló szűrő beépítve, Mindazonáltal a szűrés nem csak a folya-
matokon belüli alapművelet elrendezéssel képzelhető el. A rendszeren
belül bárhol, akár speciális igényeknek is megfelelő önálló szűrőfolyamat
építhető ki, szükséges termelesi technológiával is kombinálva. Utóbbit
általában állandó beépített szűrőnek alkalmazzák olyan helyeken, ahol
a folyamatközi üszonyok vagy az áramlási üszonyok ezt megkívánják
Nem zárható ki azonban, ho§/ kötelező időszakos ellenőrzések, átvizs-
gálások, hitelesítések, tömeges selejtítések végrehajtásához építenek ki
önálló szűrőfolyamatokat ideiglenes jelleggel. A szúrés az áramlat moz-
gására egyértelműen optimalizáló hatást fejt ki azzal, hogy tehermente-
síti a közbeeső folyamatokat, fölösleges műveleteket szüntet meg kapa-
citást felszabadíwa ezzel. Költség csökkentó hatása ezek után egyértel-
mű. A szűrést mint módszeít gyakían kombinálják csapolással.

5. Átfuttatás

Az áramlatmozgás irányításának hatá§os eszköze, az áramlat átfut-
tatá§a a logisztikai rendszeren. Alapvetően kétféle cél megvalósítására
alkalmas módszer. Alkalmazható az áramlat mozgásának felgronítására
és a közbeeső logisztikai költségnyelóhelyek kiiktatására.

Az áramlat mozgásának fel5rorsítása a logisztikai út leíöüdítésevel
oldható meg alapvetően. Általában az áramlat továbbra i§ átfut a teUes



logisztikai rendszeren, nem kerüli ki az egyes ös§zetettműveleteket sem,
de a lehetséges legrövidebb logisztikai utakra terelődik az eryes folya-
matokon belül, el addig, hogl bizonyos logisztikai folyamatoli ki is ikta-
tódhatnak ryakorlatilag.

Irgkevesebb problémával olyan áramlatok esetében alkalmazható,
ahol az áramlat nem igényel különósebb raktári kezelést, csak (vary fó-
leg) a nyugvási állap,ot raktári rezisztencia kifejezője.

, Itt jegrzem meg, hogl ery névleges áteresztő kapacitással működó
logisztikai folyamat (összetett művelet), változatlan áramlatsűrűség mel-
lctt képes a gyorsításra a kapacitás - maximális kapacitáshatárig való -
növelésével is. Ilyenkor az adott logisztikai utat sem iztikéges roüdíteni,
de a maximális kapacitáshatár közelében, már a logisztikai út eryszerű-
sítése, vary kiiktatása a megoldás.

A logi§ztikai út röüdítésével való ryorsítás üszont nem mehet a mi_
nőség és az igényszintnek való megfeletés rovására. Iry bizonyos esetek-
ben nem is alkalmazható.

Kissé más ahel@t amennyiben aZ átfuttatiá§t költségoptimalizálás
yary ly9reségoptimalizálrás érdekében alkalmazzák.ltt a él az elhagy-
ható logisztikai folyamatok és az eztvégző szervezstek kiktiszöbölése. A
módszer lényege az, hory az áramlatot a futtatá§i ponttól, a kózbeesó
logisztikai í'olyamatokat kihagva a legróüdebb útón juttatjuk el a fel-
használóhoz vagy nyelóforrráshoz. Ezzel nflván a megúaryoit logisztikai
folyamatok költsége megnövekzik, viszont a kiküszcrböit folyamatoké
levonódik, Arryereség másik összetevóje pedig az, hory fizikailag is ke-
vesebb áramlatot kell rendszcrbentartani, aminek ném csak i rend-
szerbentartási költségei vonódnak le, hanem a fölösleg - esetleges - vesz-
teségjellegének is megszűnik a kockázata. Kisebb tehát a tőkeiektités és
csökken a kockázat.

_ Arról van szó u5lanis, hogl teljes üzemű logisztikai rendszer eseté-
ben a beinduláskor fel kell tölteni a rendszert, a biztonságos műk<idóké-
pe9séget biztosító áramlat mennfsé géxel. Ez a teljes vertikumban fel-
halmozva áll a rendszerben. A rendszer funkciójánák (adott részfunkci-
ójának) megszünésekor az íg5r ketetkezett felhalmozás holt áramIattávál-
hat, mely ha semmill,en módon nem értékesíthetó, még költségtöbbletet
is igényelbet eltávolítá§ára. Az átfuttatá§ speciális eséte a Jil (just in
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time) szállítások alkalmazása. A JIT-nek kötetnl irodalma van, így en-
nek ismertetésétől eltekintek. Csak emlékeztetőként utalok rá, hogy itt
a különböző logisztikai utak kiiktatása melett rendkívül fontos szerephez
jut az idótényező is.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy aZ átluttatás megfelelő
környezeti fcltételek mellett alkalmazható módszer, így koránt sem te-
kinthető általános és minden helyzetben üdvözítő megoldásnak. Nagy
hátránya, hogy erősen növeli a rendszer érzékenységét a környezeti za-
varokkal szcmben. Ahol viszont alkalmazási feltételi adottak. ott szinte
felbecsülhetetlen pozitív hatásokkal kecsegtet.

ó. A logisztikai kapacitások bérbevétele

A logisztikai kanacitások berbevétele törtónhct gazdaságossági
szempontok alapján, vagy kényszcrítő ktlrülmények hatására.

A módszert akkor alkalmazzák, ha adott logisztikai feladat megol-
dására a körülmények és a feltótclek nem adottak vagy nem kedvezőek
a vizsgált logisztikai rendszeren belül.

A kúkó lo§sztikai kapacitások igénybevéteIe kiteryedhet:

- eszközök,

- infrastruktúrák,

- munkaerő.

- komplexlogisztikaialapműveletck,

- és komplex logisztikai összetettművelet

bérlésére.

ÁtaIában időszakosan jelentkező vagy időszakosan tóbbletként je-
lentkező (a felső kapacitáshatárt meghaladó) feladatok megoldása a ka-
pacitásbérbevétel alapvetó célja. Folyamatosan jelentkezó állandó fel-
adatok esetében akkor célszerű alkalmazni, ha hosszú távon is olcsóbb a
bérlemény a saját kapacitás kiépítésénél és fenntartásánál; vagy a logisz-
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tikai rendszer környezeti feltételei nem teszik lehetóvé saját kapacitás
létesítesét.

Az eszközök e§etében s/akori lehet a rakodó_, szállító eszköók,
csomagológépek bérbevétele. Kifizetódó esetben egész eszközparkot is
vehetnek Mrbe, de általánosabb az idényfeladatokra történó vary egyedi
esetek megoldására különleges teljesítményú eszközik bérlése.

Nagyteljesítményú daruk, emelógépek, speciális szállító berendezé-
sek igénybevétele lehet különösen indokolt. Az eszköóket berelhetik
kezelóvel (munkaeróvel) vary anélkül, saját üzemeltetésre. A speciális
eszközciknél jellemzőbb a kezelővel eg1rütt való kölcsönzés.

Infrastruktúrák bérlése kifejezódhet terüIetek, utak, energia forrá_
sok, távkózlő rendszerek, építmények, raktárak, stb. igénybevételével,
melyek üzemeltetáét általában a bérló látja el. A raktárak bérbevétele
általában időszakos terhelések levezetésére jellemző, de alkalmazható
nagy beruházások elkerülése érdekében is. A munkaeró bérbevétele
idény és kampány feladatok megoldásánál szokványos eljárás. Nem ritka
megoldrás a vállalatközi kapcsolatokban sem. Ritkább jelenség a speciális
szaktudá§ bérbevétele adott feladat megoldására.

Gyakori megoldás a logisztikában, hory eszközzel, infrastruktúrával,
szaktudással, munkaszervezési felelősséggel eryütt komplex alap- va§/
összetettműveletek elvégzését veszik bérbe. Különósen jellemző a szál-
lítmányozás bérbevétele, de minden más összetettművelet esetében el-
képzelhető megoldiás, csakúg5l mint az eryes alapműveletek elvégzésé_
nek külsó szolgáltatóktól való bérlése.

Viszont az említett műveletek qsak elemekben bérelhetók, mert egy
komplex logisztikai rendszer bérbevétele gazdaságossági, de fóképir
rendszerszervezÁi okok miatt elképzelhetetlen lenne. A módszer akiÍ_
mazásának eryértelműen optimalizáló hatása van a rendszer múködésé_
re, mely kimuiatható az o|csóbb (takarékosabb) megoldások alkalmazá-
sában és a beruházási költségek megtakadtásában.
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7, Az átc§oporto§ítá§

Átalában azonos tipusú, fajtájú áramlatot kezeló, e5rmrásmelléren-
delt logisztikai folyamatok áramlatkülönbségének kieryenlítésére alkal-
mazott mód§zer. Klasszikusan jellemzó a raktároziási folyamatok eseté-
ben. Tulajdonképpen decentraliált raktárhálózatok homogén múkódő-
képességének fenntartiá§ára alkalm azÁk. Ha valamely raktár készlet fo-
gyóbanvan és az ellátási forrástól való utánpótlás nem biztosított, a több-
lettel vagy biztonságos (túlbiztosítoü) műkó,dési feltételekkel rendelke-
ző raktár készletéból átcsoportosítható a szükséges (elégséges) mennf-
ség. Végeredményben a logisztikai renszer valamilyen működési zavara
következtében léphet fel a fenwázolt jelenség, íry a módszer hatása az
operatív irányítás területén mutatható ki.

Nyilvánvaló, hogy a mód§zer alkalmazása általában plusz költséggel
jár (pl. nem tervezett szállítás), ami lokális veszteséget gerjeszt, így csak
a működóképesség fenntartása indokolhatja az átcsoporto§ítás megvaló-
sítását, mert ekkor az íry keletkezett veszteség, a működóképtelenség
következtében el nem maradt nyereséggel kompenzálódik.

E. A termelési technológian kitelepítése

"Ha nem megl Mohamed a he&,hez, a heg megt Mohamedhez." - így
foglalhatnám össze a technológia kitelepítésének módszerét. Ebből már
látható, hogy tulajdonképpen a termelési folyamat (vary annak egy ré-
szének) az eróforrás elótalálási helyére történő kitelepítéséről van szó.
Itt is az a lényeg, hog easl a múvelettel egész logisztikai folyamatokat
tudunk kiiktatni. Szelsó esetben adott eróforrásra vot]atkoztatva a teljes
logisztikai fizikai folyamatot kiiktathatjuk. Vagyis ncm azeróforrást hoz-
zuk mozgásba, ho§/ eljutta§suk a termelési folyamathoz, hanem oda me-
gyűnk termelni, ahol az erőforrás leledzik. Különösen szolgáltatási folya-
matoknál (szervizelés, javítás) könnyedén alkalmazható módszer. Alkal-
mazzák ott is, ahol az adott erőforriás nem mozdítható (építkezéseknél)
vary aránytalanul na5r költségekkel hozható mozgásba.

Mindazonáltal ne felejtsük el, hogl csak adott va§l néhány adott
áramlathozvaló közelítésról lehet só és a teljes logisztikai rendszer nem
kiisóbölhető ki, hiszen különbrió relárcióból szármam áramlatok töme-
géhez kellene közelíteni. Í5r ery eszköz javításánál kiküókilhetó az
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eszköz (vagy több eszköz) mozgatásának a művelete, de a szükséges al_
k_atrész:k, javítóanyagok logisztikai ellátását továbbra is meg kell való-
sítani..Ez nyilván a kérdéses logisztikai utak és áramlási iránlok átszer-
vezésével jár. Javítiás után üszont nyereség lesz, hogy a helpiínen átad-
ható az eszköz és íg az egész disztribúciós szakaszii<iiktatiuk

. . Terjedjen ki a firyelmünk arra is, hory a kérdéses áramlat mozgatása
helyett megielent ery új logisztikai probiéma, nevezetesen a termelési
technológia eszközeinek á kapacitásának helyszínre juttatása, esetleg
visszahozatala.

Ezek ismeretében nflvánvaló, ho5l jelentős indokok alapján és ü-
szonylag egyszerű technológiák esetében alkalmazható módszer.

_Az 
is belátható, hogy a módszer alkalmazása túlnó a logisztikai szer-

vezés hatáskörén é§ az adott kibernetikai rendszer vezetés;nek döntés-
körébe tartozik. A módszer kibernetikai hatása tehát optimalizáló és irá-
nyító minőségben mutatható ki, attól fűggően, hory milyen céllal alkal-
maz,ák Irányító hatása abban nevesíthetó, hory adótt áúmlat mozgását
beíagy asztja, ezzel másokét megváltoztatja; opiimalizáló hatása pedig je-
lentős logisztikai kapacitások felszabadításábin mérhető.

9. Infrastrukturális környezet váltása

A logisztikai folyamatok érzékenyen függenek attól a környezeti inf-
rastuktúrától, melyben működnek. Nem kei magyaráznom, Éa például
e8y raktárat folyó vagy vasút mellé telepítenek,-áit j"leot 

", 
siáttitási

lehet6ségben; de az sem közómbós, hog} ery szállítminyozási feladatot
sáros földutakra_vagy autópáIyára tervezrrek. Még szélsőségesebb példa
egy. raktározási folyamat szabad ég alatt vary fedétt épület6en való mű-
ködtetése.

l-)e a környezeti infrastruktúrát minősíti (az egész múködó rendszer
vonatkozásában) az ellátá§i források közelsége és a nyelóforrások elér-
hetősége is. Igy a logisztikai folyamat - sztiks?g esetén - más (célszerű)
infrastruktúrába v aló áthelyezésével, annak mű-ködése olcsóbbi, egpze_
rűbbé, gyors_abbá, biztonságosabbá, egyszóval hatékonyabbá válhat. A
komplett műveletsoroknak az - adott működé§i élnak megfeleló, haté-
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korryabb környezeti feltételek közévaló - áttelepítése, tóleg a mobil szer-
vezeti lehetóségekkel rendelkező logisztikai folyamatoknál általános.

Az áttelcpítés történbe'! kedvezóbb infrastruktúra birtokbavétele
vagy kcdvczőtlen infrastuktúrális hatások kiküszöbölése céljából,

10. V ísszaforgatás

Töbh összefüggósben ernlítettenr inár, bogy az áramlatck e§,Tésze
- a rendszer számára nem használható anyag - selejt vagl hulla<lúk fclr-
májában elhagyja a rendszert, Ez a jelenség tulajdonképpen veszteséget
jelent a rendszer részére. További ráfordítási kólLségnövekedést ered-
ményez,hog ezan áramlatok jclentós részét meg kell senrmisíteni, mert
a külső környezci szárnára sem taríalmaZ hasznosítható tulajdonságot.

Figyelenrre móitó momentum viszont az, hog] az elemzett áramlatok
egyrésze újrahasznosítható vagy más rendszerek, vagr a cé!rendszer szá-
mára.

A más rendszerek altal hasznosí|ható hulladékáramlatot értékesítik,
a célrendszer számára újrahasznosítható áramlatot pedig visszaforgatják
a rendszcrbe - aanak valamelyik pontj;:!ra - áltatában az ellátási szakasz-
hen szervezetl raktározási 1blyamathoz (vagv azok eglrikéhez).

A visszaforgatásn ak nógl fajtáját értelmezem: a közvetlen vagl sima
visszaforgatást, ;, regener{lással, a felú,jítással és valamilyen kinyerósi
technológiár,ai töné nő vkszaforyarásí. A §ima visszaforgaiással kezelt
áramlat, r alamilycn logisztikai műveletsorral kerül vissza a rendszer kör-
íbrgásába és általában - rneilékági termeléssel - meghatározot', másod,
termék lélrehtrzá-sában realizálódik,

Példáui egy méteres rú<ianyagról rendre 10 centis darabok esnek ie
a gyártás során, ós a t,ízceirtis részek hasznosítására csavarokat gyártanok
belólük.

Á további három visszaforgatási fajta csetében az áramlat valamilycn
köZbeiktatott scgéd termelesi folyamaton keresztül úgy kerül üssza a
rendszerbc, hogy újra a termelési főfolyamatban vesz részt, eredeti funk-
ciújával.
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A regenerálás esetében általában valamilyen vegli vary fizikai el,iá_
rással teszik alkalmassá az áramlatot a folyamatba történó újrabelépésre.
A felújításnak értelemszerűen valamilyen technológiai vonzata van,
melynek során az áramlat üsszanyeri eredeti (vagy közel eredeti) állapo-
tát a felhasznáIá§ra való alkalmassághoz. A kinyerési technológia pedig
összeópített (összedolgozott) áramlatkötegek hasznosítható elemeinek
leválasztásában (kinyeráében) realizálódik. Pl. ery selejtté vált szerke-
zet használható alkatrázeinek kinyerése.

A üsszaforgatásnak mint módszernek kézenfekvó a kö|tségoptima-
lizáIó hatrása, de mivel ráfordításigénye is adott, alkalmaaása pontos szá-
mítások után indokolt.

x

A tanulmányban ismertetett logisztikai módszerek vagy az átamlat,
va5, a rendszer pozíciójának megváltoztatása útján fejtik ki hatásukat,
de minden esetben az áramlás feltételinek alakításával érik el a kívánt
eredményt. Ezért nevezzük őket tisztán logisztikai módszereknek. A lo-
gisztika azonban alkalmaz más - nem |ogisztikai - módszereket is, rnelyek
más tudományterületek által is használt megoldásokat tartalmaznak.
Ilyenek például a különböző szerveási és optimalizálási módszerek, ma-
tematikai és statisztikai eljárások, stb.

Gyakori, hory ezek egyrésát is a logisztika módszereként tüntetik
fel. Ezek a törekvések csak a logisztika lényegének a felismerését nehe-
zítik és semmi szükég rá, mert a logisztikának jól megfogalmazható és
elkülöníthető saját módszer készlete van.

Az általam nem érintett és még bizonyára szép számmal létezó mód-
szerek feltárása, k özreadása gazÁagíthatja a logisztika sokzínű arculatát.
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A LoGIszTIKAI rözporqror HAzllrBr,BpírÉsÉnpr
ErxÉpznÉspt És l HoNvÉnBurn cÉLú

erx.nr-ulzÁs rBrmrósÉcnt

Dn Nénah EmőI

A közlekedési, a szállítmányoziási és más szolgáltató vállalatok tér-
beni koncentrációjábó|sÁrmam elónyöket felismerve, a nyugat-európai
országokban már a n_volwanas évek elején megkezdték az áruforgalmi,
logisztikai központok kialakítását, továbbá ezek nemzeti, majd nemzet-
közi hálózatba szewezését.

Annak érdekében, ho5l Ma5larország sem területileg, sem szerve-
zetileg ne maradjon ki ebMl az eurologisztikai há|6zatból, minte§/ két
éve hazánkban is megkezdódtek német szakemberek közreműködésével
a logisztikai, árúforgalmi központok fejlesztésével kapgsolatos kutatá-
sok. Ezeket a kutatásokat az Országos Műszaki Fejlesztési Bizotaág
anyagi támogatásával, a Közlekedési, Hírközlési és Vízüryi Minisztérium
koordináliásával a Közlekedestudománl Intézet és a BME Közlekedési
Tanszéke a német DAUBER ég eryüttműködésével végzi.

A kutatások olyan stádiumba jutottak, hory a "Maryar áruforgalmi,
logisztikai smlgáltató központok hálózatának fejlesztési koncepciója és
prespektívái" címmel 1993. november elején Budapesten nemzetközi tu-
dományos tanácskozás kerúlt levezetésre.

A tanácskozáson szeleskörű érdcklódés volt tapa§ztalható a kiilön-
bözó hazai szállít('}, sállítássz€rvezó és egléb az infrastruktúra fejleszté-
sében érdekelt állami es magánoegek, valamint a tcrvez€tt központok
területileg érintett önkormánrzatai részéről is.

A logisztikai központok telepítése honvédelmi szempontok érvé-
rryesülését is elósegítheti, í5r ezekről az elképzelésekól való tájékozott-
ság az anyagi-technikai biztosítás rendszerében új gondolatokat ébreszt-

l DrNém.th F'tló 6lezr€de!, MH Kózlek€dé§i s7d8áht óOól§é8
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het.Ezétt ez az ismertetés a velük kapcsolatos néhány részeredménl és
az eddig kialaKtott elképzelést foglalja óssze.

lJ A logisztikai közponnól általában

Kialakítás szükségessége

Annak szükégességét, hory logisztikai központok létrehozásra ke-
rüljenek, a termelőknek (fuvaroztatók) a szállítási szolgáltatások minó-
ségi növekedésével szembeni igénye váltotta ki. A termelók ezen igényét
pedig az e5rre fokozódó piaci versenyben való helytállás követelménye
hozta eryre sürgetőbben felszínre. A termelók piac diktálta követelmé-
nyeinek a szállítási szolgáltatások pedig csak akkor képesek eleget tenni,
ha megfelelő a ryorsaság, pontosság, megbízhatóság, rugalmasság és az
árúvédelem biztosítása. Ugyancsak a piaci verseny élesedése kényszeríti
a termelő szcrvezeteket arra, ho5l fó feladatuka, a termelésre koncent-
ráljanak és az egyéb tevékenységeket más - arra szakosodott - szolgáltató
szervezetekre bízzák. Az ilyen jellegű szolgáltatás igénybevétele foko-
zottan igaz az egyre szaporodó kisvállalkozásoka is. Ennek következté-
ben nő a szállításon kívüli egyéb logisztikai szolgáltatások iránti igény.
Mindezek alapján a közlekedésnek is be kell kapcsolódnia az olyan lo-
gisztikai szolgáltatásokba, amelyek az anyagáramlás meggyorsítását, a
rendeltetési hel}.re juttatás pontosságát, a szállítás megbízhatóságát, a
készletek és a költségek csökkentését hivatottak elősegíteni.

A megváltozott áruszállítási igények és szokások a gazdaságilag fej-
lett nyugat-európai országokban már a nyolwanas évek elején a felszínre
hozták az ún. logisztikai központok kialakításának gondolatát. Mostanra
már több helyen, kedvező tapasztalatokkal alakítottak ki ilyen közpon-
tokat és továbbiak kialakítását tervezik.

Mi is az a logisztikai központ?

A logisztikai kózpont mai értelmezés szerint olyan áruforgalmi köz-
pont, ahol különböző közlekedési, logisztikai és más szolgáltató vállala-
tok fognak össze eg5l közlekedési szempontból kedvezó telephelyen. A
telephelyen jelenlévók eryenrangú, önálló, saját vállalati (cég) politikát
folytatnak, csupán az infrastruktúrán osztoznak. A különbözó szállító,
szállítmányozó, raktározó stb. szervezetek részÉte a térbeli elhelyezés
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közelsége ideális lehetőséget nyíjt az eg5nittműködéshez, tevéken}§ége-
ik összehangolásához.

Az említett összehangoláshoz a logisztikai központok kialakítása
azért biztosított ideális lehetóségeket, meft ezek a központolc

- a közlekedési alágazatok kapcsolódási helyei;

- a hell és a távolsági szállítás kapcsolódási pontjai;

- logisztikai csomópontok (logisztikai láncok) kapcsolódási he-
lyei anyagáramlási és információáramlási szempontból e5laránt.

Ezek a központok, mint az anyagáramlás kapcsolódási helyei egy-
részt gyfrjtési, másrészt elosztási, közvetítő, tranzit szerep€t töltenek be
egy meghatározott körzetben a termelók (szállíttatók) és a felhasználók
(fogyasztók) közötti többlépc§ős logisztikai rendszerben. Azt is mond-
hatjuk, hogy az inftlrmációáramlás kapcsclódási helyeiés a zökkcnőmen-
tes kommunikáció lehetóségét teremtik meg a logisztikai láncban részt_
vevő partnerek közőtt.

Annak a gazdasági környezetnek a részére, ahol cgy-egy logisztikai
központ működik ezek a központok az áruszállítással és kezeléssel kap-
csolatos szolgáltató tevékenységet fejtenek ki. A szolgáltatások milycn-
ségétől (mennyiségétól, fajtájától, minőségétől) függóen a lo§sztikai
központok alóbbi formáit lailönböztetik meg:

- ellátóközpontok;

- elosztó központok;

- áruforgalmiközpontok;

- logisztikaiszolgáltatóközpontok;

- logisztikaitanácsadóközpontok.
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Néhóny gondolat 8 taps§zúelatokrót

Mivel hazánkban múködő logisztikai központ még nincs, ezért az
említett intézetek is a nyugat-európai országok tapasztalatait tudták fel-
használni. Ezek lényege az alábbiakban foglalható össze:

A logisztikai központok fejlesztése csak fejlett gazdasági környezet-
ben indokolt, ugyanis csak itt biztosítható a hatékony műkódésükhöz
szükséges áruforgalmi és a logisztikai központ különböző szolgáltatási
kapacitásainak a megfelelő szintű kihasználása. A megvalósított logiszti-
kai központok esetében ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a működő
központ környezetének további gazdasági fejlődését vonja maga után.
Mindezt a fejlődést azért váltja ki, mert a környéke ipartelepítés szem-
pontjából - a bel- és külföldi gazdasági központokhoz való kedvezó kap_
csoIódás lehetősége, valamint a logisztikai szolgáltatások kedvezó elér-
hetősége miatt _ felórtékelődik, tehát új ipari üzemeket is célszerű a lo-
gisztikai központ közelóbe teiepíteni.

A nyr-rgat-európai országok kedvező tapasztalatai jogosan vetették
fel annak igényét, hory hazánkban is - reménykedve a mihamarabbi gaz-
dasági fellendülésben - megvixgálják logisztikai központok kialakításá-
nak lehetőségét.

2J Magyarország teriil€tén togisaikai központok |étesílése
szempontjából figyelembe vehető körzeíek, régiók

A bevezetőben említett intézetek az ország különböző területeinek
adottságait, jövóbeni lehetőségeit és a legkülönbözőbb követelményeket
figyelembe véve, széleskörű tudományos üxgálat alapján alakították ki
javaslatukat a számításba vehetó körzetek (régiók) kijelölésére.

Mindezek alapján Magyarország területén kilenc olyan körzetet ta-
láltak, amelyek előzetesen számításba vehetők logisztikai központok lé-
tesítése szempon tjából (1.sz. ábra).

A kijelölt körzetek fontosabb jellemzői:

- területükön e§ vas, több naryváros található;
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- az országos átlagnát fejlettebb, illeWe fejl6dó gazdasággal (elsósor-
ban ipanal) ésjelentós külső szállítási kapcsolatokkal rendelkeznek. En-
nek megfeleóen feltételezhetó a iétesítendó logisztikai központok szál-
lítási és egyéb szolgáltatrási kapacitásaink megfelelő kihasználtsága;

- területükön találhatók az ország legfontosabb közlekedési ten-
gelyeinek csatlakozási pontjai, így részben már megvannak, illetve ü-
szonylag kis ráfordítással kialakrthatók a logisztikai központ működésé-
hez szükéges infrastrukturális feltétlek (vasút, közút, esetleg üzi út és
a távközlési hálózat).

A körzetek határainak kijelöIésénél fi5lelembe vették az ország- és
megvehatárokat, a tcrmészetes határokat (pl. folyókat, tavakat) továbbá
a térségben lévó. móg a körzetbe bevonható naglrr:bb települóseket, köz-
lekedési csomópontokat. Egy-ery körzet területe általában két mcgyó-
hez tartozik, egy kör,]et területe átlagosan 3000 km'. Azt is látni kell,
hogy az ábrán feltüntetett kórzetekct rugalmasan kezelik (kivéve az or-
szághatárokat, de adott esetben véleményem szerint azon is túl kell te-
kinteni!), mivel a kijelölt körzetek tulajdonképpen aZ ctt létesítendő lo-
gisztikai központok vonzáskörzeteiként értelmezendők.

Akijelölt körzeteken túl természetesenszámilásba jöhetnek további
körzetek is, amelyek kiváIasztásához a kutatócsoport COMBI nevű tu-
dományos értékelemző módszert fejlesztett ki. Az említett tanácskozá_
son is felvetódött Na§/kanizsa és környékének logisztikai központként
való megvizsgálása, amely a kijelölt körzetek köZött nem szerepel.

3./ Logisztikai központok honvédelmi célú alkalmazásának
lehetőségei

Az eddig leírtak alapján belátható, hogy a logisztikai központok ki-
alakítását Magyarországon is a gazdasági fejlődés előbbvary utóbb szük_
ségszerűvé teszi. Ezt a témát a tanulmányban jelzett it\tézet idóben fel-
karolta, a központok kialakítása a legkülönbözőbb váItozatok §Zerint - a
tanácskozás tapasztalatai alapján is - az elkövetkezó években meg fog
történni.

Katonaszemmel néme az országterületén számításba vehető logisz-
tikai központok körzeteit úgl ítélem meg, hory kialakításuk honvédelmi
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érdekek szempontjából sem elhanyagolható. Mindezt azért ítétem íg
meg, mert es/-e§/ ilyen központ adott e-§etben az ország különbözó kör-
zeteiben megvívrásra kerüló védelmi hadműveletnél mint az anyagi-tech_
nikai biztosítás egyik bázisa nagy valószínűséggel sámításba vehétó.

Ezt a megállapítást az eddig leírtakon túl alátáma§ztja, hogy a logisz-
tikai központok térben kiterjedt termeló-fogyasztói (ellátó-felhasználói,
fcrgyasztói) hálőzatot kötnek össze, összehangolják az ellátók és a fel-
hasznákik igényeit, megtervezik és megszervezik a szállításokat, rendezik
az elszámolásokai stb.

Nem igényel különöscbb magyatázatot, hogy az anyagi-technikai
biztosítás szempontjából mit jelent az, hory egl-egy logisztikai központ
a szállítási távolságok, a megkívánt rugalmasság, a szállítási készség figye-
lembevételével, jól behatárolható régió, körzet kiszolgálására alkalmas.
Ezt a feladatát béke idószakban begyakorolja, amcly feladatot adott eset-
ben"csak katonássd" kell tenni és múködési területón képes lesz a hábo-
rús anyagltechnikai biztosítás (ellátás) rendszerébe bekapcsolódni. A
logisztikai központ kialakítása, üzemeltetése, működési elve nagyon ha-
sonlít pl. az ellátás rendszerébcn kialakítandó anyagátadópontéhoz
(2. sz. ábra).

Megítélésem szerint tehát a logisztikai központok kialakítása széles_
körű lehetőséget n;iújt a honvédelmi celú igénybevételre. Ennek további
elemzését a téma iránt érdektődők az eddig teírtak alapján is bizonyára
elvégzik

Összegzés

A logisztikai központok kialakítását a gazdaságilag íejlett nyugat-eu_
rópai országok az t980-as évek elején megkezdték, hazánkban most foly-
nak a kutatások es az elképzelések a megvalósítás elótti stádiumban van-
nak. Maryarország az eurólogisztikai hálózathoz való csatlakozással, lc_
gisztikai központok létesítésével fonto§ szerepet vállalhat fel az árűíor-
galmi áramlatok országunk felé terelésében és vátlalataink piaci pozíció-
inak kiépítéséb€n. A kutató-fejle§ztó munkát ezért a bevezetóben emlí,-
tett :ntézmények tovább folytatják. A majd kialakuló logisztikai közpon_
tok honvédelmi célú igénybevétele, mint lehetóség kézenfekvónei tű-
nik. Ezért ez az ismertető a fi5/elemfelkeltést és katonai szemmel nézve
további gondolatok kialakítását kívánja elósegíteni.
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A LoGIszTIKA tBlI-ÁrÁsl DIvERzIFIKÁLT
xoNcBpcIóre

RUTMEuFzRD, W.k BRIME, w.L. l

A Sivatagi Pajzs és a Sivatagi Vihar hadműveletek alatt az ellátók
herkulesi erófeszítéseket tettek, hory ellássák a küzdó eróket a szüksé-
ges osztályri anyagokkal. A szerz6k beszámolnak a WI. hadtest ellátási
erőfeszítéséről, amely képessé tette a hadtestet arra, hory Németország-
ból átcsoportosuljon Dé|nyugat-Azsiába. elfoglalja a kezdeti gyülekezési
körletét, majd menetet hajtson végre Szaúd-Arábia nyugati térségébe a
földi háború és Kuwait felszabadítása előtt. Még soha nem teryezték
ilyen naryaránni alkalmi hadmúvelet ellátrását ekkora logisztikai szemé_
lyi állománnyal.

A glőzelem azé a félé, amelyek nagobb zószlóaljai vannak

Ré§ katonai kózmondás

1990. november 8-án a VII. hadtest parancsot kapott arra, hogy te-
lepüljön át Délnlugat-Ázsiába és támogassa a SivatagÍPalzs hadművele-
tet. A hadtest tervezói kezdettől fogva tisztába voltak azzal, hory a fel-
adat végrehajtása na5rmértékben függ a logisztikától. A hadtest napi el-
látásához szükséges anyag mennyiségét csak gallonok millióival és ton-
nák ezreivel lehetett kifejezni. A feladat kezdeti analízise idején az volt
a nagygond, hog5l a várható szolgáltató áellátó eróstruktúra képes lesz-e
a harctevékenységek ellátására a doktrinális logisztika alkalmazásával
vary valami másra lesz szükég.

A válasz nem sokáig váratott magára, mert a hadtestparancsnok
megiegyezte, hogy:
hadmúveletek = logisztika és a l%isztikl = hadmúvelaek A hadtest ter-
vezői ezt a túozóftát érvényesítették a tervezÁ minden mozzanatában.
A harci ellátó szolgálat (CSS) általános sémája nagnzabrású logisztikát
szükségelt a követelmények tüzetes vixgálatával. A követelmények fel-

l Me&i€|ent: a MLITARY REvIEw l 99 3.éü 3 §ámában (An8olból fo.díto{ta| szabó Ferenc).
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tárásával nem lehetett arra várni, hog5/ a hadtest mélyen behatoljon a
sivatagba. Igy tehát a koncepció adott volt á azt mindenki megértette.
A \flI. hadtest mindent a "naglobb" zászlóalj nézőpontjáról szemlélt, A
több határozottan jobb iett volna és ha szokatlan ellátási eljárásokat
szükégelnek, akkor adaptálni kell a logisztikai műveleteket.

Az elsó feladat az áttelepítá volt. A szárazöldi erő legnagyobb előre-
tolt hadtestének egy érett térségból törtónő átcsoportosítása egy óretlen
(majdnem kezdetleges) hadszíntérre jelcntős érzclmi esetnek bizonlT.rlt.

Egyetlen alkalmi hadműveleti ten- sem tartalmazta Európa elhagyását.

Majdnem mindcnnek a megismerését az alapoknál kellett kezdeni. A
szállításoknak mindenkor nagy szerepe volt a NATO-ban, de a követel-
mények mindcnkor néhány száz négzetmérföldnyi utakban és vasutak-
ban bóvelkedó térségre összpontosultak. Ezúttal a méret olyan távol§á-
gokkal növekedett, amelyeket csak a kilométcrek ezreivel lehetett mér-
ni. Az cimúlt 50 évben először történt meg, hogy a hadtest figyelmét nem
Nyugat-Európa védelmére irányították és arra kellet készülnie, hogy
megmutassa a rugalmas, fürge seregtest mivoitát.

A feladat végrehajtására a parancsnok átcsoportosítási akciócsopor-
tot (DAT) hozott létre. A csapatmozgásokban jártas személyeket vezé-
nyeltek az át ncm tel.pülő csapatoktól és katonai kóZósségektől. A DAT
féladatul kapta a VII. hadtesi Délnyugat-Ázsiába történő átcsoportosí-
tásának összehangolását. A feladat mérete nyilvánvalóvá vált, amikor
72.00L} katona megkezdte a mozgást Európán át. Osszesen 465 vonat és

3 t2 uszály szállította az anyagot a németországi, belgiumi és hollandiai
tengeri kikötőkbe. Több mint 3 millió közúti mérföldet tettek meg a 119
oszloppal, amikor a csapatok a kikötőkbe vagy berakóhelyekre menetel-
tek. 1991. januá;jának a kózepéig 38,000 nagy végterméket és 7000 kon-
ténert raktak be 109 hajóba.

Az átcsoporto§ítás megkezdése után a VII. hadtesr megkapta az előze-
tes intézkedéseket. A feladaü Az iraki védelembevaló behatolás, az öve-
zetben a Köztársasági Gárda erőinek szétverése es Kuwait határainak
helyreállítása. Az előzetes intézkedés vétele után a hadtestparancsnok
kisebb integrált tervezősejtet hozott ö§sze. Felismerve, hory az eredmé-
nyes logisztikai biztosítás naryon lényeges lesz a harc sikerére, Frederick
M.Frank altábornagy vezetó beosztású ellátó ti§zteket osztott be a 2.

hadtest ellátó p'arancsnokágtól (COSCOM) a tervezó sejtbe. December
7-én már a tervezósejt fele hadtáposokból állt.



December közepére elkészült a hadművelet koncep ciója. Az l.moz-
zanat taítalmazta a menetet a kikötőből a kezdeti harcászati $rülekezési
körletbe (TAA). A II. mozzanat leírta a menetet a TAA-kból á előretolt
gyülekezrsi körletekbe (FAA-k). A lll.mozzanat részletezte az iraki elő-
íetolt védelmekbe való behatolást. A lv.mozzanat tartalmazta az iraki
harcászati tartalékok szétverését. Az V.mozzanüt tért ki a Köztársasági
G_árda Erői Parancsnokágának (RGFC) megsemmisítésére. És végüll
W,mozzanaí Észak-Kuwait védelmét irányozia elő.

_Három_hadosztályból álló, 100 ezer főnyi erő ellátásának a megter-
vezése az USA_hadsereg, 101-10_1 jelzésú Törzsbeli Tisztek Harcrászati
Szabályzata: Szervezeti, Technikai és l-ogisztikai Adatok című kiadvány
alapján nem kis kihívrás. A VII. hadtest tervezői automatizált követel-
ménymeghatározó programokat (700-5 és 700_6 jelzesú l,ogisztikai Köz-
ponü Programok) alkalmaztak az élelmiszer, víz, üzemanyag,lószer és
egyéb anyagok kiszámításához. Ezeket a programokat sikerésen alkal_
mazták a REFORGER 90 hadgyakorlaton és más Harcászati Kiképzési
Program-gyakorlatokon. (A programokat azóta kiosztották, mint iSzá-
razföldi Eó Minisztériuma (DA) publikációit.) A követelmények és lo_
gisztikai képességek elemzése után a tervezósejt tájékoztatta Frank§-et
a komoly üzemanyag- és szállítási hiányokról.

Kritikus hiányokvoltak csapat- és teherszállítójárművekben, amikor
az egységeknek a kezdeti TAA-ba kellet menetelniük. Európában, vagy
az Eryesült A,llamok honi területén ery 250 mértföldes kirándulris ná
okoz gondot az itteni közúti, vasúti és vizi közlekedési lehetőségek mel_

lgtt. A csapatok ilyen átcsoportosításokat az évi kiképzésben, a Nemzeti
Kiképzési Központokban (NTC) történő váltásoknáiés a REFORGER-
gyakorlatokon nem es/szer hajtanak végre. De Szaúd-Arábiában min-
dent, amit előzőleg közúton, vasúton vagy uszályokon szállítottak két
egymástól meglehetősen távol lévő kétsávos úton kellett lebonyolítani.
Benzinkútból és motelekból aZ utak mentén nagyon kevés volt. A teher-
gépkocsiknak 3 nap kellett ahhoz, hogy a kiköt8 é§ a TAA közötti nag]/-
jából 8O0 km-es távolságot megtegyéli. Az üzemanyag-fo§/asztás és;z
utak állapotának (amelyeken előÁleg harckocsik mozoltak) a felül-
vixgálása utál a tervezók azt javasoltik, hogy lánctalpaslárművek ne
közlekedjenek a kezdeti TAA-ba vezető közuiakon.

_. Hadosztályonként 360 harckocsi mozgása az elsó látásra nem látszik
ijesztőnek, amíg hozzá nem számítjuk a kiegészítő felszereléseket, ame_
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lyeknek az oszlopokkal eryütt kell mozogniuk. A kezdeti számok köótt
szerepelt 20ó8 harckocsi, hídvetó jármú, műszaki jármű és M88A1 min-
tájú műhelyjármű, mindezek nehéz szállítójárműveket (HET) szükségel-
tek; 7647 M2 és M3 mintájú Bradley lövészpánélos (BFV), bulldózer,
lánctalpas tüzérségi és ellátó jármű, ame|ynek a szállítása utánfutót igé-
nyel; es 1474 db M 113 mintájú pánélozott sállító harcjármű, Vulcan
légvédelmi rendszer és M 579 mintájú vezetési pont-harcjármű, továbbá
2500 tengerlszárazföldi konténer a csapatok felszerelésének szállí-
tásához, de ezeket csak utánfutókon (S&P) mozgathatták. Mivel a hajók
késtek és hiány volt szállító eszköókben, az 1991. január 15-ére megha-
tározott kezdési határidót lehetetlen volt betartani.

A Szaúd-Arábiában tórtént település után, december 13.-án a had-
test tervezői találkoztak a Szárazföldi Gapatok USAKózponti Parancs-
nokságának (ARCENT) és ellátó parancsnokságának (SUPCOM) ter-
vezőivel, hory kiküsziiböljéka logisztikaihiányosságokat ésösszehangol-
ják a tervjóváhagyását. A 22.SUPCOM275 kiegészítő szerződéses HET-
et ígért január l-től, de nemigen tudtak segíteni az S&p hiányon. Igen
kevés volt a 155 mm-es önjáró tarackhoz szü}séges fehérzsákos lópor-
töltetből is. A logisztikai korltáozók szülrségessé tették, hogy a G2 (fel-
derítő tiszt), valamint a tűztámogatrási és logisztikai tervezők összejöjje-
nek és módosítsák az elókészító tűzterveket és a tűzelókészítés idótarta-
mát22 őrára xöh.kentsék. Még a légi támogatás mellet is 90 0OO tüzérségi
gránátra, továbbá4224 sorozatvető (MLRS) rakétára volt szükég. Ez
az acélzápor kifejezésre juttatta a parancsnok azon szándékát, hory nary
hatótávolságú tűzzel elhallgattassa az ellenséges lövegeket, hogy ne koc-
káztassa a katonák életét az iraki arwonal áttörésekor. Azonban még a
követelmény csökkentése után is a szállítási hiányok korlátozták az ellá-
tók képességét a szóban forgó lőszer szállítására.

Megvitatták és összefoglalták az alternatívákat. A lőszerek rejtett
tárolását választották, mint kedvező megoldást. Több mint 360 S&P-ra-
komány lőszer kellett a tűzelőkeszítéshez. Ennek felét a teílezett tüzéí-
ségi tűzállásokban elóre felhalmoztáka támadás elótt két nappal. Az üres
utánfutókat újramegrakták azonos, 8 hűvelykes és 155 mm-es harcijava-
dalmazásokkal (CCLek). Ezek a CCL-ek üsszamatadtak az"igényléve'
az előretolt lőszerfelvételezó helyeken. A felhalmozott lószermennf ség
2l3-arepeszhatású, 1/3-a pedig egréb rendeltetésű volt. A szórással tele-
píthető aknák családját és a Hellfire lőszereket nem hag5rtak ezeken a
felüge|et nélküli tárolóhelyeken, a ládákat sem bontották fel. A korábbi
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parancsnoki és törzsvezetési §lakorlatokon a vII. hadtest megtanulta
annak a jelentő§égét, ho§/ §/orsan megtalálja a rejtetten tárolt lőszere-
ket, valamint annak is a kockázatáq hog azokbói értékes (korlátozott
mennflségű) hányadot helytelen módon tároljon.

Az ARCENT+ervek jóváha5liása után a Vll.hadtest tovább növe-
kedett. Az l.brit (UK) páncélos hadosztály csatlakozott a hadtesthez,
ho5l növelje az eróket a főcsaprás irányában. Az ARCENT arra is felha-
talmazta a Vll.hadtestet, ho5r az 1.könnyú pánélos hadosztályt (CD)
igénybe ve5le, miután az mentesül a hadszíntér-tartalék feladatátój. Az
első ryaloghadosztállyal (ID) (Gépesített) és a támogató e§négekkel az
össziétszám elérte a 146 000 fót. A terveák áts ámították a lógisztikai
követelményeket, a menetrendet, és összefoglalták a tervet. A iervet a
fóparancsnok (CINC) és a vedelmi minisáer hagrta jóvá közvetlenül ka_
rácsony előtt.

A megnövekedett harcos erővel egÉtt a logisztikai struktúra is meg-
nagyobbodott. A végén a 2.COSCOM (szokásosan körűlbelüt 10 000 ká-
tona) 26 400 fóre duzzadt. A2.COSCOM Németor§zágból 38 szervezet-
szerú egységgel és alegységgel települt. Ezek az egységek a iogisztikai
alkalmi harccsoportok koncepciói alapján tevékenykedtek, amelyek a
terv támogatásához szükségesek. Az U hadtest 16. ellátócsoportjának a
beo§ztása nem sok zavart okozott, mert 3 éve közös állandó hadműveleti
eüárás (SOP) szerint tevékenykedtek. Ezzel szemben tartalékos kompo-
nensból cisszehozotí l7o'Zj" CSS-alegség és más tényleges szolgálati
erők hihetetlen vezetési kihívást okoztak. Nem egészen 40 nap alatt a
COSCOM állománya megkétszerezódött és továbú nóvekedett.

Nem sok idő á!lt rendelkezáre szervezésre és tájéko zódásra. Aszál-
lító ale§négeket legtöbbsziir azonnal szolgálatba áliították és csatlakoz-
tatták a sivatagba ellátmányokat és felszereléseket sállító áramlatba. Ti-
zenegl köz-epes tehergépkocsi_szízad (168O S&P nyerges vontató) é§ ti-
zenegjr üzemanya g-szállítő század (6O db 5000 gallonos tartálykocsi)
voit beprogramozva a Vll.hadtest számfua. De a} összesen 500 SaP
uíánfutóból és a 84 tartálykocsiMl álló hiány végsókig megfeszítette a
szállíltási rendszert. A befogadó nemzet (szeródésesl segitsége némi-
képp enyhítette a hiányt, de a katonák állíiották, nogy'"meg e§toau6-
val' áthidalhatták volna a hiányt. A 'Smakey és a bandita. cimű fitm kon-
voj_jclenetei jelelltéktelen §emmiségeknek tűnnének amelletr a hiheter
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len forgalom mellett, amelyet a Vll.hadtest bonyolított te a Dodge es

Sultan élnevezésű fó utánpótlási utak (MSR-ek) mentén.

Az I.mozzanatban (december 10-tól január l-ig) több mint 23 000

tonna élelmiszert és üzet szállítottak a kezdeti TAA-ba. Majdnem 5000

- a csapatok felszereléseit és karbantatási kellékeit tattalmazó - tengeri

és szárazföldi konténert halmoztak fel az Alpha logisztikai bázison. Az
összehozott lőszerkészletek meghaladták a 31 000 tonnát. Fzek a kesz,
letek naponta változtak annak mérvében, ahoglan a csapatok feltöltöt-
ték a javidalmazásaikat az Alpha- bázis alapkészleteiból. Ebben a moz-

zanatLan a VII.hadtest elfogyasztott tóbb mint 6 millió gallon hajtóanya-

got és felhalmozott további 4,2 millió gallont az Alpha_-bázison. Az üzem-

ányag nary rászét a beérkező tehergépkocsik használták fel.

Akritikus ll.mozzanat (menet a kezdeti TAA-akbol az FAA-akba)
logisztikai feladatai arra iránytltak, hog] megteremtsék a támadás vég_

rehajtásához szükségcs logisztikai létesítményeket. Bfu az élszakai hítek
arra buzdítottak, ho5l kezdjük meg a támadást és Szaddam Husszein
megbüntetését, azonban a VII-hadtest vezetése tisztábanvolt azzal, ho5l
könnyelműség lenne e5l200 km mélpégű támadás megindítása kielégítő
utánpótlás nélkül. Elégséges szállítási képesség hiányában üzemanyagot

és lőizert kell az elórétolt ténégben felhalmozni. Frank higgadtságát

tanúsította, amikor elhatározta, hogy ragaszkodik az eredeti teíT éhez,
amely szerint ki kellett építeni a logisztikai bázist a támadás sikeréhez.
Mikózben a harcos egy;égek parancsnokai kiképzéssel foglalkoztak és

igyekeztek az írakiak firyelmét a Wadi al Batintól keletre lévó térségre

Úielni McFarlin dandártábornok 2.COSCOM-jának katonái a katonai
kórházakat teÍepítették, hajtóanyagot, lőszert es üzet halmoztak fel a

sivatagban Hafai al Batintól északnyugatra. Az Echo logisztikai bázis és

más, iz iraki határhoz közelebb telepített létesítmények életre keltek.
Az ellátók egyedül tevékenykedtek, csak az 1. ryaloghadosztály könnyú
pánélos felderítői fedezték óket.

A végén az Echo logisztikai bázisra kiszállítottak 10,8 millió gallon
hajtóanyagot (három harcászati petróleum terminál), 800 0ü) gallon öm-
lesztett vizet,960 tonna fogyas ztásra kész élelmiszert (MRE) és tömér-
dek egyéb ellátmánlt. Bár eredetileg 95 (XX) tonna lószert akartak felhal-
mozni, azonban egyidejűleg soha nem volt több 67 ezeí tonnánát. abázi-
son. A csapatok az Echo bázisról pótolták az elfo5rasztott anyagot egé-

szen a támldás napjáig. Az elóretolt ASP-k felhalmozása és a tűzcsapá-
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sokhoz a tüzéNégi lószerek kiadása állandó hullámzásban tartotta az
Echo logisztikai bázis készleteit.

Bár az elláí6k 
^d 

íemélték, hogy 5lorsabban összehozz.ák az Echo
logisztikai bázisra elóirányzott V.osztályi anyagot (lószert), a ló§z€r§zol-
gőlar 1,B szabályát (rakom ány = 113, felvételezés 18, kiadás és 1/3 újra-
tárolrás) alkalmazták a||. mozzanat idószakában. Nagl munkát igénlelt
az ömlesztett, es/etlen típu§Ú (hajtótöketek vasl es/típu§Ú lószerek)
szállítása a CCL_ekbe. A n}€rges vontatók hiánya tovább bonyotította a
problémát, mert az ómlesztett rakományt ki kellett üríteni, mielótt a
nyerges vontatókat újratölthették volna. A lószerellátás rideg valósága a
sivatagban megerósítette a CCLek és a rakodólapos rakodórendszer
szükségességét.

A Ill.mozzanatban a Wl.hadtest arra kénpzerült, hogy megkezdje
a radikális eltérést az utánpótlá§i rendszertől. Miközben a multifunkcio-
nális logisztikai alkalmi erők (LTF-ek) és a CCL-ek a jövó doktrínáját
képviselik, amelyeket a szabályzaltellezetekben és irodaiomban vitár
nak, a logisztikai eróstruktúra doktrinális alkalmaziása nem számol 3 és
18 hadosztálynl eró glors, 20O km mélységú támadáával. A hadtest
támogató c§oportok (CSG-k) mozgékony LTF-eket állítottak össze a tá-
rnadás második napjára szükéges hajtóanyag, lószer és egéb ellátmá_
nyok szállítására. Ezek az LTF-ek látták el a manőveregységeiket (ferrn-
tartva ezze] a §zervezetszerú ellátást), majdü§szatértek az ellátó pontok-
ra újbó|i száilítmányért. Ez iehetóvé tette, hory az átkaroló hadosztály-
és ezredparancsnokok a második harcnapon'üzemanyaggal feltöltöit
harckocsikkal és a szervezetszerű ellátó eróik 100 százalékos képességé-
vel lépjenek harcba.

A logisztikai usály mérete bámulatosnak bizonyult. A 2.könnyű
p_áncelos felderító ezred (ACR) 90 tehergépkocsi üzemanyagot és e§éb
ellátmányt sállított. Az LTF_ek képzését és alkalmazísát mégkciveiélte
a dokrrinális mozgékonytági szabványoktól való eltérés is. A tehergép-
kocsikat a vezetóikkel cryütt kivonták az anyaale5ségeiktől és az iTF-
hez osztották be. A sállítá§i elsőbbségek miatt elvezenye|ték a gépko-
csiszállító alegtrségcket is a doktrinális szerepeiktól, hogy kiegészítsék a
CSS-alegnégek tipikus, 50 /o-os mozgékonlságát.

Analiálták a fo§,asztási arányokat é§ utánpótlásioszlopokat tervez-
telc A(hát§ó) CSG-k;r támadás harmadik napjára tervezett éllátmányok-
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kal indították útba az oszlopokat, mielótt az első üres gépkocsik üssza-
tértekvolna lrakból. Amikor az összes tehergépkocsikat összeszárnolták,
kiderült, ho§/ $/akorlatilag a 2.COSCOMminden iizem- és kenóanyagot
(POL) sállító tartálykoc,süát és S&P-jét közvetlenül a balsárny ellátá-
sára irányították. Azokat az ajánlásokat, hory a logisztikai eszköóket
irányít§ák az áttörésbe elónyomuló alerységek eIlátására összefoglalták
és elfogadták.

A balszárnyon lévő erók folyamatos el|átása az 1. ryaloghadosztály
iraki arwonal elleni támadásának és gyors áttörésének sikerétől függött
(lll.mozzanat). Az átiörés kifejlesztése után a 2.COSCOM alegnégei
áttelepültek Irakba és létrehozták a Nellingen logisztikai bázist az Echo-
bázistól 90 mérföldre, északra. Nellingen nem feltűnó terepszakaszon
vary különösebben kedvezó helyen épült ki. A sállítási szakasztávolság
végét jelentette ery napi menettávolsága az Echo logisztikai bázistól. A
Nellingen logisztikai bázis megnl,itásával megröüdüIt az utánpótliá§i út
az 1. és a 3. páncélos hadosztályhoz (AD). A Nellingen logisztikai bázis
vált az l.lövészhadosztály, az l.könnni páncélos hadosztály (CD), vala-
mint más. az áttörésbe behatolt esNégek utánpótlási bázisává is.

A M.mozzanatban a műszaki csapatok kiépítettek egl kü!ön utat a
Nellingen logisztikai bázisba haladó oszlopok számára. A King Khalid
Katonavárosból es az F-cho logisztikai bázisról induló ellátó oszlopok
északa haladtak és a megrakott utánfutókat átadták azoknak a gépko-
csivezetóknek, akik a hadosztály utánpótlási ténégekbe (DSA-k) halad-
tak. Az LTF-ek is északa hajtottak a DSA-kba (amelyeket az Ojective
Collins szomszédságában jelöltek H), hory kórhrázakat, víz- és lószerel-
látó helyeket telepítsenek a hadosztályok számára. Az elsó ellátóoszlo-
pok Nellingenból északa haladtak az úttalan §ivatagon át marokny,i ka-
tonai rendész kíséretével, a globális bemérő rendszerek irányításával. Az
Objective Collinstól délre berendezett hadosztály és ezred ellátókörle-
tekre az RGFC elleni harc utánpótlására volt szűkség.

Franks azzal számolt, hory az RGFC-vel a harmadik harci napon
ütközik meg és szét is veri azt. A manóvere§Éégek sámára különkiző
változatokat irányoztak eló az V.mozzarutra, de minderyik váito7Athoz
nagy üzemanyag- és lószerfoglasztással sámoltak A Collins objektum-
hoz veze|6 utánpótlási utak kijelölése és fenntartása és a szülrséges el-
látmányok északra történó eljuttatása az Y.mozzanatban kulcsfontossá-
gú logisztikai feladat volt. A forgalomszabályozás és a hatásos tehergép-
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kocsi-fordulók biztosítá§a döntő fontosságúnak bizonlult, mert azzal szá-
moltak, hogy naponként több mint 1000 üres utánpótlási jármű halad
délrc.' A VII.hadtesa utolsó eg5ségeinek beérkezése és a logisztikai bá-
zisokon a minimálisan szükéges üzemanyag- és lőszerkészletek fclhal_
mozása után az ARCEN'I és a hadtest parancsnoka meghatározta a ro-
ham idópontját. A csapatok a sivatagon át elónyomultak a megindulási
vonalra és február 24-én hajnali 4 <irakor a XWll.légideszant hadtest
megkezdte a kísegítő támadását a VII.hadtest bal szárnyán. .A XWII.had-
test erőfeszítései olyan sikereseknek bizonyultak, hogy a WI.hadtestnek
a tervezettnél 14 őrával hamarabb sikerűlt áttörnie az iraki vonalakat.

"Soha egletlen terv sem élte túl az elsó lövedéklt" (az idősebb gróf
Moltke). Azonban a VlI.hadtest tervei es katonái bámulatosan rugalma-
saknak bizonyultak. A hadosztály és COSCOM-parancsnokok arra irá-
nyuló erőfeszítései, hogy minden katonával megértessék a hadtestpa-
rancsnok szándékát a katonák ezrei számára tette lehetővé, hogy helyes
logisztikai döntéseket hozzanak. Az őrmesterek és hadnagyok szállítoi
ták az előre felmálházort lőszerrakományokat északra a tüzérségi egysé-
gekhez a tűzelókészítés végrehajtására. Az üzemanyag tartálykocsik
északra Nollingen felé haladtak (nem pedig a bal szárny megkerülésé-
vel), miután értesültek a kezdeti sikerekről, valamint a üsszatéró jármű_
vezetőktől a fogyasztók tényleges telepűlési helyeiről. A korai sikerek
eredményeként a harcos alegységek jóval azelőtt elérték a Collins-ob-
jektumot, mielőtt a Nellingen logisztikai bázis elérte volna a működőké-
pességet. A nellingeni készletek abbóI álltak, amit a legutolsó oszlop szál-
lított. De a tervek impulzusa érezhetó volt. A Nellingen logisztikai bázis
parancsnoka 48 órán át rögtönzött döntésekkel elégítette ki a venengó
logisztikai követelményeket és a hadtestparancsnok elgondolásának
megfelelóen átirányította az ellátóoszlopokat. Az utánfutók ritkán vára_

2 Mí a letyezők.lóiíányozták, h€y az 0res ló§zersállító jármúveket kihásmálják az etlen§ége§
hadifo8lyok hátíaszálítá§ra, de a !ö.!énelmi tervezési adatok nem bizonyultak elé8sé8ekíek ah -
hoz, ho8y eló.e jelezzék a f€bll ejten é§ ma8ukat me8adó ellen§é8es katonák EPw-k hihetet_
l€n mennyisé8él. Az EPw_§áJítínány t izl o§ítona, ho8y ne sok üres jármű mozogion délre é§ í8y
me8hoGszábbodott a jármúf of dulók ideje.
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koztak egy óránáI hosszabb ideig, mielőtt elindultak volna északra a ter-
vezett taláIkozási pontokra.

Az emlékezetes 100 óra alatt a robo§ztus erő logisztikája biztosította
a hadtest elónyomulá§át. Több mint 8.7 millió gallon hajtóanyagot, 580
000 élelmiszeradagot, 756 m0 ( 1.5 literes) üzespalackot es 1,9 millió gal-
lon ömlesztett vizet szállított eszaka a harcoló csapatokhoz.J A támadás
második napjától kezdve naponta közel 50 00O tonna lószert juttattak el
a csapatokhoz. Bár az élelmiszerből sokat nem fo§lasztottak el (az USA_
katonák) a szóban forgó 100 óra alatt és a lószerból isjócskán maradt, az
üzemanyag-fogyasaztiá§ egyensúlyban volt a VII.hadtest ellátóképessé,
geivel, a vízioryasztás pedig végüI meg is haladta azt. Az utánpótlási vo-
nalak olyan hosszúak voltak, hogl amire a harcos erységeknek a követ-
kezó napon szükégük volt, azt az oszloppal két nappal korábban el kel-
lett indítani (szó szerint a holnapit tegnap elótt). Még aZ áttórésben is aZ
MRS-től a hadosztályok ellátókörletéig vezptő 16O km-es úton sárral,
szeméttel és homokkal kellett számolniuk. Kevés tehergépkocsi tudott
kettőnél több fordulót megtenni az első 100 óra elteltéig, amikor is el-
hallgattak a feglverek. De a katonák továbbra is szükégelték az élelmet,
ivóüzet, tartalék alkatrészeket és a postát. Miközben a tábornokok a
tűzszünetről tárgyaltak, az utánpótlás folytatódott.

A történészek beszélni fognak arról, hory miként történt a ülág ne_
gyedik legnapobb haderejének ryors szétverése. fu a fegyvernemek
büszkélkedhetnek azzal, hogy a VIí.hadtest négyszer több harckocsit és
páncélozott szállító jármúvet megsemmisített, mint a második ülághábo-
rúban.' De a z ellátók is emlékezni fognak a konténerek, lőszerládák és
50 000 gallonos üzemanyag-tartályok végtelennek tűnó, mérföldekig el-
nyuló tömegére. A valaha is ósszpontosított tegnas/obb USA fegrvéres
erő mögött ott voltak a 2. CoSCoM katonái, akik a szóban fogó i00 óra
alatt 8087 nyergesvontató rakomán}t sállítottak északa, ahol a fegyve-
rek dörögtek. Olyan katonáIq mint Specialist Rebekka Creighton, a West
Vigrginia-i tartalékos, ciülben tanítónő. Az elsó nary járgányát február

Az aknlesáett víae vortalkoá ádalok vonatkoaak .z LTF-.* á|ta| szálítort úte év!n,Ogy,
mint az Lakb6í kiterm€lt vízíe.

Av[nadtec 4652 já.múvet remmiíaett ínct lr.tb6n, mít r m&odikviliBháboíltb6o l l64-€t.
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23-án, szombaton vezette. Va§árnap reggel az 1.AD-t követte a homokos
poHon á aknam ezőn át,hogy végül is a háboni utolsó napján utántöltse
az Apache-helikoptereket.

Emlékezni fogunk a 6ó3.1ószersázad megbízható higgadtságára; ez
a század, atámadás elótt néhány napig a VII.hadtest legészakabbra elóre-
tolt alerysége és telepített eleme volt. Az ASP 2 katonái a tervezett át-
törés helyétól sok tonna, jó| oltalmazott lószert halmozott fel generáto-
rokkal es ernelóvillás targoncákkal. A hadtestörzsben na§/obb volt a
megdóbbenés, mint a táborban, amikor a 663.századot megkérdezték,
" Ismei az l.galog (hadosztály), a háttér íedezéséért íelelős (magasabbegl-
ség) a települési helyeketT "Penze' hangzott avá|asz'a Cav-juk (valószí-
nűleg íeldenú póncélos) naponta eglszer-kétszer ellenőrb bennünket".
"Van vele összeköftetéstek7' " Persze. Használjuk az FM-et (feloenciamo-
dulált rádió) amikor hatótávokágon beIüI vannak Naponta eg)szer vag)
két s z er kommunikáIunk v e lük"

A háborús sztorik csak arra smlgá|nak, hogy hangsúlyozzák a Siva-
tagi Vihar hadművelet tanulságait. Ez a hadművelet érvényesítette a lé-
gi-szárazföldi hadművelet koncepcióit éppen úgy, mint a logisztikai dokt-
rína javasolt változrásait. A siker lehetetlen lett volna a mozgékony, mul-
tifunkcionális CSS-szervezetek nélkül. Ezen alegységek élére olyan pa-
rancsnokokat kellett állítani, akik képesek olyan funkciók irányítására,
amelyekryakran furcsának tűnhetnek a lószerszolgálati, szállítási és had-
biztosi nézőpontról.

Az aktív erőnek elegendó CSS-alegységekkel kell bírnia ahhoz, hory
elláthassa a harcos egységeket szétbontakozáskor.A fogadó nemzet ré-
széről megígért szerződtetett támogató HET-ek (11 századnak megfele-
lő) meghiusulása a Vll.hadtest kikötőkből való elmozdulását majdnem
eg egész hónappal késleltette. A szerzódtetettektől való függés akkor
is kérdáes, amikor a harc küsóbónállónak látszik. A VII.hadtest hely_
reállítottjónéhány olyan ép (és egyes esetekben kifosztott) kereskedelmi
tehergépkocsit, amelyeket a vezetóik elhagytak a hadtest ellátóterületén
január 15-e után. Igen sok, vezetési tapasztalattal bíró (de néha tapasz-
talat nélküli) katonát kellett igénybe venni, hory az oszlopokat mozgás-
ban tartsák.

A logisztikai erységek és alerységek legyenek éppen olyan mozgé-
konyak és túlélóképesek, mint azok a csapatok, amelycket ellátnak. Ami-
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kor az 5000 gallonos tartálykocsik túlságosan lassúaknak bizonyultak a
sivatagon való áthaladáshoz, a \TI.hadtesttörzs nagyszabású korszerűsí-
tési kísérletre kényszerült. A hadosztály es ezred ellátóegységeknek és
aleginégeknek 2-2 db 2500 gallonos NEMfi-tet (nehéz, fokozott moz-
gékonpágú harcászati tehergépkocsi) utalt ki minden 5000 gallonos tar-
tálykocsi helyett, amelyet átadtak a 2. CoSCoM-nak. Ez a program je-
lentósen növelte az üzemanyag-ellátrás mozgékonyságát. Azonban még
a csapatoknak kiutalt több mint 550 NEMTT+ei, sem az aktivált tarta-
lékos alegységekkel és két nagy, elóretolt üzemanyag-bázissal sem sike-
rült csillapítani a hadtest üzemanyagszomját, A másik tényező a tűlélő-
képesség. Egy dolog ery MlA1 mintájú nchéz harckocsi elvezetése harc-
ban. De ez megköveteli, ho§/ es/ szakképzett katona mozogjon utána a

harcban feltöltött tartálykocsival, olyan katona, aki felismeri, hogymilyen
fontos a íakománya annak a harckocsi-szakasznak, amely az ő beérkezé,
sét várja,

A logisztikai műveletek a tűxzünet után is folytatódtak. De a Siva-
tagi Vihar és a Sivatagi Paja tanulságai nemvesztek eI a futóhomokban.
Először, ismót megnyilvánult a hadműveletek és a logisztika közötti szét-
téphetetlen kapcsolat. Beigazolódott aZ ismert képlet helyessége:
" hadművelet =logisztika" és 'lo8isztika=hadművelet". A szavahihető lo-
gisztika meghatározza a szállító járrnűvek ós üzemanyag elégséges
mennfségét ahhoz, hogy minden harcos erő "áthaladjon a térképen".

Másodszor, a logisztika legyen mozgékony és túlélőképes a légi-szá-
razföldi harcmezőn. A CSS-alegységek legyenek elég fürgék és mozgé-
konyak a nehéz gépesített eró ellátásához és követéséhez. Az 50 qa-os

mozgékonysággal bíró logisztikai alegységek nem remélhetik, hogy hatá-
sosan el tudják látni a manóveregységcinket gyors előnyomulásban. Egy-
re fontosabbá válik a túlélőképesség is a jövóbeni harcmezón, ahol az
USA eróket a hadszíntéren az alkalmazást kereső szerződők helyett el-
lenséges lakosság üdvözli.

Végül pcdig a logisztikai biztosítás a "robosztus erd" koncepciójára
épül. A logi§ztikai köósség le5ien elég erőteljes ahhoz, hogy a manóvere-
rók várható követelményeit olyan gyorsan kielégítse, amilyen ryorsan
azok szükségelik. A harc ütemét nem korlátozhatja a szállító járművek,
a hajtóanyag vagy lőszer hiánya.
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A szerzókről:

|Yilson R. Rutnerfllrd ezredes aY||.hadtest Stuttgartban á|lomásoá
törz§ének a hr:lyctte,§ törzsfőnöke. A syracuseli és a pittsburgi egyete-
ínen fol}1atta tanulmányait, majd clvégezte az USA-hadsereg parancs-
noki es vezérkarr kollégiumát és hadi kollégiumát. Különk)ző törzs_ és
parancsnoki beosztásokban szolgált, továbbá a haderőnenr miniszterhe-
lyetteseinek katonai scgítójeként is.

il
Wliam L. Brame ómagt a Stuttgart-ban állomásozó harceszköz-

qsoport biztonsági, tervező és hadműveleti tisztje. A tennessee-i cgyete-
men tanult, majd elvégezte az USA-hadsereg parancsnoki és vezérkari
kollágiumát es a logisztikai végrehajtásfejlesztái tanfolyamot. Különbc!-
ző törx- és parancsnoki beosztásokban teljesített szolgáiatot.
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LoGIszTIKA A NATO-BAN És,q. KANADAI
FEGWERES ERÓKBENI

Llscrttas, z2.

Elöszó

Ernei Lascelles alczredes vagyok. Huszonnyolc évig szolgáltam a

fegy;eres eróinkbcn és bár ellátótiszt képzettségem van. a szolgálati
itlőnr nagy rószét hadtáp hadművcIcti tiszti beosztásban röltöttem ei ós a

három ha<!műveletieIemünk ellátásával foglalkoztam. Különböző beosz-
tásokat töltajttcm be a szárazfö|di csapatoknírl, a légierőben és a NATO
oslói paran,:snokságán Norvégiában, ahol a Norvég Kiráiyi Katonai
Törzskollégium taniblyamán is részt vetlem. Három éven át a NATO
-_-,ikötelczettségt:ivei összefüggő befogadó nemzeti, T alamint multilaterá-
iis vagy kétoldalú eryezmények megtárgl alásának t'elelőse voltam, majd
később az átfogóbb, viiágméretű érdekeinkkel tbglalkoztam. Azonkívül
közvetienúl részt vettcm kanada - tizenhárom ENsz békefenntartó íel-
3dathoz való - hozzálár ulásának megtárgyalásában, végrehaj tásában és
ellátásában. Jelenleg a tcrvezómenedxer helyettese vagyok és egy olyan
tervet dolgozunk ki amely az elkör,etkezó 3-5 évben felváltja a jelenlegi
ellátó rendszerünket.

Felkértek arra, hogy adjak tájékoztatást a NATO logisztikájáról és
a katonai struktúránk keretében a LoGISZTIKA kanadai megközelíté-
séről. Mielőtt rátérnék erre, szükségesnek látom, hogy azonosan értel-
mezzük a fogalmakat. Sokak, néha még a legmagasabb elöljáróink sem
teljesen órtik meg a szerepünket. Az értelmező szótár s zerint a"logbztika
az anyag és a személyi állomdny beszerzéséneN fenntartásának és szállí-
tdsának tudománya". A logisztika a kanadai feryveres erőkben, s eryben
a NATO-ban is használt hivatalos meghatározás: az er6k mozgása és

A tánuimány az MH ATFcsF-§é8en l993júniu§ 3-án elhan8zott elóadás sze.kesáett §zöve8,e.

A konzultáció az éves NATo-pro8rsm részét kétÉáe.

J á§. Láscelles a|ezredes, a kanadai fe8yveíe§ eíók ellátá§i rendszerét ko.szerúsító píojekt ma-
na8ere.
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fenntartása terveásének és végrehajtásának tudománya. Irgátfogóbb
értelemben a katonai tevékenységeknek azok az a§pektusai, amelyek:

a. Az anyagtervbzésével, fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával,
mozgatásával, elosztásával, karbantartásával és javításával, kiüdtésével
(evakuáció) és kiselejtítésével;

b. A személyi áliomány szállításával, kiüdtésével és kórházi ellátásá-
val;

c. léte§ítmény€k beszerásével vagy átépítésevel, karbantartásával
és javításával, igénybevételével es berendezésével; és

d. szolgáltatások beszerzésével vagl nyijtrásával foglalkoznak

E meghatározás alapján Önök értékelhetik, hory a modern logiszti-
ka naryon bonyolult és átfogó diszciplina.

Miután megállapodtunk abban, hogl minek tekintsük a LOGISZ-
TIKAT , felvázolon az elóadás tartalmát:

NATO-1ogisztikr

- hadászat á§ struktúra.

- logisztikai tewezó folyamat,

- koordinálrás,

- a NATOJogisztikai szférái,

- logisztikai kezdeményezések

KANADAI LOGISZTIKA

- hadműveleti logisztikai biztosítás,

- háttér, - Anyagi Csoport,

- az Ellátá§i Rendszer,

- a Karbantartó és Javító Rendszer,

- a Sállítási rendszer,



NAT1-1ogisztika

Stratégia és struktúra

Miként mindnyájan tudjáknéhány naryon drámai esemény zajlott le
a k<jzelmúli években szerte avilágon, különósen pedigEurópában, amely
új jelentóséget kölcsönzitt a NATO-szövetség politikai es diplomáciai
aspektusainak. U§lanakkor a katonai szfiéra alapvetóen megváltozott és

eia korábbiaktól na5lon eltérő erő§truktúrákat és badműveleti képes_

séget fog eredményezni. A }iATO logisztikájának nflvánvalóan alkal-
mázkodnia kell, ha biztosítani akarja a szükséges ellátást. A rnostani
években a logisztika az eddiginél sokkal naryobb jelentőségre tett szert
mind a NATO általános tervezésében, mind pedig a nemz€tvédelmi ter-
vezésben hámm alapvetó oknál fo g,la. Először, avfielmi költségek nag5t

hányadait logisztikai erőforrások a íoídítják. Másdszor, új hangsúlyt ka_

pott az együttműködés azokat a feltételeket is beleértve, amelyek a sike-
ies együttműkódéshez szükségesek (interoperability). Végül pedig a mul-

tinacionális erók tendenciája olyan eryűlimúködést igényel, amely nö-
velni fogja a logisztikai koordináló munkát a NATO-struktúra minden
szintjén.

Logi§ztikai t€rvez6folyanat

A kidolgozott NATO szabványok és irányelvek a logisztikai tervezes
kulcsfontosságú clemeit alkotják, mert bizto§ítják, hogl a nemzeti tervek
alátámasszák a NATO-celokat. Az l.szárnú vázlat a|ogisztikai tervezési
folyamatra irányítja a íi5rellnet. A vázlat felsó részén láthatóak a kulcs-
koncepciók és irányelvek, amclyek vezerlik a folyamatot. Ezeknek a

használatával a :rragasab'o NATO parancsnokságok részlctes szab-
ványokat állapítanak meg a felszerelések, a lószer, zz üzom- és kenó-
anyag (POL,;, az élelmiszer és egészségü5ii ellátnrányok hadműveleti
készleteinek tartalmára és méretére. Az irányelvet évenként tblül"
üzsgálják es a javasolt változásokat a MNC által szponzorált logisztikai
értkezleteken jóváharyják. Az eredményeket alapként figlelembeveszik
a iogisztikai tervezéshez, jelentéshez és a nemzeti logisztikai képességek
értékeleséhez.
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koordinálás

A logisztikai terv,ezés átfedi e5rmást, ami szükégessé teszi a szoros
koordinálást a NATO katonai vezetési láncolatában, a NATO politikai
hatóságaival és a nemzeti törzselr.kel. A fontosabb koordináIó mechaniz-
musok a következók:

Az első az ACEl_neisztikai Koordináló Központja (ACE LCC), Ez
fórumként szolgál a SHAPE, az ACE nagyobb alárendelt parancsnoksá-
gai, a ncmzeti törzsek és a NATO főhadiszállás törzsei közötti konzultá_
cióhoz és összeköttctéshez § ísl biztosítható, hogy a hadműveleti dönté-
sek összhangban legyenek a logisztikai képességekkel. Békében az ACE
LCC gondoskodik a szaktanácsadásról és irányelvckől a NATO főhadi-
szállás (HQ) számára és koordinálja a hadműveletitervek logisztikai biz-
tosítását. Válság időszakában je|entéseket fogad a nemzeti feles_
tegekról/hiányokról és feldolgozza az igénycket szűkégállapoti logiszti-
kai követelményekre.

A második az APLANT/ACC-HAV l"ogisztikai Koordináló Tanács,
amely a NATO haditengerószeti nemzetek, az MNC-k es az MSC-k szá-
mára szolgál fórumként és összeköttetóskónt.

A harmadik az ACE Szállítási Koordinációs Központja. Ez képezi
azérintkezés központját a rendelkezésre álló szállítási eróforrások elosz-
tására vonatkozó tanácsadáshoz. valamint az erók hadászati szétbonta-
kozásának, fogadásának és további mozgásának koordináIásához.

A tervezési és koordinációs folyamat utolsó eleme a NATO l-egfelső
I-ogisztikai Konferenciája (SNCL). (Lásd 2.számú vázlat). A SNCL-re
hárul az elsődleges felelósség a NATO logisztikai felelősségének irányí-
tásáért. A NATO egyetlen olyan bizottsága, amely az Ézak-atlanti Ta-
nács Védelmi Tervezési Bizottságának is és Katonai Bizottságának is je-
lent. Az sNcL évente kétszer ülésezik mind az illetékes katonák, mind
pedig az illletékes polgári szeméIyek részvételével azoknak az átfogó lo-
gisztikai feladatoknak a megtárgyaliására, amelyek érinteni íbgják a NA-
TO-t, a következő nűpirend témái szeiní:

Ekő rész:

- a nemzetek logisztikai biztosítási képességei,
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- a kommunikációs övezet összehangoliása,

- lőszer és felszerelá tárolási létesítmények,

- logisztikai szabványosítási eryezmények (STANAG-ok),

- készlettervezési irányelvek,

- egészségüg5ri biztosítás, eljárások és tervek.

Második rész:

- háborús tartalékkészletek lőszerekből,

- a Szöveségr kóolaj (POL) ellátásának tewezése,

- a logisztika fenntartási (fennmaradásí}) képessége,

- regionális készletek a Dóli Főparancsnok ellenórzése
aIatt,

- a repülőtóri rombolások javítása,

- a befogadó nemzet általi biztosítá§.

A NATOJogisztikr három terüIete

Ezeken mlgtalálható a NATO loglsztikai terveáse és koordinálása
bonyolult ülágának a rövid leírása, de ennél több is. A tervezásen és a
koordináláson kívül a NATO-ban és a nemzeteknél a logisztikai tevé-
kenység három fő területet folal magába. Ezek a termelési logisztika, a

fogasztási logisztika és a polgói szül<ségállapoti tervezés. Az első és az
utolsó az, ahol a haderónemi minisztériumok, valamint az ipari minisz-
tériurn és más minisztériumok találkoznak e§ kölcsónhatásban vannak.
Az SNCL a fó firyelmet a fogyasztási logisztikára összpontosítja, amely
a hadműveleti erók közvetlen biztosítását (támogatásáQ alkot|a.

Logisztikai kezdeményezések

A kóvetkezőkben kitérek arra a néhány logisztikai kezdeményezés-
re, amely most van folyamatban a NATO-ban. Ezek a logisztikai terve-
zÁt és a foglasztói logi§ztikát érintik .
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A NATO logísxikai lculcnérvez^ei

_ logisztikai elvek es eljárásmódok,

- készenléti és fenntartrási tényeók, szabványosítás,

- befogadó nemzet általi biztosítá§,

_ a megerősítés i tervezés tényezői,

- egésxégüryi tervezés,

- MNMF- multinacionális katonai erők

ARR9 - Európai Szövetséges Parancsnokág gyors
reagálású hadteste
MC - (Katonai Bizottság) 3l9

Valójában a témákból csak néhányat ismertetek.

_ Egtik kzdeményezés: 1990-ben a Védelmi Tervező Bizottság java-
solta,,hogy üzsgálják felül a szövetség logisztikai elveit és eljárásáii, to-
vábbá adaptáIják a logisztikai biztosítás (támogatás) koncépciót az új
eróstruktúra és hadműveleti koncepciók helyei aláiámasz t6sára. |99)
szeptemberében hatályba léptették a felühixgáIt NATO logisztikai el-
veket és eljárásokat, megfelelő útmutató okmány kíséretében azzal a
szándékkal, hogy minden szinten alapul szolgáljon a NATO és a nemzeti
logisztikai tervezéshez.

Íme a szóban forgó elvek és eljárások főbb vonásai:

a. Felelősség: A nemzetek is és a NATO hatóságok is kollektíven
felelősek a NATO multinacionális tevékenyésginek lrcgisztikai biztosí-
tásáért (támogatásáért).

. ! _nuio_s-l a nemzetek vary egyénileg, vary együttműködési megál-
lapodás alapján gondoskodjanak a logisztikai cróiorrásokról a NATO
rendelkezésére bocsátott eróik ellátá§ához.

c. Együttműkiilés: A nemzetek és a NATO közötti együttműködés
elsódleges fontosságú.
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d. Haláskön A NATO parancsnoknak a megfeleló szinten meg kell
adni a hatáskört aznkra a logisztikai erőfonásokra, amelyek az eróinek
a leghatásosabb módon történó alkalmazásához és fenntartásához szük-
ségesek.

e. Elégségesség: Alogisztikai eróforrások szintjei és elosztása legyen
elégséges a készenlét, az állóképesség és a mozgékonyság meghatározott
szintjének eléréséhez a megkövetelt katonai képesség biztosításához.

f- Gazdasógossóg: A logisztika eróforrások a hadműveletek (tevé-
kenpégek) minden szakaszában szűkösek, ezért íendkívül fontos a ren-
delkezésre álló erőforrások szabatos. hozzíértő elosztrása a feladattal
összhangban.

g. Rugalmasság: A hadműveleíi alakuiatok alárendelt vagy szerve-
zetszerű logisztikai biztosítása (támogatása) legyen u5lanolyan dinami-
kus, rugalmas, mozgékony és reagálóképes, mint maguk a hadműveleti
alakulatok.

h. láthatóság: A nemzetek által rendelkezére bocsátott logisztikai
cikkekre vonatkozó információ igen lényeges a NATO-erók biztosí-
tásának hatásos menedxeléséhez és koordinálásához.

A második kzdeményezés azokra a kószenléti és állóképességi té-
nyezőkre vonatkozik, amelyek mind a hadműveleti, mind a logisztikai
tervezés építóelemeit alkotják. Az elmúlt évben a NATO felülvizsgálta
a rendszert, hogy aszlá|yozza a NATO-hoz elkötelezett erók készenléti
fokát és elérhetőségét.Ez azéttvílt szükségessé, mert a NATO új hadá-
szata elóirányozta jelentős erók készenléti normáinak csökkenté§ét. A
fenntartási képességet (sustainobility) úgy határozta meg, hogy az a " h a d-
erő képessége a harcos eró szül<séges szintjénekfenntartására a célokeléré-
sének időtartamára". Az időhiány miatt nem bocsátkozhatok a részletek
túlzott fejtegetósébe, de két cikkre nézve szeretném kiemelni a legújabb
fejlesztáseket. A lőszerek esetében a jövóbeni kázletezé§i követelmé-
nyeket a képesség vagy a célra alapozott metodológiák firyelembevéte-
lével kell kiszámítani, a POL-ra nézve pedig a korábbi 45 napi javadal-
mazás követelményét 30 napra csökkentették.

45



A szabványosítás koncepciók, doktrínák, eljárások és tervek kidol-
gozási folyamata a NATO-ban az össze€ryeztethetőség, eryűttműködési
képesség, cserélhetóség és közosség leghatásosabb szintjének 

^z 
eléíé-

sére és fenntartására a hadművelet az igtlgatás és az anyagi ellátás terüle-
tén

- közösség,

- cserélhetősóg,

- együttműködési képesség,

- összeegyeztethetóség.

A szabványosításra napjainkban a védelmi költségvetések csókken-
tése és a multinacionális erókre való támaszkodásra vonatkozó döntés
miatt megkülönböztetett figyelmet fordítanak. A logisztikusok néző-
pontjáról ez döntő fontosságú területnek számít és a munkánk minden
aspektusát érinti. A NATO_ban a szabványosítási problémák zömével a
Katonai Szabávnyosítrási Hivatal (MAS) és annak a haderónemi bizott_
ságai és albizottságai foglalkoznak. A Katonai Szabványosítrási Hivatal
(MAS) hatáskörébe tartozik a dokt:.ína, valamint a mindenkor haszná-
latban lévő e§árások és felszerelések szabványosítása. Ez a hivatal elsó-
sorban az igénybe l,evókre támaszkodik, a NATO fóhadiszállásán tele-
pült és a Katonai Bizottság felügyelete alatt dolgozik azzal a cé|la|,hogy
összehangolja a hareászati kcncepciókat, eljárá§okat, anyagi kiképzést
és a ternrioológiát a tagnemzelek között. Szoros kapcsolatot tart ferln a
felszerelés szabványosításávai foglalkozó munkacsonortokkal, amelyek
munkarázlegek rendszerével dolgoznak. Ezek a részlegek a nerj]zeti
képviselőkból állnak, akik megfogaimazzák és megvitatják a szab-
ványosítás adott, sajátos tátgát . Az egyeztetes után a MAS a témát íe-
gisztrálja és Szabványosítási Eg.vezmény (STANAG) néven publikálja. A
MAS a STANAG-okat minden évben közzéteszi. Megjegyzendő, hory
a STANAG-okat nem juttatják el az egytégek szintjéig, hanem azon
nemzetek számára dökumcntálják, amelyek elfogadták őket. A cél az,
bogy meghatározzák a szabványosításnak azokat a legalacsonyabb szint-
jeit, amelyek szükégesek a NATO-erók sikere§ tevékenységéhez. A
szabványosításnak néry meghatározott §zintje van, mindegyik egyre igé_
nyesebb. A szabványosítás céljai nagyon ideálisak és nem kétséges, hogy
teljesen soba nem érhetók el, mindazonáltal megvilágítjuk a multinacio-
nális erők bizto§ításának logisztikai kihívását.
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Az utolsó |ogisztikai kezdeményezés. amelyte ma kitérek a befogadó
nemzet általi biziosítás (HNS). A HNs jelentósen csökkentheti az erők
szétbontakozási idejét. narymértékben e§,szerűsítheti az erők fenntar-
tására irány".rló erőfeszítést. A múltban az ilyenjellegű megállapodásokat
az érintett két neínzet kózött tárg/alták meg általában a NATO részvé-
tele nélkül. Mivel egyre több nemzet erősokszorozót lát a HNS-ben,
amely javítja a hadműveleti erők mozgékonyságát és rugalmasságát, nll-

"ánváióvá "ált, 
ho5r összhangoltabb erőfeszítes szükséges az egezmé,

nyek megtárgyalásához, ezért a SNLC létrehozta a HNS-munkacsopor-
tot azza| a íeladattal, hory dolgozza ki az új NATO-hadiászathoz szüksé-

ges HNS- eljárásokat.

A I(ANADAI logiszt ikai rendszer

iiadműveleti logisztikai biztosíűs

Függetlenül attói, hogy melyik nemzet doktrináját vizsgáljuk ez a

megállapítás minden fe5reres erőre nézve é*ényes. A katona harcme-

zőn torténó elltási problémája megoldásának érdekóben mínden haderó-
ncm logisztikai biztosító rendszert í'ejlcsztett ki, amely egymásba fonódó
lépcsőrendszert alkot, hogy láncolatot képezzen a harcoló aleglségtől
egészen a nemzeti logisztikai törzsekig. A kanadai rendszer lépcsóit a
3. számú v ázla t on szemléltetem.

a. Első vonal: a hadműveleti alegységekben példáuI a ryalogzászló-
aljaknál, hajókon és repülőszázadoknál található, A logisztikai személl
állomány közvetlen mindennapi ellátást biztosít azon aleglség személf
állománya és felszerelése számáta, amelyhez tartozik. Példák ehhez a

hajón lévő ellátó-részleg, a szárazföldi erőben a szállásmesteri részleg, a

repülőszázadnál pedig a repülésellátó szolgálat.

b. Másodikvonal: hadműveleti egységekben található, például a szá-
razföldi csapatoknál a dandár, a haditengerészeti eróben a hajóraj, a lé-
gierőknél pedig a wing. A második vonal logisztikai alerységei kiegészító
ellátást biztosítanak, hory feltöltsék és fenntartsák az alegységek korlá-
tozott logisztikai képességeit. (Pl. a szárazföldi cs apatoknál ajaÁtózász-
lóalj, a hadműveleti biztosító hajó es a repülő logisztikai szolgálat).
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c. Harmsdikyonal: biztosítja a kapcsolatota hadműveleti alakulatok
integrált elsó és miásodikvonalú ellátása és a polgári vagy katonai negye-
dik vonalú nemzeti va5l nemzetközi infrastruktúra között. Ennek az
egyik példája a kanadai biztosító csoport.

d. Negledik vonal: más néven nemzeti szintű biztosításként ismere-
tes, amely kanadában a CF-bázisokon, raktárakban vary a nemzeti ipari
szektorban található. A neryedik vonalú biztosítás rendeltetése, funkc!
onális parancsnokságok ellátiása es felelős a logisztikai szervezetek fenn-
tartásáért, az anyagok nemzeti szintű készleteáséért és a nem zeti moz-
gás-ellenórzési szolgáltatásokért. Erre vonatkozó példák a különböző tí-
pusú raktárak (depot), a raktár §zintű javítrás, a na5,javítási szervezetek,
a kutatási es minőségellenórzési szolgáltatások, anyag- és életciklus me-
nedzselési törzsek és a légi mozgást biztosító alegységek.

Háttér

Tájékoztatóm hátralévő részében a nemzeti szintünkön teljesített
logisztikai funkciókra összpontosítom a firyelmet.

A 4.számú vázlat áttekíntést nyújt a kanadai feg5rveres erők felsőbb
szintű vezetési és ellenórzési struktúrájról, A flotta, amelyet haditenge-
részeti parancsnokság néven ismerünk, két részre tagozódik a két nagy
parti térségünknek megíelelóen. A hadsereg, amelynek hivatalos neve a
szárazföldi erők parancsnoksága, az otszág födrajzi térségei szerint szer-
vezódött. A légierő, hivatalos nevén légi parancsnokság néry fajta alaku-
latból tevódik össze, amelyből kettő állandó jelleggel a flottának, illetve
a hadseregnek van alárendelve.

Az5.számú vázlaton a Nemzeti Védelmi Főhadiszáll,ásunk (NDHQ)
e§.szerűsíiett diagramja látható. Az e5ik dolog, amit fontos megjeryez-
ni az, hogy a mí fóhadiszáliásunk a Védelmi Minisztóriumunknak póliti-
kai és katonai fóhadiszállása is. BaIól jobbra a funkcionálb csoponok a
lóvetkczó,<"L anyagi, személyiigli, hadműveleti, pottit ai, nirIcO"rcii 1kom-
munikásiós) és végül a penzüryi. A NDHQ természetesen nem parancs-
nokág, hanem elsődlegesen törzsszpmezet. Aznnban, miként érzékelni
fogiák, az NDHQ bizonyos rázlegeinek vezetési szerepe is van.
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Anyagi csoport

A fi§lelmet erre a szervezetre az ANYAGI CSoPoRT-ra ös§Zpon-
tosítjuk. De mielőtt erre rátérnék röviden szeretném elmondani a szó-
ban fogó csoport megteremtésének történetét, amelynek az állománya
magába foglalja a katonai összeróinket és közalkalmazottainknak körül-
belül l2Vo-át.1964 augusztus l.én a három akkori haderónemünknem,
a Királl Kanadai Haditengerészetnek, a Kanadai Hadseregnek és a Ki-
rályi Kanadai IÉgierónek a fóhadiszállását eryetlen törzsstruktúrába in-
tegrálták a Védelmi Törx főnökének vezetése alatt. Ez a kormány dön-
tésének erecíménye volt, amelyet különbözó okokra hivatkozva hoztak,
közülük legfontosabbnak a mkarékosságot tartották. Ugy vélték, hory
az integrálással lényegesen csökkenthetik a fóhadiszállás lé*zámát és
ezzel együtt mérséklődnek a kiképzési, operatív és fenntartási költségek
is. Azt remélték, hogy az integráli{ssal elegendő eróforrást takarítanak
meg ahhoz, hogv a védelmi költségvetés 25 Vo-átkapitális felszerelések
beszerzesére fordíthassák. Előzóleg uganis a felszerelésre fordított há-
nyad a költségvetésnek csak a 73,3 Vo-át tette kl Ez az integrációs lépés
évekig tartó folyamatban elvezetett a korábbi haderőnemek teljes egye-

sítéséhez a mai Kanadai Erőkbe. A fóhadisállásokon és a kiképzési tör-
zseken kívül másik nyilvánvaló terület a szeívezpti gazdaságosság meg-
valósítására az e|l,átó tevékenységek szoros integrációja volt. Abban az
időben 12-15 ellátó szervezet múködött a három haderőnembe;r. A ki-
dolgozott korrcepció elóirányozta az ellátás, a pénzűgy, a karbantartás és
jaűtás, valamint a szállítás integrálását egyetlen egpégbe, amelyet Il-
gisztikai Csoportnak neveztek. Később megállapították, hory a fenntar-
tási funkció műszaki aspektusait nem könnyű beilleszteni a l-ogisztikai
csoportba, A funkciók kölcsönös összefüggesét felismerték és az elveze-
tett 0z Anyagi Csoport íelállításához. Sokan kérdezték miért éppen az
üllőt választottak az Anyagi Csoport jelképévé? Az ülló képüseli a ko-
vácsműhelyt, amely valaha a kovács kutatá§i laboratóriuma, munkahelye,
kövctkezésképpen az elődeink alkotó bázisa volt.

Feladat

Az Anyagi Csoport íeladata az anyagró| a logiszlkai és udomónyos
bbtosttósról való gondoskodás, hory kielégí,thesse a kanadai kormányvé-
delmi elkötelezettségeít.Ezrn az általános feladaton beiül azAlyrgi Blz-
to§ító§ tartalmazza tewez&i, a műszaki és karbantartás fejlesáési, az
építkezési, az ingatlanbeszerzési és gondozási, az ellátá§i, beszetzési,
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sZállítási, minőségbiztosítási szolgáltatásokat és környezclvódclmi tevé-
kenységeket. A l-ogisztikai lliztosít:ís taríalmazza szállítási, ellátási. ja-
vítási-karbantartási és postai szolgáltatásokat, valamint a logisztikai lép-
csőrendszer el]cnőrzését. A Tudományos Biztosítás gondoskodik a
rendszerek, a felszerelés és anyagok technikai segítéséről a kanadai feg,y_
veres crők számá ra, megfogaLmazza és aIkalmazza a vódelmi eljárásokat
a Kutatás és Fejlcsztés számára és beszerzi az információt a Nemzctvé-
delmi Minisztórium részérc.

szervezet

És ezzel eljutottunk az Anyagi Csoport jelenlegi sze rvezetéhez, me-
lyet a 6.számú vázlat szemléltet. Az Ellátó Rendszer azEtlátási Agazat
része, a Javítási és Karbantartási rendszer a Műszaki Fejlesztési ésjaű-
tási-karbantartási Ágazat része, a Szállítási Rcndszer a Úgisztikai Dokt-
rinális és Hadművcleti ágazat része.

Az Elláüisi Rendszer

Miként a bevezctőben már említettem a kanadai hadseregről, flot-
táról és lógirőról központi ellátó rendszer gondoskodik ellentétben szá-
mos, más nemzeti haderővel, amclyben minden lraderónemnek megvan
a maga ellátó §zolgálata. Mivcl egy adoit ncmzet feryveres erői óriási
mennyiségben, naponta szúkségelik az olyan felszerelóseket, és anyago_
kat, mint az élelmiszer, az izemanyag, a ruházat, lőszer, fegyverek, jár_
művek, repülőgépek, hajók, egészségügyi ellátmányok, számítógépek,
elektronikai eszközök, tartalékalkatrészek, bútorok, stb. Még eg! oiyan
kis katonaiszervezet is, mint a mienk, százezetszámrarendelkezhet egye-
di cikkekból, amelyeknek az értékét csak milliár<l dollárokban lehei ki-
íejeznil Az anyagok ilyen tartományának ós mennyiségének kezelése
nyilvánvalóan nem merűlhet ki egyszerűen a nyilvántartás vezetésében.
Ha elvárjuk, hogy az egész katonai struktúra gazdaságosan és hatásosan
funkcionáljon, akkor a katonai el|átó rcndszernek az ellátási feladatok
dtfugó tartomúnyával kell foglalkoznia, például:

a. a beszerzések segítése;

b. a beszerzési igények előrejelzése;

c. a kiadásokkal való takarékoskodás, ezzel egyűtt az anyagok
rendelkezésre állásának naryfokú biztosítása.
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Ez a három felsorolás az anyagszükégletek meghatározására és a
beszerzés kezdcményezése meghatároziásának folyamatára vonatkozik,
az e|őrelelzett tevékenlrségekr e támaszkodó és az előrejelzéseket meg-
alapozó információk fig1,,e|embevételével. Automatizált renrlszer igény-
bevételével történő tervezés es számítás automatikusan szükégelni fog-
ja a leltári terveket mindencikkre, rninden elszámolásnál vagy helyzetben
meghatározott időszak után, amely elég hosszú ahhoz, hogy lehetóvé te-
gye az erőforrások hozzáértő kezelését. Ez a feladatainknak az egyik
izgalmas oldala, amelyre a továbbiakban még visszatérünk.

d. az anyag mozgásának és elosztásának nyomon kóvetése az
ellátási rendszerben, beleérwe a központi ellátó raktárakat, katonai
bázisokat és tábori csapatokat;

e. ajánlások elóterjesztese az anyagok újraelosztására hadműve-
leti követe!mények kielégítésére;

f. a javítható felszcrelés nyomon követése, amint az áthalad a
javítási vonalon.

Valamenn1",i cikket az ellátási rendszerben lévőnek tekintjük a leltá-
runkba kerü|ésétől az onnan történó kiadásáig, Az nem számít, hogl va-
lamely raktár polcán hcver-e, valamely polgári üzemben javításon van-e,
vagy harcos egység használatában; mindegyik esetben még mindig a CF
leltári tárgya és mindenkor ismernünk kell a tartózkotiási helyét. A lel-
tárnak ez az áIvilágítottsága döntő fontosságú, ha az ellátók informáit
ajánlásokkal akarnak szolgálni a parancsnoknak az újraelosztás lehető-
sógeire, hogy kielégíthessék a hadműveleti követclményeket.

Ha az ellátási rendszer nem képes a feladata ellátására, a csapatok
nem kapják meg azt, amirc szükégük van, nem ott és nem akkor kapják
meg, ahol és amikor szűkségük lenne rá. Erre a feladatra csak olyan El-
látási Menedaselő Rendszer képes (lásd a 7.szdmú vázlat), amelynek
megvannak mindazon ellátá§i aleg5négei, amelyeket az elózóekben is-
mertettem a lépcsőrendszer tárryalásakor, továbbá még két olyan logisz-
tikai funkcionális területe, amelytól erósen függ az ellátás és amely maga
is erósen függ az ellátástól, nevezete§cn a Javítás és karbantartás, vala-
mint a szállítrás.
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Rendszeradatok

Néhány új adat a rendszenőI:

- 28 000 nagl felszerelés;

- 7 milliárd dollár értékű leltár; ténylegesen 13 millíárd dollár
értékű, ha beszámítjuk mindazokat a felszereléseket is és anyagokat,
amelyek ki vannak adva első vonali szinten;

- 1,4 millió cikkféleség;

- napi 130 000 -170 000 úgyletfeldolgozás;

- 1,5 millió programkód-vonal;

- 770 program;

- több mint 70O0 programozási változás az alkalmazás óta;

- 1500 terminál és 1000 nyomtató csatlakozik a rendszerhez;

- több mint fi)O katonai és polgári s zemély vesz részt különbözó
fokozatokon a rendszer munkájában.

Az ellátási rendszer automatizált részét az 797}-es évek elején vet_
ték használatba, azonban azóta sem fejlődött teljesen integrált rend-
szerré.

MI A HIBA?

- akadályok a szétbontakozott erők ellátásában, Tervezés békebeli
követelményekre.

- hiányos a hadműveleti mozgékonyság,2417 egség feldolgozási ké_
pesség,

. . - a.felsőbb szinlű igazgatáshoz (menedzselés) nehéz kellő időben
lníormaclot szereznl;

_ . 
- a tervezés nem képe§ alkalmazkodni a megnövekedett tevékeny-

ségi szintekhez,

- törékeny software, közel 7000 dokumentálatlan változás,

- a software funkcionálisan elégtelen és rugalmatlan,
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Az elmúlt években néhány kezdeményezé§ történt ezeknek a hiá-
nyosságoknak a megszüntetésére. Mindezek e5ledi hozzájárulrások a je-
lenlegi rendszerhez á miközben minegyiknek megvolt a maga haszna,
azonban az alkalmazásuk nem integrált módozatban történt é§ feles-
legessé válnak, amikor majd néhány év múlva alkalmazni fogjuk az új

rendszerünket.

A szóban forgó kezdeményezésekközúl a legkiemelkedőbbeket és a

le gs ike re se bbeket isme rtetem:

a. A Terminál Hálőzat í-,exerélő Programot a már nem javítható,
létező hardver lecserélésére kezÁeményezték Ennek eredményeként
hozzávetólegesen 900 terminált állítottak be a bázisainkon, állomásain-
kon, raktárainkban és egléb ellátási iétesítményeinkben.

b. A I-eltármencrizselési Automatizálási Tervezet. Automatizált ké-
zi jegyzetelők, amelyeret az Ellátó Menedaelők kaptak (ezek a szemé-
lyek felelnek a különleges leltári cikkel menedxeléséért). A berendezés
növelte a képességet az okmányok elektronikai formában történó véte-
lére és figyelésére, Iényegében helyi térhálózatról van szó, amely hoz-
závetőlegesen 37 5 terminálból álI.

c. Automatizált Helf beszerzési Rendszert terveznek az összes bá-
zis és állomás hell beszerzési szekcióinak automatizálására. Mivel az
egyes minisztériumok között Elektronikai Adatcserélő (EDI) üzemel, a
beszerzési okmányokat a bázisokól elektronikai eijárással közvetítik a
kormány beszerzési hivatalán át az eladóIloz.

d. A Raktári Cik*használati Instrukcióellenőrzó Rendszer lehetóvé
teszi minden cikk használati utasításának eljuttatását a raktárak belső
rendszerébe. Akiemelt prioritással bíró cikkekutasításait haladéktalanul
kinyomtatják a kiválogatáshoz es a s zál|ításhoz. Amásodlagos cikkek sor-
baállnak és a kiválogatáshoz analizálják óket az út vagy cikluskövetel-
mény szerint.

e. A Nyugtafeldolgozó Rendszer automatizálása azonosítja a fizetési
célokra kiállított számlákat. Azonosítja továbbá azokat a számlákat is,
amelyekhez nincs értékesítés és megjelöli azokat a számlákat, amelyekre
engedmények vonatkoznak.
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f. Az Anyagi Tervező és Analizáló Rendszer magas szintű biztosító
eljárás olyan követelmények meghatározására, amelyeket hadműveleti
feladatok r,égrehajtásához keli kielégíteni.

g. A Fogyasztó Fogyasztási Tájékoztatási Program képesség a fo-
gyasztók számára készúlő cikkek kólrsegeinek kiszámítását teszi lehetó-
vó, Nyi!vántartje az anyagíbtgyasztást és jelcntóseket szerkeszt az crőfor-
rás-menedxerhez.

A jelenlegi rendszerck hiánvosságainak felismerósével létrehozták
a Kanadai Fegyveres Erők Ellátási Rendszere korszerűsítésének
(CFSSU) Tervezésmenedzselési llivatalát e5l új ellátási rendszer kidol_
gozására. A konzerűsített ellátási rendszer ki fogja elégíteni a haditen_
gerészet, a hadsereg és a légierő teljes szükségletet, továbbá a három
haderónem biztosításához szükéges minisztériumi igénycket is válságok
időszakában, miközben hatásosan és gazdaságosan kezeli a védclmi Iel-
tárt minden egyéb időszakban. Az E|osztott Feldolgoásra vonatkozó
koncepciónk iehetővé teszi a feldolgozás eljuttatását azokhoz a fogyasz-
tókhoz, akik szükségelik. Ezáltal a rendszcr reagálóképcsebbé, rugjlma-
sabbá válik az alkalmazó szükégleteihez viszonyítva. Az elosztott műve-
letck lehetővé teszik az egysógek számára az önál]ó feldolgozás funkci-
óját, a kozponti rendszernek nemszükéges tudnia, hogy egys:r;átos cikk
melyik bázison vagy melyik csapatnál található, de ez az informáciíl szük-
séges helyiszinten. Aközpontosítoti ellenórzés továbbra is vezérelni fog-
ja az olyan kulcsfontosságú folyamatokat, mint az ellátási irányelvek szá-
bályozása, vagr a katalogizálás. Ez biztosítja majd, hogy az egéiz rendszer
ugyanaz<ln célok elérésére összpontosuljon azonos koncepciók és irány-
elvek alapján.

A Javííó és Karbantartó Rendszer

Bizto§ítja, hory a Kanadai Erők anyagait hadrafogható állapotban
tartsák, hory rendelkezésre álljanak a mindenkori és várható kóvetel_
mények kielégítésére.

ÉIetciklus Menedzselési Rendszer

Az Anyagi Csoportban az Életciklus Menedzse|ési Rendszert az
anyagok menedzselesére hozták létre.
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Az Életciklus Menedzselesi Rendszer olyan koncepció, amely a me-
nedzselés számára biztosít minden tevékenységet attól az időponttól
kezdve, amelyben azonosították az anyaE iránti kóvetelmén}t egészen
addig, amíg a szóban forgó anyag ki nem kerül a kanadai erők leltárából-
Mivel az anyagi cikkek többségének az életciklusa jelentós időtartamot
ível6t, ezért, akérdéses tevékenytégeket előnyös a következó szakaszokra
tagoIni:

a. AKoncepciós Szakasz - kiterjed mindazon tevékenységekre, ame-
lyck szükégesek egy megállapított követelmény kielégítésére szolgáló
eszköz meghatározásához.

b. Bcszerzési Szakasz - átfogja mindazon tevékenpégeket, amel.vek
a kiváiasz!ott feiszerelés beszerzésébez, megszerkesztéséhez, rend-
:;r.grbc ál]ításához és jövóbeni ienntartásához sziikségesek.

c,. A Rendszerben ;artás általában a leghosszabb időtartatnú szakasz,
amely tartalmazza a fciszerelés vagy a létesítmények karbantartásával és
javításával, fenntartásával és módosításával kapcsoiatos tevékenységcket
az egész operatív éleltartamban.

ct. A Kiselejtítési Szakasz foglalja egységbe a felszerelés vagy létesít-
mény, valamint a fenntartásához szükéges anyag Kanadai Fe5rueres
Erőkből való eltávolításához szükséges munkálatokat. A felszerelés vagy
rendszer minden adott példányához kivanjelölve az a személy, akifelelős
az Eletciklus Menedzselés elveinek koordinálásáért.

Az életciklus menedzselésének környezete éppen olyan bonyolult és
sok.rétú, mint a már korábban ismertetett Ellátási Menedzselésé (lásd
8.számú vázlat).

A Sállítási Rendszer

A kanadai Erőkben, a szállítási rendszer változatos funkciók áeröl-
téséért felelős:

a. Posta. A hivatalos és a személyi küldemények szállítására hivatott
a világ bármely térségébe, ahol kanadai katonák szolgálnak.
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b. Járműpark menedxelés. Az olyan hadműveleti jellegű járművek-
íólvan szó, mint az autóbuszok, a múszaki munkagépekes hóeltakadtók,
amelyeket a hatékonyság és gazdaságosság végett központilag szereznek
be és adminisarálnak.

c. Bútor és ingóságok. Azon személyek ingóságainak mozgatá§áról
van szó, akiket áthelyeznek az egdk bázisról a másikra.

d. Személysállítás. Elsősorban a katonai vagy polgári repülőgépe-
ken való utazást jelenti.

e, A szétbontakozás Tervezése és végíehajtása. Aülág bármely tér-
ségében sorra kerülő ha<jműveletek közvetlen biztosítá§a.

f. Anyagmozgatás. Ez az a rendszer, amellyel kissé részletesebben
foglalkozom, mert szorosan kapcsolódik mind az Ellátási, mind pedig a
Javítási és karbantartási Rendszerekhez.

A mindennapos anyagszállítási műveleteket kózpontilag ellenőrzik
egy új rendszerrel, amelynek neve: Nemzeti Anyagelosztási Rendszer
(NMDS). Önálló információs hálózat, amely minden szinten lehetővé
teszi a szállítással fogIalkozó törzsek számár a az any aemozgatási rendszer
elosztási hálózatának,.zr forgalmi modelljénekés operatív hatékonyságá-
nak meghatározását. Erdekességként megemlítem, ho§/ ezt a rendszert
Stewart ezredes gondolta és fejlesztette ki 1983-ban. A9.szómú vózlat
szemlélteti a Sállítási Rendszer kapcsolódását az Ellátási Rendszerhez
és az Életciklus Rendszerhez.

Végezetűl, megpóbóltan kiemelnl a NATO legfontosabb sspektu-
solt logisztikal néz6pontróI és annak megérlósét ls, ho5l mlként óll a
dolog núlunk l(anadóben, legelább is az Ellótás, e Karbantartás és
Javítás, ralamlnt a sállítós terüleíén.
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ATB ELMÉLBT ÉS INTEGRÁCIÓ

INTEGRÁCIó És t octszrn<el

Saics Lószló2

Jóslattal kezdem: még 2 olyan ínséges év, mint amilyen az 1993. volt,
és a Magyar Ht;nvédség kénlelen lesz a logisztikai szemléletet és mód-
szereket eszköztárába venni, a fajlagos ellátási költségck c.sökkentese a
túlélés biztosítása érdckében. Időszerűek tehát a logisztikai kutatások,
kűlönösen azért, mcrt még nem ismerjük kellő mélységben a nyugati al-
kalmazott logisztikai rendszereket, azt azonban biztosan tudjuk, hogy
nincs cgyetlen, számunkra változtatás nélkül lemásolható rendszer sem
a nagynértékben eItéró körülmények miatt.

Tisztán logikai kóvetkeztetések alapján nem tartom számunkra pél_
da-értékűnek sem az amerikai, sem a NATO-tagországok hadseregei lo-
gisztikai rendszerét (amely nem azt jeienti, hogy- nem kell azokat tanul-
mányozni). Miért nem jó nekünk a NATO-rendszert lemásolni? "Grrz-
dag" országokról van szó többnfre, amelyek integrált gazdasággal, tel-
jeskörű hadiiparral rendelkeznek, külső fenyegetettségük nincs. A tel-
jeskörű hadiipari együttműködést és teljcskörű (koalíciós) hadianyag és
haditechnikai önellátást megvalósító NATO-tagországok azért sem le-
hetnek jó példák, mert éppen a szövetségi keretek miatt nem kell attóI
tartaniuk, hos/ egyik vary másik hadianyag-íbrrás "e ldugulna", ezéíL egé-
szen más készletezési elveket alkalmazhatnak. Helyzetünknek - annak
ellenére, hory a NATO-hoz szeretnénk csatlakozni - sokkal inkább az
európai semleges országok rendszerei felelnek meg.

A"szovjet hadudomány" pedig azért nem követendő, mert a nyugati
(NATO) hadtudománnyal szemben jelentősen eltér a lehetséges (prog-
nosztizál0 veszteségek megítélésében, mert csak totális, ideológiai ala-

Ezen írá§ az új Honvédsé8iszeífik l993l7.szÁííában 'Az anya8i{echnikai inte8ráció útján a lo-
8isztika felé" címmel me8ielent cikkhez kapc§olódik

Dr.szúcs László ezredes, kandidátUs, MIl Közlekedési szolRáatf ónók
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pon álló igazságos honvédő vagy felszabadító háborúban gondolkodott,
amelyben az állram. a rendszer, az ideológia léte forog kockán, így nem
számítanak az embervesztesé gek. |gaz, hogy az afgauisztáni megszállás
már megcáfolta ezt a mentalitást, mert még a kommunista ideológiával
alapo§an átitatott társadalom sem tűrte só nélkül a veszteségeket. Nyu-
gaton, a demokíatikus társadalmak az ún. helyi háborúk va5l alacsony
intcnzitású korrfiiktu§ok esetehen, amelyek szükségességének megítélé-
se is a demokráciának megfelel;ien sokzínű, nagion nehezen viselik el
az emberveszteségeket. lippen ezért a politikai és a katonai vezetó arra
kónyszerül, hogy az egyenértéket az anyag és a technika arányának nö-
velésével tartsa fenn, i!letve biztosítsa azt a fölén}t, amely az emberéletet
megóvja (együtt az embéri tényeó "minőségének", azaz akiképzes szin,
vonalának növelésével).

A fogyasztás-orientált piacgazdaság is a materiális oldal erősítését
részesíti elónyben. Ugyanakkor a lehetósógek a leggazdagabb hadsere-
geknéI is végesek, mert a materiális ósszetevő arányának nóvelése túl
nagy szállítási kapacitást és"meg,nunkáió" |étszámot igényel, amely már
a mozgékonyság akadályozója lehet, illetve horribiiis összegekbe kerül.
Eppen ezért követelménnyé válik a racionalitás, mert csak ezzel érhetó
el az egymással szembenálló összetevókból valamiféie elfogadható meg-
oldás. Ha elfogadjuk azt, hog, a LOGISZTIKA a RACIONALITAS tu-
ilománya, akkor megtaláltuk az ESZKÖZT is ezen ellentétes alkotók
összerendezésére. Helytálló tehát az a megfogalmazás is, mely szerint:
"A lo§sztika az, ami az atommagban a neutron íeladata: kötóanyag amely
az egtmást taszító protonokar összetaríl'r. " (Ifuight Wendling Consulting
GMBH)

A kétféle hadtudománnyal kapcsolatos fejtegeté§t azért tartom
szükségesnek, mert ryakran elhangzik az a l,élemény, hogy a (korábbi)
hadtápbiztosítás, de tóként a mai (a háborű ellátás tekintetében komp-
lex) ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSITAS (ATB) tulajdonképpen lo-
gisztika. Erról azonban még szó sincs, ^A,logisztika - amellett, hogy mód-
szerek összessége - elsósorban szemléletmód, amely az optimum keresé-
se érdekében pem ha.ilandó az objektív <iolgok megtagadására, nem ké-
pes elviselni a párhuzamos s2,ervezeteket, mindazokat a problémákat,
amelyeket a mai - a volt Hadtáp Főcsoportfónö}ség és 6 Fegyverzeti és
Technikai Fócsoportfónókség összÉiolt (báí integráltnak nevezett) ága-
zati alapú szervezete é§ tevéken}§ége - MH Parancsnokság és a HM il-
letékes szerveihez kapcsolódóan - magában hordoa
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A logisztika célirányosan kialaKtott informatikai háttér nélkül nem
értelmezhető, azon e5rszerű oknál fogva, hory csak számítógépes támo-
gatással és az informatikai rendszer útján lehet mindazokat az informá-
ciókat, adatokat kezelni és a számításokat elvégezni, amelyek a logiszti-
kai jellegű döntésekhez, műveletekhez elengedhetetlenek (például
komplex értékelemzések), Az Anyagi_Technikai Főcsoportfőnökég In-
formatikai Központja (ATIK) rendelkezik e feladatokhoz szükséges
szeíyezettel á eszközparkkal, azonban tevékenysége más iránni, nem
rendelkezik sem a szükéges adatbázissal, sem a speciális programokkal.
Ma még hiába kérdezzük meg az Informatikai Központot, hogy a való-
ságban mennfbe kerűl az MH-nak 1 árutonnakilométer, 1 középjavítás,
1 t gázolaj va5, hÚ§konzerv, nem tudja megmondani. (A szakszolgálatok
sem tudják, mert azokat meg a többszöri leszervezéssel megfosztották a
szükéges szellemi kapacitástól).

A (katonai) logisztika a polgári (gazdasági, tudományos, oktatási
§tb.) kapcsolatok nélkül sem értelmezhető, különösen az új Honvédelmi
Törvény szelleme alapján, amely a honvédelmet össztánadalmi feladat.
nak tekinti. A törvény szellemében a gazdaság különfé|e ágazatait céIírá-
nyos felkészítéssel alkalmassá kell tenni rendkívüli helyzetben való kato-
nai igénybevételre, illewe arra, ho$, biztosítsa a mcrzgósított haderő kü-
lönféle anyagi, technikai, egészségüryi és közlekedési szükségleteit egy-
részt közvetlen eszkóz, anyag és létszám átadás, másrészt gyorsított ha-
dimegrendelések teljesítése, továbbá " megllagorr"_kapacitások formájá_
ban. Ezt a feladatkört ma GAZDASÁGMOZGÓSÍTÁS-nak nevezik,
amely ugyancsak eg}, átöröklött fogalom, nem azt tükrözi, hogy a honvé-
delemre célirányosan felkészúl az ország, hanem hory ad-hoc mozgósít.
A gazdaságmozgósítás ennek a felkészülésnek csak a végsó fázisa, tulaj-
donképpen a hadigazdálkodásra való áttérés idószaka. A MOZGOSÍ-
TAS kifejezés e§/ébként is riasztólag hat. Jobb lenne tehát a gazdaság
honvédelmi felkészítéséről beszélni.

Miért csináljunk logisaikát?

Ezt a kérdést komolyan kell venni, meít van egy alapvetóen műkö-
dőképes rendszer, amely teljes vertikumban kiépült. Divatból? Ebben az
esetben elegendó lenne átkeresztelni a szervezeteket.
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A logisztika bevezetáével elkerülhetetlen bizonyos átszervezés is.
Átéltünk azonban több olyan átszervezÁt, amely nem tudott maga elótt
értelmes célokat, átéltúnk olyan ászewezéseket, amelyek eddig még
pontosan fel nem mért, csak szállítási költségben minte§/ fél milliárdos
kárt okoztak a hadseregnek, nem beszélve a személf veszteségekról, de-
rékba tört emberi sorsokól.

Világos célokat kell tehát megfogalmazni, nehogy a logisztika (rend-
szer és szemlélet) meghonosításával mégis csak elkerülhetetlenné váló
átszervezés a korábbiakhoz h ason|ó "eredménnyel' végződjön. Mielótt a

szervezetekhez nyúlnánk, tisztázni kell a élok mellett azokat a terüle-
teket, amclyek a logisztika eszköztáráva| (módszereivel) kezelhetők Ez
elméleti és gyakorlati prcrbléma is, ezért a kutatások es/ik fontos terüle-
tének tartom.

A célok meghat ározása

1. Vezetói ya§/ parancsnoki cél

Valószínűleg ezt a legnehezebb megíogalmazni, mer7:

- aHonvédelmi Törvény alapján a Parancsnok felelős az anyagi-tech_
nikai, pénzűryi, közlekedési es egészségüryi biztosításért, ugyanakkor
azonban célszerű őt függetleníteni ezen területek közvetlen irányításá-
tól, hogy a kiképzésre (harctevékenységre) koncentrálhasson;

- leheségcs, hogy a parancsnok továbbra k "gazdálkodni" akar.

Nézetem szerint a logisztika háborús kategória, ennek megfelelően
a parancsnok háb orűban sem "gazdóIkadik",hanem az anyagi, technikai,
szállítási és más lehetőségek ismeretében dönt, elhatározást hoz a had-
művelet/harc megvívására, a harcra é§ nem a feltételekre koncentrál. Eb-
ből kiindulva célszerú lenne békében is mentesíteni a parancsnokot az
anyagi-technikai, elbelyezési, pénzügyi és más ellátási próUtémáttól. Úgy
tűnik tehát, ho5l vezetői célként fogalmazható meg mindazon területek
logisztikához sorolása, amelyek a katonai szervezet fenntartrásához/ki-
képzéséhez, valamint harcához és életéhez szükéges feltételrendszert
biztosítják.

69



Ehhez kapcsoló<ióan, illetve ennek eredményeként jobb vezethető-
ség alakul ki, tnert a para;rcsnok csak egy szolgálati szem éllyel: a logtsz-
tikai főnökkel áI köz"etlen kapeolatban. Jalul a vezethetőség a logisz-
tikai rendszeren belül is azáltal, ho5r elü és ryakorlati alairon összeren-
dezhetők a funicionálisarr összetartoá. ágazatonként külön-külön ke-
zelt teri|,etek.Iiyenci., javítás: adatbázis; számütel; pénzügy; anyagtáro-
lás-gazdálkodás; tárolótér- va§r raktárgazdálkodás. továbbá a hagyorná-
nyos törzskarl tcrú)etek (szernélyüry, tervezés, harckészüitsóg stb.)- A
jobb vezethetóség egyik oidalról az eIórelátát, prognózísiceszítést. másik
oldalról az elszámolhatóságot, ellenórizhetósóget eredményezi minéi
több autómatizmus, normatíva, illetve a legrövidebb információs utak
alkalmazásával.

Mivel a LOGISZTIKA rugalmasan bóvíthető, vary szűkíthető, a pa-
rancsnok dönthet abban is, bogy mtlyen terüleíet tart szükségesnek a Io-
§utika hatá s köré be utalni:

- csak a "háborús" ágazatokat; vagy

- komplexen a teljes gazdálkodást.

Az előzőekból egyértelműen kitúnik, hogy felsószintű parancsnoki
döntés szükséges a parancsnoki elvárás kinflvánítására. A parancI:nok-
nak el kell .lönteni, mely területet akar közvetlenűl irányítani.

2. Létszám racionalizállis

Azt kell eiérni, hory a harjsereg finanszírozható békeszervezete a
legtöbb fegyvert. főként a k-,riátozrás alá esó harccszközt legyen képe;
"kézben tanani". Ez aztjelenti. hogy a katonalétszám minél naglobb mér-
tékben "harcos" feladatoi lásson el. Minden olyan feladatot, imely egy-
rés_zt állampolgárijogonjár,vagl hozzá hasonló polgári rendszerreimJg-
oldh ató, anyagok es szolgáltatások esetében csereszibatos vary bizonyós
kiegészítésekkel igénybevhető, nem §zabad a hadserég létszámát terheló
katonai szervezetekkel megoldani.

Németcrszágban például még a hadkiegeszítók sem katonai, hanem
nolgári szervezetek. élükön ciül kormányfótanácsossal, a népesség nl,il-
vántartiással integrált adatbázissal. Taktikus megotdás ez eryrészt a iét-
számgazclálkodás oldaláról (a gazdaságosságról nem is beszelve), más_
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részt azért is, mert a sorköteles es a tartalékos nem a hadsereggel álljogi
kapcsolatban, mindenféle problémáját a civil szférában rendezi, a soro-
zást is civil szervezetvégzi (a hadsereg követelményei alapján). A bevo-
nuló a behívó parancs kézbevételétól kerül csakjogi kapcsolatba a Bun-
deswehr-el.

3. Guzdaságosság, hatékonyság

A valós értékendnek megfeleló és csak a valós szükségletet kielé-
gítő megoldások legyenek. Mindenféle párhuzamosságot meg kell szün-
tetni-

Ha a Magyar Flonvédséget nem tervezik országhatáron kívüli alkal-
mazásra, akkor az országbban lévő kapacitások meilé párhuzamos kato-
nai kapacitások teljeskörű létrehozása nem indokolt. Arra ellenben szük-
ség van, hog1 rendelkezzünk azokkal a kzttonai keretszervezetekkel (er-
re jobb kifejezós pillanatnyilag nincs), amelyek a polgári kapacitásokra
rátelepülve biztüsítják azok megbízható igénybevételét. Ezen keretszer-
vezeteknek kell biztosítani a MH vezetési rendszerébe való beillesztést;
kiegészító, a ciÜl s zervezetnél nem alkalrnazott technológiákat, felszere-
lést és anyagokat, továbbá az órzés-védelmet, aknakutatást, technikai ál-
cázást stb,. Mindezek nélkül nem biztosítható a megbízható működés,
ugyanakkor tóredékébe kerül, mint ery tisztán katonai szervezet létre-
hozása és fenntartása.

Elmé|eti problémák

Ll Mi az, ami integrálható, mi a4 ami csak ágazati rendszerben
keze|hetó?

Először isa teljes bbtosításifolyamaíoí elemeíre bontva kell megvia-
gálni, melyek az integrálható feladatkörök, melyek gz ágazati kompeten-
ciák. Ennek alapján kimutathatók a FUNKCIONALIS INTEGRACIO
területei, amelyek szervezési bázisul is szolgálhatnak.

A következőkben a biztosítási folyamat elemeinek egÉajta vixgála-
tát mutatom be. (A besorolásnál a kóvetelményt meghatározó vary
együttműködő szervezetet szándékosan nem említem.)
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Elosztás (ellátári §orrend) meghatározás VK+4c.
Rendszerból kivonás VK+Ag.

Elemek

K+F
Piackutatrás (kínálatfelmérés)
Tipusválasztás (összehasonlító vizsgálatolg
tenderkiírás)
Renózeresítési eljárás elókészítése
Szükségletszámvetés
Hadinormák meghatározása

Költségszülséglet - sámvetés
Beszerzés (tender, áralku, szenódés)
kifize tés/elsámolrás
Áwétel (mrúsz.)
Nllvántartás (sámütel)
Uzemeltetési és igénybevétel szab ályozása
Szakkiképzési követelmény és programok
Tárolás, tárolótér gazdálkodás
Kiadás, bevonás
Javítási és eryéb megmunkálási technológiák

3 Ag,-ágazati

4 Int.- iítegíát

kidolgozása +eAlkatrész/javítóanyagjegzék Ag,
Javítás; megmunkálás Int.
Alkatrészbeszerzés, gazdálkodás Int.
Selejtítés Int.
Beruháziás-építós (az ATB,hez rendelés esetén) Ag

A felsorolt feladatkörök estré§zt tovább bonthatók, másreszt funk_
cionálisan csoportosíthatók"

Besorol6s

. Ác-'
Int.' es Ag

Ág.
Int. és Ág.

lnt.

4c

Int.
Int.
Int.
Ág.
Int.

+E
Ag.
Int.
Int-

,r,,



2./ A biztosítási folysmst cl€meinek tagozatokhoz való rendelése

Különösebb elemzés nélkül is látszik, hory a felsorolt elemek közül
például a dandár-ta8ozatban nem minden elem lehet jelen. Ilyen szem-
pontból o meglévó biztosítási tagozatokat j kategóióba sorolhatju"-u

I. A katonai alapszervezet (dandár, ezrtd)

E tagozat jellemzóje, hory az eryes s zakmák (ágazatok) ágazativég,
rehajtó tevékenységet folytatnak (az élelmezési ellátásból az étkeztetés,
ajavításon belül a jármű vary feglverjavítás), másrészt az ágazatokinteg-
rálódnak (összevont javító múhely) vagy lehetóség van az integrációra
(pl. anyagtárolás).

A kapcsolatrendszeí ezen a szinten a szabályozástól függ (termé-
szetbeni vary pénzbeni ellátásban részesülnek), azonban a beszerzési te-

vékenység és a helyőrségi feladatok miatt széleskörű (polgári és katonai
viszonylatú). E szlnt meghatározó:

- a technikai eszköók kezelóinek felkészítésében, az eszközók had-
rafoghatóságának fenntartásában;

- az állomány ellátásában (elhelyezési, egésxégügyi, élelmezési, ru-
házati stb.);

- a helyórségben a Honvédség imázsának alakításában.
l.

Alogisztikai szemléletmód alapján tehát erre a tagozatra nary figyel-
met kell fordítani, az erőfeszítéseket és az anyagi-pénzüryi eszköóket
ide koncentrálni.

A katonai alapszervezet logisztikai rendszere MlKRO-rendszernek
tekinthetó.

II. Közbeesó tagozstok (psrrnc§nokságok)

Ezeknél ryakorlatilag szewezó tevékenység folyik, amely a közvet-
len és a szakmai alárendeltek irány'tá§ára terjed ki. A kapcsolat-rend-
szeók is egnzerú, mert elóljáró-alárendelt üszonylatú. Az itteni orvos
s?Érrczí nem végezköaretlen 5ógító tevékenpéget, a mérnök-fótiszt
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nem végez beszabályozást stb. Valóságos gazdáIkodás sem folflk, legfel-
jebb a felülről kapott lehetóségek "Ieosz!ósa", illewe információglnijtés,
összegzés és " tra ruitá Iá s".

III. Felső szint

Ezen a szinten a jaűtás, megmunkálás, ryógyítás, tehát a végrehajtó
tevékenységek kivételével minden elem jelen van, de az e\őóek szabá-
lyozóit, technoló giáját, képzesi programjait, komplex feltótelrendszerét
is itt dolgozzák ki, a kapcsolatren dszet szs.rteágazó (polgári, nemzetkö-
zi). Ebben a szférában szükség van egyrészt a legjobb (és szűk területre
speciálódott) szakértókre, másreszt menedzserekre, akik az integrált
(funkcionális) tevékenységeket irányítják.

Ebből következik a képzési szükéglet is, mert újból jelentkezik az
ágazatnál lehetséges legmagasabb képzettségű specialistákra való igény
(szakmórnök, szakorvos, stb.) a menedxerek részére pedig a közgazda-
sági szakképesítés. Ezen a szinten tehát erős ágazatok és a legszűkége-
scbb integrált szervek kellenek.

Az ágazatoknak mindazokhoz a feladatokhoz rendelkezni kell spe-
cia]istákkal, amelyek objektíve rájuk hárulnak. Tagadni lehet ezeket a
feladatokat (pl. A 90-es átsze rvezéskor azt bizonygatták, ltogy az ágaza-
tok nem foglalkoznak majd kiképzéssel, hadműveleti teívezéssel stb.),
átlépni rajtuk azonban nem lehetett.

Ennek kapcsán bírálnom kell azt a törekvést, amely a törzskari szer-
veket erősíti, amelyek már nem részesei az ágazatok szaktevékenységé-
nek, hanem "véIeményeznek", feladatokat szabnak, továbbképzéseket
szerveznek, jelentéseket követelnek stb. Egy felmérés szerint a szaktisz-
tek munkaidejének 40 %o-át a járulékos feladatok foglalják le, a szakma
pedig háttérbe szorul.

Az előzóekben leírtak, különösen az erős ágazati szervekre vonat-
kozók nem azt jelentik, hogy mindezt az MHP-n vagy a HM_en belül
kellene működtetni. BeváIt a felsó szint két fokozatra való felosztása,
amelyet továbbra is célszerű alkalmazni. Az első fokozatnak e|vi irányí-
tást kell végeznie (nem csak valamiféle feladat - rranzitálást), a másik
pedig a vegrehajtó apparátus, Az eivi irányító fokozatban kelI a lehetsé-
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ges és ésEzerű integrációt megvalósítani. A felsó szint testesíti meg a ka-
tonai logisztikai MAKRO-rendszer gerincét.

Mely íevékenység vagry probléma kezelhetó a logisaika
módszerével

A logisztika módszerével nagyon soMéle probléma megoldható, ezt
mutatja a "ciyil' logisztika szerteágazó volta is. A katonai terület is sokféle
lehetóséget kínál.

K+F

E terület - az alapkutatásokat kivéve - széleskörű lehctősógeket kí-
nál aZ integrált - részaránycs finanszírozással megoldható terűleteken.
Ilyenek a járműfejlesztés, elektronika, különféle (folyamat) irányítási
(automatizált) rendszerek, szállítási technológiák, hírközlési rendszerek,
egészségügyi eszközök, térképészet, optikai eszközök, lézertechnika stb,
Mindezeket a feladatokat az ágazatok polgári tudományos-krrtató-fej-
lesztő kapcsolatai révén, az ágazati rendszerben célszerű megoldani. Eh-
hez be kell épülni az ágazati tudo:ltányos életbc, megfelelő jogosír
vánnyal, szellemi kapacitással és pénzzel kell rendelkezni.Ez ma, ágaza-
tonként igencsak eltérő képet mutat, a legjobbaknál is igencsak nyomott,
gyanai<vással és meg nem értéssel kezelt téma.

Áz ellátásis tagozatok szúmónak meghatúrozósa

A biztosítiá§i tagozatok számának meghatározása azért clsődleges,
mert ettól függhet a készletképzés, a kapacitások elosztása, bázisok te-
lepítése, stb. Megállapítható, hogy jelenleg a tagozatok száma diktált,
megegyezik a hierarchia fokozatainak számával, amely zászlóaljtól a köz-
pontig összesen öú. FIa a napi gépkocsi-szállítási teljesítményból indulunk
ki. ameiy a csapattagozatokban is legkevesebb lí0kmlaap, azaz75 km-es
szállítási távolság, azászlóalj-tagozatot nem számítva 4x75=300 km szál-
lítási mélységet jelent. (Ez a Duna és a keleti országhatár közötti távol-

5 Az c[átá§iva8y biaodtá§í tagozát 8],{jió- é§ szinooim fo8,a|om, beleéftem a iechnikai tiztosítás
tagozalait i§.

75



ság). Megállapítható, hory ez eltúlzott, legkevesebb egy tagozat (75 km-
es mélpég) fólösleges, főként a vasúti szállítás működése esetén. Egy
tagozat pedig nagylétszámú kiszolgáIó szervezetet, rengeteg járművet és
anyagot, illetve ery fölösleges anyagátrakrást jelent.

Az anyagok keszletezése terén teljesen értelmetlennek tartom pél-
dául békében a hadtest-szintű "M' készletek ú5mevezett "helyszínen" va-
ló tárolását, mert:

- jelenleg nincs hozzá azonnal bevethető szállítrási kapacitás, csak
mozgósítás után, a "helyszíni" pedig térbeli|eg erősen ütatható;

- ezen készletek fenntartá§a (tárolótér; állomány, szállítrási-frissítési
költségek) jelentős ráfordítást igényel;

- a tárolótér valószínűleg fontosabb lenne a csapatok mozgósításá-
hoz szükséges anyagok hellnzíni tárolására;

- az idóben mozgó§ított és összekovácsolt szállító kötelék rövid idó
alatt képes magára venni az anyagokat közeli központi (területi), illewe
a küelölt és megfelelóen felkeszílett polgári raktárakban.

Az ellátandó csapatok érdekei az elsódlegesek, ez nem vitatható. A
csapatokat nagymértékben segítené, a feladatvégrehajtás biztonságát és
szervezettségét is narymértékben javítaná, ha ery helyen kellene több-
féle anyagot vételezni (és nem fordíwa). Ebból következik, hogy a hadi-
anyagok vegyes tároliására volna célszerú ajelenlegi ágazati tárolási rend-
szert átalakítani (a meglévó objektumok felhasználásával és az eryütt
tárolhatóság figelembe vételével). Ezznl a kedvező területi elhelyéiést
is biztosítani lehetne.

A háborús anyagellátási rend - ezen területi vegyes raktárak, illetve
a vasúti tároló körzetek bázisán - két alapvetó tagozatból óllna:

1./ Központi tago zatból, amely az elóbbi két elemet és eg5l gépkocsi-
szállító dandárt foglalna magába.

2. l Csapat-tagozatból, amely a zászlóalj-szintet tartaléknak tekinte-
né, az utánszállítást pedig a hadtest és a dandár szállító eszközei közötti
átrakás elha5lrásával, rotációs rendszerben a központi tagozattól (abból
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előretolt vasúti kirakó állomrásokról vary a vasút ideiglenes működókép-
telensége e§etén a szállító dandár által létesített átrakó körletekból) a

zászlóal.jakig (harccsoportokig) szállítanák az anyagot (ellátmányi egysé-
geket, egységrakományokat). A hadtest hátsó sávhatáránál lévő kirakó
állomáson vagy átrakó körletben l&ó anyagot a hadtest anyagának le-
hetne tekinteni. Növelni kellene a dandáí-íagozat autonómiáját a kész-
letszintek, a szállítási kapacitás növelesével, illewe megfeleló rakodó es
forgalomszabályozó erő létrehozásával. (A|kalmassá kell tenni kirakóál-
lomás működtetésére).

El kell dönteni azt is, hol történjen a lőszer és rakéták harchoz való
előkészítése, hevederezése, á ott a szűkséges szakállományt és eszközt
rendszeresíteni kell.

Mindezeket részleteiben termé§zetesen az ágazati szakértóknek
kell kidolgozni, mint ahory az ellátmányi egségek, egységrakományok
kialakításának és alkalmazásának kérdéseit is. (Meg kell jegyezni a rya-
korlatok tapasztalatai alapján, hogy az anyagi bíztosításra rendszeresített
szakemberek nem szívesen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, inkább
szállítani akarnának).

Logisztika a technikai bizto§ításban va8y a technikai biztosítás
he|ye a logisaikában

Többen ütatják azt, hogy a technikai biztosítás egyáltalán a logiszti-
kához sorolható-e? Szerencsére a LOGISZTIKArugalmas kifejezés, vé-
gül is mit sorolnak oda, az csak elhatározás kérdése.

Úgy is felfogható (a klasszikus Jomini tábornok szerint), hory ami
nem harc, az logisztika. Logisztika a technikai biztosítás azért, mert ka-
pacitás és anyag optimális felhasználásáról van szó a technikai eszközök
hadrafoghatóságának fenntartása, vary harcképességének gyors helyre-
állítása érdekében,

Sajnos, a hadsereg belsó gazdálkodási rendje költségérzéketlenné
teszi az anyagmozgatást és nagyrészt ajavítást is. Mert elkülönült a csapat
és a központi költségvetés, a saját járművekkel végzett száIlítás "inge-
nes", a javító szewezetek fenntartási költsége nem a javítási költségeket
terheli.
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Alapvető "eszk)zkéní" lehet ennél a problémakömél is az általam
korábban leírt DOMINANCIA-elvet és a készletképzesi elveket alkal-
mazni, amciynek egyik következtetése az, hogy ami megvan a nemz€t-
gazdaságban, abból ne csináljunk (párhuzamos) katonai kapacitást, má-
sik az, hory az importMl szármaá anyagokból magas készlétszintet kell
fenntartani a sebezhetőség csökkentése érdekében, méghozzá a nemzet-
gazdaságra átruházható vagy onnan beszerezhetó szolgáltatrásokból,
anyagokból származó megtakarítiás felhasználrásával. A dominancia-elv
szerint nem választható el a javítóanyag, és a vele való gazdálkodás a
domináns tevékenységtől, a javítást végzó szervezettól. Kell tehát ery
integrált javítást koordináló-szervező szolgálat, amely az ágazatok köi-
remúködésével kidolgozza a javítási technológiákat, végzi a javítóanyag-
gazdálkodást, vezeti az integrált javítóműhelyeket, koordinálja ézek
eg5^ittműködését (kooperációját) a központi ágazatí a a polgári javító
szervekkel, illetve szervezi a polgári javító kapacitások igénybevételét.

_ Ha az egyes tagozatokat vixgáljuk, zászlóalj (harccsoport) szintjén
alapvetó követelmény a gyon "osztályozós" majd a hibaelhárítás és a'ki-
sebb sérülések kijavítása, hogy az egnzerűbben javítható harceszköz mi-
nél glorsabban újra hadrafogható leryen. Ennek éidekében célszerű a
dandártól egy-egyjavító csoport összeállítása és kiküldése, a harccsoport
technikai eszkózeinekmegfelelő ósszetételben, ahhozrugalmasan alkal-
mazkodva. (Régi amerikai szervezésí fogás: a hadosztályon belül nem
voltak rögzített szervezetű dandárok, hanem csak 3 operátív dandár pa-
ranc-snokság es a 10 zász|óaljból alkalmi, a felatlatnak megfelelő csopor_
tosításo*at hoziak létre. Uryarrígl állt össze a technikai és az ellátó égy-
ség is.) Ezt a rugalmas szervezeti formát is a logisztikai szemlélet szüite.
Nagyonjól aIkalmazhatnánk azt a nag;lszállító kötelékek (ezred, dandár)
e§etében is.

^ . .+ 
hadlesl jryító kapacitását békében is működtetniszükséges - meg-

felelő területi elrendezésben, a központi kapacitá§sal tisszehanloltan, d'e
csak 'lrcdl' eszközökjavítására.Ez azert i§ fontos, mert biztosítJa a szak-
javítók utánpótlását azon eszköziknél, amelyek nincsenek a polgári szfé-
rában.

Nem élszerű azonban személy es tehergépkocsi, rakodógép, daru
s_tb. közép és nagyjavító kapacitást műk<],dtetni, iegfeljebb a speiiális fel_
építményt trord<rzó terepjáró gépjárműalvázak részeie.
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Megítélésem szerint a Honvédelmi Tórvény, amely rögzíti a biztosí-
tási ágazatokat, megteremti a LOGISZTIKA kereteit.

A logisztika fokozatos megvalósítiására megvan a lehetóség. Néhány
alapelv (dominancia; keszletképzés;, integrálható területek) segítségével
láwányos és megrázó átszervezések nélkül nagyon jelentős eredménye-
ket lehetne elérni. Ahhoz azonban az illetékesek garanciáját kell bírni,
hogy az íg5l felszabaduló költségeket és létszámot elóre meghatározott
arányban az ellátás javítására és a múködó szervezetek megerősítésére
lehessen fordítani.

Célszerű feladatul szabni az ATIK-nak, hog végezzen komplex
költségelemzést azokon az ellátási területekcn, amelyek a polgári szfé-
rával csereszabatosak. Néhány kijelölt egségnél kílsérletet kellene bein-
dítani a polgári lehctóségek igénybevételére (az elmélet igazolására). Az
anyagi+echnikai szervezeteken bclül el kell végezni azokat az átrende-
zéseket, amelyek a lo;isztika meghonosítását szervezeti háttérrel is elő-
segítik. Az integrálható területeken (javítás;harcjármű; elektronikaibiz-
tosítás; anyageIiátó szervezetek stb.) folytani kell az integrációt, de nem
a szakmai oldal rovására, annak elsorvasztásával. Ellenkezőleg: az integ,
rált szervezeteken belül (pl. Anyagellátó Kozpont; Haditechnikai Ellátó
Központ) erősíteni kell a specialisták arányát. Ez azonban nem jelent
gondot, mert a sok párhuzamos szerv megszüntetésével jelentős létszám
szabadulhat fel.
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Az INTEGRÁCIÓ rep,e.sztenTAl És A
TOVÁBBFEILBSZTÉS LEHETÖSÉGEI A HADITECHNIKAI

SZOIJGÁLATOKNÁL

Góspór T-tbor|

A Maglar Honvédség, különösen a haditechnikai szolgálatok az e|-
múlt években szinte folyamatos átszervezésben voltak, vannak. Vitatha-
tatlan, hogy ezeket a változásokat megfelelő hadtudománl kutatrások
elózték meg, azonban azélet azbiznnyítja, ho§l esetenként a szervezetek
kialakítása, átalakítása mege!őzte a változá§ tudományos megalapozását.
Igy több lényeges kérdes nem került kelló mélységben, idóben feldolgo_
zásra, ami feszültségeket okoz a szervezet működésében.

A80-as évekelejéig a szakági biztosítási rendszerek fejlódtek, a had_
sereg anyagi-technikai szerveinek struktúrájára az ágazati tagoltság volt
jellemző. Az ágazatok alárendeltsége különkizó volt. Egl részük (a re-
püló-műszaki, híradó, veryivédelmi és műzaki+ech nikai ágazat) az érín-
tett feryvernemi és szolgálati ág fónökök alárendelségében működött.
Más ágazatok (feryverzeti, páncélos ás gépjármű) közvetlenül az elsó
számú vezető (parancsnok) irányítása hatáskörébe tartoztak.

Ezekben az években intezíven folytatódott a hadsereg minó§égi fej_
lesztése. Ebben fonto§ sz€repet játszott a technikai korszerűítés, nótt a
haditechrrikai eszközök mennfsége. Egre bonyolultabb eszközök ktrül-
tek renlszerbe: elótérbe került az clektronika, a táwezérlés, az automa-
tizáció és a komplexitrás. A haditechnikai fejlődés hatására az eszközök
komplexebbek lettek (több szolgál ati ágszakanyagát tartalmazták), tech-
nikai kiszolgálásuk bonyolultabb lett, na§obb szaktudást, több különle-
ges felszerelést, es€tbnként több időt igényelt. Mindez jelentósen meg-
növelte az üzembentartás, technikai kiszolgálás és javíltás c§apatszintű
feladatait.

l Dr.Gá§pár fibor mk. alez.cdes, MH sáralóldi Gapatok Parancarcksá8 FctyverzettechDilsi
szd8álaúónök h.ty.ttcs
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A haditechnikai eszközik minőségi fejlódésével, a hadrafoghatóság
követelményeinek növekedésével nem tartottak lépést az ágazatí szak,
műhelyek szakmai és technikai lehetóségei. Az összetett haditechnikai
eszközök technikai kiszolgálása és j aótása az ágazatij avítóműhelyekben
mind a vezetés, mind a műkó,dés szempontjáMl széttagolt, kellően óssze

nem hangolt tevékenlsége következtében túl sokáig tartott.

Másik lényeges tényező, gazdaságunk mindenkori helyzete, amely

meghatározza a hadsereg fejlesztésének és fenntartásának lehetóségeit,
kcirülményeit. Ez szükségessé tette a rendelkezésre álló anyagi eszkö-
zökkel - eien belül a javító kapacitással - való minél hatékonyabb gazdál-

kodást.

A felsőszintű dóntések szerint - 1984-85-ben - a csapatok jelentós

részénél létrejött a fe5lverzeti és technikai szolgálat.

Az integráció szerves részét képezte a technikai biztosítás feladata-
inak alapvető végrehajtó szervezeteinek, az ágazati javítóműhelyeknek
az összevonása egy eglséges javító szervezstbe. Az ágazati javítószervek

közös javító aleg,ségbe vonásával, minósógileg új helyzet alakult ki a
technikai biztosítás terúletén.

A fegwerzeti és technikai szolgálatok integrációjával kialakult tech-

nikai biztosítási rendszer (különösen a végrehajtó elemeknél) alapvető-
en tlem változott az anyagi-technikai integráció megvalósulásakor, Il-
nyegesen változtak viszont a személl feltételek a technikai bizto§ítás
vezetésóben. Még egy vezetési szint (anyagitechnikai) került a rend_

szerbe, egyes vezetők'előre mentek" mások egzisztenciálisan'leértéke-
lődtek".

E róvid bevezetó, történelmi áttekintés után, tanulmányomban
összefoglalom a íegruerzsti és technikai, valamint az anyagi-technikai
integráció tapasztalatait, alapvetóen a haditechnikai szolgálatokra vo-
natkoztatva, majd javaslatot teszek a továbbfejleszté§íe.

Az integrációk tapasztal_atairól az utóbbi években több írás jelent
meg a katonai sajtóban (1). Én ezek, illewe a saját észleléseim, elemze_
seim alapján foglalom össze az integráció tapa§ztalatait.
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1.) Az elmúlt években végrehajtott integrációk íapasáalatai,
következtetések

Az integráció lényegét tekintve nem egpzeri aktus, hanem folyamat.
Első lépésként, az egyesítéssel kia|akult a szervezeti alap, a szervezeti
integráció. Ebben kiemelkedó jelentőségű az e5.,séges veietés (vezetési
integráció), amelynek saját felelósségérzetű és érdékeltségű kótelme a
rendszer további íeladatainak " öntanuló-önfejlesztő' elvú-módú vezérlé-
se. Ennek hatására lépésről lépésre megváltozott a funkcionális és az
eglséges szakmai munkamódszerek aránya és ezzeI növekedett az úgy-
nelezett integrált§ági fok és a műkódési integráció, mint ''íelépítméiy''
fokozatosan tért nyert. Az utóbbi fejlődése természetesen áz aiap, a vé-
zető és végrehajt ó szewek, azaz a szemezeíi integráció megfeleló szaka-
szos továbbfejlesztésével jár eryütt,

, .Az integrált szeNezet csapatta8ozatbon a kövelkező íő tevékenységeket
fogja össze:

a.) A vezetési funkciót illetően

- a harckészültség és mozgósítás anyagi-technikai biztosításának ter-
vezését:

- a hadműveleti és fegvernemi törzsekkel való együttműködést;

_ _ 
- a tervezést, a helyzetnyilvántartás és az összefoglaló jelentések in-

tézkedések kidolgozását;

- az elemző-értékelő tevékenységet valamennf ágazatná|;

- a szakkiképzés anyagi-technikai biztosítását és a gazdálkodást, va-
lamint az ágazatok szakmai irányítását.

b.) A technikai kiszolgálási, javíüísi és fenntaríási anyagellátísi
funkciót illetően (technikai biztosíűs)

_ - a tevékenység integrációját valamennyi szinten az összevont jaű-
tószervek és a vezetés komplex technikai szemlélete révén;
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- ajavítóanyag ellátás integrációját (csapattagozatban) a javító alegy-
ség szervezetében lévő anyagellátó raj útján,

c.) A hart- é§ §zaksnyagi blztositási funkciót illet6en (anyagi biz-
tositás)

- a tevékenység terveáséí, szewezését;

- a harc- és szakanyagok tárolását, megórzését, kezelését, nyilván-
tartását, a készletek frissítését;

- a felhasználás ellenőrzÁét és felügyeletét.

A felsorolt feladatokat elemezve megállapítható, ho5l az adott kér-
déseken belül megmaradtak az ágazati sajátosságok az mellett, hogy fő
vonalakban az egpéges (integrált) szemlélet érvényesül. Ez teljesen el-
fogadható jelenség, mivel minden szakmának (feryverzet, páncélos és
gépjármű, műszaki, vegyivédelmi, stb.) megvannak a maga sajátosságai,
melyeket a szakzerűség megőrzáe érdekében már nem szabad tovább
integrálni (összevonni, egségesíteni).

A felsorolt három területet alapulvéve, az eltelt közel 10 év tevé-
kenységét elemezve, a következő összegzett következtetések rözíthetők:

a.) A vezeté§ területén

Pozitív tapasztalstként jelentkezik, hogy az integrált feladatok meg-
oldásához létrejöttek a szervezcti feltételek, Hadsereg szinten (majd ké-
sőbb a szervezeti változások hatására Szárazföldi Csapatr:k Parancsnok-
sága szinten) létrejött a ten,ező osztály és gazdálkodási fótiszt került
rendszerítesre (az anyagi-technikai integráció után a gazdálkodási fel-
adatok irányítását az értékeló-elemó alosztály vette át).

Ezen szervezetek kialakították a saját működési rendjüket. Biztosí-
tották a fónöl6ég vezetéséhez szükséges információk §nijtését, értéke-
lését, elemzését, a szükéges tervek, munkaokmányok kidolgozását, az
intézkedések, jelentések elkészítését.

A feg;,verzcti és technikai integrációval létrehozott funkcionális
szewek, annak ellenére, hog'járatlan úton" indultak (szükséges szabá-

83



lyozó intézkedések csak részben voltak), hamar megtaláIták helyüket és
szerepüket a szervezetben. A kezdeti idószakban jelentós túlmunkával,
sikerült megalapozni a továbbfejlődes feltételeit. A szervezeti integráció
egyes területeken elmozdult a funkcionális integráció irányába. Ezek a
területek a teljesség igénye nélkűl:

- harckészültségi feladatok biztosítási kérdéseinek egységes kidol-
gozása;

- a szakkiképzés tervezésének, szervezésének, irányításának ós el-
lenőrzésének integrálása (ez a fejlődés megállt jelenleg, azzal, hog a
kiképzes le lettválasztva az anyagi-technikai biztosításról _ eryes szakmai
kiképzések kivételével _ es a kiképzési főnökség határkörébe került);

- e5,séges tervek, jelentések, intézkedések kidolgozása; - komplex
technikai biztosítási rendszer létrehozása;

- a gazdálkodás kérdéseinek összevonása, integrálása (ez a folyamat
az utóbbi években üsszafordult, mivel újra előtérbe kertlt az ágazali gaz-
dálkodás);

- a technikus tisztek magasabb fokú továbbképzésének érdekében
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián létrejött a Fegyverzeti és Technikai
tanszék (majd Haditechnikai Tanszék).

Negatívurnként jelentkezett, hogy az integrált szervezetek vezeté_
sének, működésének nem voltak (illewe egres kérdésekben még ma sin-
csenek meg) a szabályzati alapjai. Az integrációt megelőző intézkedések,
szabályzatok még jelenleg is naglobbrészt érvényben vannak, mivel nincs
helyettük új, holott csak részben alkalmazhatók.

Az integrált beosztiásba (feryverzeti és technikai, majd anyagi-tech-
nikai főnökök, helyetteseik, a funkcionális szervek vezetói, az összevont
szakcsapatok parancsnokai, helyetteseik) kerülók csak minimális mér-
tékben (pár napos összevonáson) lettek felkészítve, ami - tisztelet a ki-
vételnek - negatívan hatott kezdetben a szervezet működésére.

A létszámcsókkentési kényszer hatására racionalizált szervezetek
e§etenkénti 70-8o vo-os feltöltöttsége nem biztosította (nem biztosít-
hatja) a megfelelő működóképességet.
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Az anyagltechnikai integráció létrejöttével a haditechnikai ágazat
vezetése nehézkessé vált. Az SZCSP Haditechnikai Főnökég jelenlegi
béke rendszeresített létszáma € fó és 7 szolgálati ágat foglal magában.
A napi feladatok koordinálására kevás a haditechnikai fónök és az 1 fő
tervezó főtiszt.

Avezetés rendjének megfelelő kialakulására negatívan hatott az el-
múlt években végrehajtott folyamatos hadsereg átszervezés is. Az alaku-
latok megszüntetése, átdiszlokáltatrása, új sz€rvezetek létrehozása az
anyagi-technikai szervezeteke minden szinten olyan feladatokat hárí-
tott, amelyek elvonták a figyelmet a működési rend kialakításától, a meg-

lévó gondokat operatív beavatkozásokkal i5lekeztek orvosolni,

A háborús anyagi-technikai biztosítás - a béke állapot feladataitól
némileg eltérően - négy elkülönülő , de egl rendszerben múködő területre

osztható:

- anyagi biztosítás;

- technikaibiztosítás;

- egésxégüryibizto§ítás;

- közlekedésibiztosítás.

Ez a feladatrendszer a jelenlegi szentezetí keretek között csak az
állomány funkconális csoportokba történő belsó átszervezésével valósít-
ható meg. Ezen alkalmi, ideiglenes csoportok azonban nem tudnak teljes
hatékonysággal működni, mivel az ágazati felelősségi rendszer érvénye-
sül.

Azeltelt idószakban nem sikerült kialakítani az integrált szewezetek
hatékony információs rendszerét. Jelenleg rengetek infromációt g5ój-
tünk, feldolgozunk, továbbítunk, de ezek je|entős része nem akkor és
nem a megfelelő formábanjut el arra a helyte, ahol igazában szükségvan
rá.

b.) A technikai bizto§ítá§ területén

Pozitív eredménynek könyvelhetó el az összevont j avítószervezetek
létrehozása, ami jobb kapacitás kihasználást eredményezett. Eredmé-
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nyesebben valósította meg a technikai hadrafoghatóság feltételét képező
folyamatos üzemkészség minden szaktechnikát érintó epenszilárd biz-
tosítá§át.

A Magyar Honvédségnél csapatszinten 1987-ben bevezetésre került
a fe§ruerzeti és technikai eszközrjk e§/§ége§ tecbni}r kiszolgól6si rend-
§zere.

A tenszerii fenntartá§i r€[dszer lényege és célja:

- az eltérő felépítésű, idótartamú á periódusú ágazati kiszolgálrások
eg5,séges rendszerbe foglalása;

- a technikai kiszolgáló és javító állomány koncentrálása;

- a technikai kiszolgálási ésjavítási feladatok tervezhetőségének biz-
tosítása.

Az elmúlt évek tapasztalata naryobb reszt igazolta a várakozásokat,
az öregelő technikai park mellett jawlt a technikai kiszolgálások szer-
vezettsége, hatásfoka. A rendszer bevezetésekor a javítószervek tevé-
kenpégének 50 Vo-át tettel<t a váratlan meghibásodások elhárítása, ma
ez csak 12 9|o.

}iegatívan hat a technikai biztosítrás terüIetén az integráció nem egy-
séges kialakítása. A híradó javító szervezetek az összevont javító ale§/_
ségek részei, amíg a dandár (ezred, zászlóalj) tOrzsekben a hiradótech-ni-
kai szakemberek nem tartoznak a haditechnikai főnök alárendeltségébe.

A javítószer,,ek szervezeti felépítése, létszáma nem nrindenhol felel
meg a katonai szervczet rendeltetéséból, eszközeinek mennlségéból és
milyenségéból adódó igényeknek.

A javító szcrvezet felépítését és létsámát nem mindíg a feladat, ha-
nem a lehetóségek (általában korlátozott lét§zám) hatáíozzák meg. F;zt
támaszják alá az elmúlt évben végrehajtott felmérések is. A szára;földi
csapatok eszközá1lománya üzembentartásához szük§éges kapacitásigény
a javító szervezeteknél 4.050.00 munkaóra. A javítószérvezetek elsódle-
ges ésmásodlagos szakmai tevékenpégre tervezett (rendelkezésre álIó)
kapacitása 3.702.000 munkaóra, ami a szükséglet 91,4 Va-a. A felmérés
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részletes adatai 
^z 

1. számtl tóblázatban és az 1. számú ábrún taMlhatók
(2).

Az ellenőrásek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy nem mindenhol
valósul meg az elóírásoknak megfelelően a javítószervek irányítása- Több
alakulatnál az elsőszámú szakmai vezetó (anyagi-technikai főnök) sze-

mélyesen végzi az irányítást. Olyan alakulat is van, ahol a szo|gálati ág

főnökók szinte eg5rmástól függetlenül irányítják a szakmai alárendeltjei_

ket. Gyakorlati tapasztalat, hogy egyik út sem helyes. Szűkséges a törzs-
ben ery olyan személy (szervezet). aki folyamatosan ismeri a javószerv

(javítószervek) h e|yezeIét, feladatait, a szabad kapacitásokat és operatí-
van tud intézkedni az esetleges feladat átcsoportosításokra.

Haditechnikai eszközparkunkról megállapítható, hogl a honvédel-
mi kiadások hosszú évek óta történő üsszafogása negatívan érintette a
hadsercg eszközeinek korszerúsítési színvonalát, technikai állapotát.
Fegyverzeti rendszerink heterogénné vált, haditechnikai eszközeink kis

része korszerű, nagyobbik része kevésbé korszerű, ezen belűl van eg;l

jelentős hányad, amely erkölcsileg elavult, vagy fizikailag erősen elhasz-

nálódott.

A többször említett változások (integráció, átszervezés ) negatívan
hatottak a szakállományra. Az átszervezések a hivatásos állomány több
miat 50 7o-át érintették, ezen belül 19 7o-ukat előnyösen, 33 70-ukat sem

előnyösen, sem hátrányosan, 48 7o-ukat l,iszont határozottan hátrányos
módon (3).

Az integrációval létrejött javítószervekbe bekerült ágazati műhelyek
hozták magukkal a meglévő felszereléseiket. Az integráció óta általános
érvényű normatívák nem lettek kiadva a műhelyfelszerelésekre vonatko-
,óun.lg 

^. ^ronos 
rendeltetésú műhelyek felszerelése esetenként nagy-

ban eltér egynástól, Az alakulatok egy részénél a technikai kiszolgálás
és javítás e|végzéséhez szűkéges feltételek (különösen a téli idószak-
ban) csak szúkösen állnak rendelkezésre. Az igényelt szerszámgépeket,
berendezéseket nem, vagy csak részben tudják biztosítani az ellátó köz-
pontok.

A haditechnikai eszközök állapotának, a szakjavító állomány felké-
szültségének és a javító objektumok és felszerelések helyezetének üzs-
gálata alapján arra a következtetésre juthatunk, hory a létszámcsökken-
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téssel párhuzamosan, romlottak az üzembentartás feltételei, a j avítószer-
vek helyzete rosszabb lett. Kisebb létszámmal, öregebb, elhasználódor
tabb haditechnikai eszközök technikai kiszolgáliását es javítrását kell vé-
gezniük változatlan, vary rosszlbb állapotú műhelyekben, nem a legkor-
szerűbb szerszámokkal és javító felszerelésekkel. A szervezeti változá-
sok, létszámcsökkentések elmúlt években felryorsult folyamata és a ha-
ditechnikai eszközök tervezettnél hosszabb ideig történő rendszer-
bentartása kapacitáshiánl okozott. A kapacitáshiányt fokozta még a 12
hónapos sorkatonai szolgálatra való áttérés is. Az átszervezések kapcsán
a sorozatos haditechnikai eszköz átc§oportosítiá§ok, az átadás-átvételek,
konzerválások szintén növe!ték a j avítószervezetek leterheltségét. A lét-
számcsökkentések miatt sok alakultnál nőtt a javítószervek e géb te,té-
kenysége, ami alapvetően a naryobb szolgálati leterhelségben (őrség)
jut kifejezésre.

c.) Az anyagi biztosítás területén

A haditechnikai anyagi biztosítás területén a szeíyezeti integrációt
követően szinte semmi nem történt a funkcionális integráció érdekében
(4). Ezen a területeii, a technikai biztosítással ellentéiben, nem jelent_
kezett akkora igény a funkcionális integrációra.

Pozitíwmként értékelhető ezen a terűleten az egységes bizto§ítá§i,
ellátási elvek kialakulása (e5lséges fogalmak, többnlre egységes okmá-
nyok, igén1,Iési, jelentési rendszerek).

Negatívumkónt jelentkezik, hory megmaradtak a párhuzamosságok
a tervezés, ellátás, raktározás területén. Az integráció megvalósulását
nehezíti, hogy az ellátó központoknál inkább a szakági orientáltság (pro-
filtisztítás) erósödött az elmúlt években. A csapatok igényeit eryre pro-
filti§ztább ellátó központok elégítik ki, ami azt eredményezte, hogy min-
den anyagféleség más helyen van, íry ery-egr alakutatnak 6-8 helyen kell
vételeznie, vary ennl helyról sállítanak részére anyagot e5l-e5r ellátrási
cik|usban.

Összességében m€áltspíthstó, ho5r az integráció előrelépé§t je-
lentett a haditechnikai szoIgálatok műkeúési területén, ami a tevékeny-
ségi folyamatok e5néges szemléletű vezetésében, a racionálisabb vezető
és végrehajtó szervek kialaKtásában, fettételezhetóen az üzemfenntar-
tási költségek csökkenésében jut kiíejezésre.
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A haditechnikai bbto§tás egészének vizsgáIatához a köveikezőket cél-
szetú figlelembe venni:

- haditechnikaieszköák;

- végrehajtó szervezetek;

- haditechnikai (anyagi-technikai) szolgálatok struktúrája, vezetési
irányítási rendszere;

- a haditechnikai biztosítá§ (ezen belül különösen a technikai biz-
tosítás) környezete (ellátó központok, fenntartási anyagellátás, központi
javítá§i leheióségek, személyi állomány szakképz€ttsége, hitelkeretek
biztosítá§a, stb.).

A haditechnikai eszközök jelentós része (mintery 60,7O Vo-a) ixz-
szetett, legalább két szolgálat szakan yagát tarta\mazza. A javítószeweze_
tek integráltal! 5-7 szolgálati ág szakemberei dolgoznak e5l közös szer-

vezetben, e§§éges parancsnokság irányí,trásával.

Mint ahory már kifejtettem, a szakmai vezetésre és az említett kör-
nyezetre alapvet &n az ágazati tagolság a jellemó.

A fentiekból jól l átllató az az ellentmondás, ami a haditechnikai biz-
tosítás tárgya - a haditechnikai eszköz - és a végrehajtó szÉí]ezfte , az

integrát jávító szervezetek-, valamint az ágazati kártyítási rendszer és a

környezete között kialakult. Ez az ellentmondrás külónösen csapatszin-
ten érvényesül.

Meg kell állapítani azonban, hogt az integráció tapasztalatait áts?i:-

vik a Magyar Honvédség általánosprblémái (elöregedett eszközpar§ lét-
számhiány, csökkenő szakértelem, pénzhiány, műktidési feltételek rom-
lása, stb.), ezért erye§ negatív tapa§ztalatok nem íihatók teljes egesáben
az inlegrácií számlájára. Jelenleg az integráció negatív tapasztalatai és

az általános problémák együttesen teszik szűtségessé a jelenlegi helyzet
elemzését és átovábblépes vizsgálatát. A fentebb felsorolt általános gon-

dok egles területeken olyan feszítőek, hory már a múködőképességet
veszélyeztetik.
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A továbblépést sürgeti a hadsereg ki.iszöbónálló fejlesztáe is. Az
elfogadott "A Maryar Kőztársaság honvédelmének alapelveí" dolalmen-
tumban rögzttve van:

"33. A fe5rueres erők harcképességének megórzése mellett, végre
kell hajtani azokat a szerkezeti, vezetési es működési átalakításokat _

ezen belül a központiszervek ésszerűítését _, amelyek biztosítják az erók
és eszközök leghatékonyabb vezetését és aIkalmazását és megteremtik a
haderófejlesztés és a haditechnikai korszerűsítés alapjait." (5)

2,) Az integr áció továbbfe jlesaésének lehetőségei

A tapasztalatok alapján jogosan merül fel a kérdés, hogy ebben a
helyzetben mi lehet a megoldás. Az utóbbi idóben a katonai sajtóban
több írásjelent meg ebben a témakörben (6). Előtérbe került a logisztikai
biztosítás kérdése. Kézenfekvónek látszik a "hogan tovább" kérdésre a
válasz, hogy az integráció folytatása, a funkcionális integráció.

Az integráció legfőbb tapasztalatának azt tartom, hogy a továbbfej-
lesztésnél, a további integrálásnál mindenekelőtt a feltételrendszert kell
tudományosan alátámaszwa kidolgozni, majd a feltételeket biztosítva le-
het csak foglalkozni a szervezeti módosításokkal.

A továbbfejlesztés vizsgólatóhoz az alábbi vákozatokat javaslom:

nAn változat: A rendszer módosítása a működési tspasztalatok
alapjón

A haditechnikai bizto§ításon belül alapvetően két folyamat található:
az anyagi biztosítá§ é§ a technikai biztosítás. Elemezve ezen folyamato-
kon belül végrehajtott feladatokat, megállapítható, hog). az anyagi bizto-
sítás nagyobb részí ágazati íelíéte|rendszerben, a technikai biztosítás ü-
szont integíáltan valósul meg, illeWe kellene megvalósulnia a haditech-
nikai szolgálatok ágazati struktúrája mellett. Ebból következik, hog5l a
vezetés, irányítá§ korszerűsítési kérdéseit elsósorban a technikai biztosí-
tás területén szükséges vizsgálni, változtatni.

]

Ajelenlegi átmeneti helyzetben (7) nem célszerű az ágazati rendszer
azonnali megszüntetése és áttérés egy funkcionáIis rendszene. Először
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a funkcionális tevékenytég feltételrendszerét szükséges megteremteni.
A feltételrendszer kialakításával párhuzamosan, fokozatosan lehet áttér-
ni új szervezeti formára. Ezt segítheti eló az egyes részterületeket magá-
ban foglaló funkcionális (koordinációs) csoportok létrehozása az átme-
net zavartalanabb végrehajtása érdekében.

A technikai biztosítás feladatainak irányítása, a szakági vezetési
rendszer megtartása mellett, szülségessé teszi a folyamatok - különösen
a javítási kérdések esetében - integrált vezeté§ét, a koordináció hatéko-
nyabb megvalósítását. Az integrált szervezeteket csak integíáltan, egy
kézből lehet iránftani.

A haditechnikai szolgálati ágak beke idószakban a javítószervek irá-
ny ába végzett szakmai iránftó tevékenységének koordinálrására, vala-
mint a háborús alkalmazás tervezési, szervezési és irányítási feladatainak
végrehajtására célszerű módosítani a haditechnikai fónökségek (SZCSP
és katonai kerület) felépítését és a meglévó létszámkereten belül létre-
hozni ery szervezetet ezen feladatok megoldrására. A SZCSP Haditech-
nikai Fónökég 7 szolgálati ágat foglal magában. A napi feladatok koor-
dinálása is szükégessé tesz egy szervezetet. A két igényt eredményesen
oldaná meg ery te chnikai bíztosttósi osztály szentezése (2. számti úbra).

A technikai biztosítási osztály feladata békében

- tervezi, szerlezi, koordinálja az alárendelt javítószervek és a köz-
pontijaűtá§i feladatokra (alkatrészs/ártás, felújítás, bedolgozrás, stb.) k_
jelölt csapat - javítószewek szaktevékenységét;

- szakmailag felüryeti a katonai kerület és dandár javítószervek te-
vékenységét, felkutatja a szabad kapacitásokat, gondoskodik amk gaz-
daságos hasznosításáról;

- elkészíti és kiadja a szükséges javítrási terveket, okmányokat;

- tervezi és szervezi a szakjavító állomány szakkiképzését, a hivatá-
so§, továbbszolgáló (szerzódéses) és közalkalmazotti állomány szakmai
továbbképzesét, felkészítését a hadseregfejlesztésből adódó feladatok
végrehajtására;
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- lervezi, szewezi a javítószervezeteket érintő szakellenórzéseket,
glakorlatokat;

_ gyűjti a bevált, hatékony módszereket és elterjeszti azokat;

- j avaslatokat doigoz ki a j aűtószervek felszerelésének fejlesztésére,
a szervezeti és működési rend konzerűsítésére;

- irányítja a technika kiszolgáIását és javítási utasításokat, technoló_
giák kidolgozását, elterjeszté§ét;

- tervezi, szervezi az általános javítá§i, 5rártrási, felújítási és konze-
rűsítési feladatok végrehajtását;

- koordináIja a technikai szolgálati ágak napi feladatinak végrehaj-
tását.

A technikai biztosítási osztály háborús alkalmazása esetén a hadi-
technikai főnök elhatároza alapján tewezi, szrrvezi, irányítj a és el|enórzi
a javítószervek tevékenységét.

A szefteágazó feladatok eredményes végrehajtása érdekében cél-
szerű, ha az osztályvezető egyben haditechnikai fónók helyettes is. Így
biztosítva van a hatékony koordináció lehetősége és megoldásra kerüiá
haditechnikai fónök helyettesítésének kérdése is, mert jelenleg nincs
szewezetszetű (még zárójeles sem) helyettes.

Az előzőekben ismertetett gondok a katonai kerületek haditechni-
kai főnökégeinél is megtalálhatók. Ezért javaslom a haditechnikai fó-
nökségen belüli létszám átcsoportosítással, haditechnikai főnök helyet-
te§i és tervezó főtiszti beosztás létesítését a már ismertetett feladátok
eredményesebb végrehajtása érdekében.

_ Dandár (ezred) szinten a javító alegység tevékenységének és az
alegrségeknél folyó komplex technikai kiszolgálási feladatok koordiná-
lására javaslok szervezni e5l fő mérnök főtisztet a haditechnikai főnök
alárendeltségébe, ajelenlegi létszámkereteken belüli átcsoportosítással.

92



Az "A" változat e|őnyei

Az integráció eddigi pozitív vonásait megórizve, részben feloldja a

negatív jelenségek okozta feszültségeket.

Biztosítja a folyamatosságot az ágazati rendszer es a funkcionális fel-
adatmegoldás között, biztosítja az indokolt szakmai sajátosságok érvé-
nyesülését.

Időt biztosít a funkcionálisan szervezrtt (logisztikai) biztosítási rend-
szer kidolgozásához, a működési feltételek megteremtéséhez.

Az 'A' változ.at hátránya

Nem oldja meg az összes felmerült problémát (a (párhuzamosságok
egl része megmarad, elmarad a tblyamatok optimalizálása).

'B' változat Anyagi-technikai centrikus funkcionális integráció

Az anyagi-technikai centrikus funkcionális rendszer elvivázlata a 3-

számú ábrán láthatő.

A "B" változat sajátossága, hogy minden ami anyagi jellegű, egy biz-
tosítási folyamatba, az anyagi biztosításba van kapcsolva. Vita tárgyát ké-
pezi többek köZött, a fenntartási (avító) anyag kérdése. Elismerve azt,
hogy az is anyag, én ezt a technikai biztosításhoz sorolom (Iásd 4. jegzet).

A technikai biztosítást a jelenlegi általánosan elfogadottól széleseb-
ben értelmezem. A technikai biztosítás az anyagi-technikai biztosítás
alapvető folyamata, amely a csapatok alaprendeltetésből adódó felada-
taik végrehajtásához szükséges haditechnikai eszközök biztosítására,
azok üzemeltetésére, üzembentartására irányuló rendszabályok és tevé-
kenységek összessége. A technikai biztosítás folyamata a haditechnikai
eszközök rendszeresítésétől a selejtezésijkjg tart. A íő részíolyamatok az
alábbiak:

- rendszeresítés;

- üzemeltetés technikai biztosítása;

- tárolás;
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- technikai kiszolgálás, _ javítás;

- fenntartá§i anyagbiztosítás;

- kiképzés;

- selejtezés.

Az egésxégü5d és közlekedesi biztosítás ebben aváltozatban lénye-
gesen nem változna a jelenlegihez képest.

A "B" változat elónyel

Előrelépést biztosít a funkcionális integráció irányába. Ery sor pár-
huzamos tevékenység - főleg az anyagi biztosítás területén - megszüntet-
hető.

A szakállomány átcsoportosítása néIkül alkalmas a háborús anyagi-
technikai biztosítás feladatainak végrehajtására. A béke és háborús te-
vékenpég ery szervezeti formában valósítható meg,

A "B v6ltozaú hútr6nyai

A haditechnikai eszközök alkalmazásához szervesen kapcsolódó
harcanyagok - az üzemanyaghoz hasonlóan - elkülönülnek az eszkózök-
tól, a szükséges szakértelem csak létszámnöveléssel bizto§ítható meg-
nyugtatóan mindkét ágazatban.

Teljes egészében, profiltisztán nehezen megvalósítható az anyagi és
a technikai biztosítás, mert az egészségüpi es közlekedési biztosítás te-
niletén is jelen vannak, ahonnan ezek leválasztása szintén csak létsám-
növeléssel lehetséges.

Az anyagi bíztosításon belül isjelentkeznek technikai biztosítási fel-
adatok (például speciáli§ lószerek rakéták idószakos bwiagálása, alkal-
mazishoz történő elókészítése, stb.), amelyeket jelenleg a technikai biz-
tosításhoz tartoó javítószervezetek végeznek az egréb tevékenységük
me!lett.
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'C" vÉltozat Ember-hadiíechnika ccntrikus funkcionális lntegrá-
ció

lrz ember-haditechnika centrikus funkcionális integráció elvi vázlata
t, 4. gzámú ábrón látbató.

.i, "C" változat szerint a )iztositá§i kérdések alapvetően két csoport-
ba^ az "embe:" és z "haditechnikai eszkóz" szükségletének megfelelóen
ielnének renrjszetea,e. Ígi az ázonos céllal és tulajdonságokkal, köze-
iedő biztosítrási megoldásokkal rende|kezó folyamatok közel kerülnének
ei5rmrishoz. Irhetóség lenne azok optimális szervezésére.

A 'C" változat e|ónyei

Optimális funkcionális integrálást biztosít az azonos célú folyamatok
összefogiásáva1.

Aikalma-s béke és háborús tevékenlség mellett is a feladatok ellátá-
sára. A lehetóségek szerint legjobban alkalmazkodik az anyagi-technikai
biztosítás célja - az ember és a haditechnikai eszköz - igényeihez.

A "C" változat háíránya

A jelenlegi struktúra lényeges átalakítását igényli, ami csak megha-
tározott feltételek (anyagi eszközök, felkészített szakember gárda, meg-
feleló szabályozó intézkedesek, stb.) megléte esetén biztosítja az elvátt
eredménl.

"D' változat: Teljes anyagi-technikli integráció

A teljes anyagi-technikai integráció elvileg abban kiilönkizik az elóző
változatoktól, hory ebbe bekerülnek a jelenleg különlel,ő szakágak Ezek
a következőlc

- elhelyezési szolgálat;

- pénzüryi és számüteli szolgálat;

- kiképzés-technikai szervezetek;

- az integrációba eddig be nem vont feldedtó-rádiófelderító
szervezetek és eszköák;
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- kultúrális, sport és nevelési anyagi biztosítás.

Gszességében megállapítható, ho5l a teljes anyagi-technikai integ_
ráció magába foglalná a hadsereg teljes anyagi, technikai és pénzüg5ri te_
rületét, minden anyagot, eszközt és az ehhez kapcsolódó forrásokat és
szervez€teket.

A 'D" v6ltozat elónyei

Ez az integrálás adna leginkább lehetóséget a gaÁasági, anyagi-
technikai folyamatok legoptimálisabb megoldására.

A biztosítási rendszer tudományosan alapos kidotgozásával teljesen
új, gazdaságosabb és hatékonyabb megoldás lenne a jelenlegi gondok
felszámolására,

A "D" vóltozat hátrányri

A "C" változatnál is nagrobb átalakítást igényelne, ami eleve hátrál-
tatná az eredményes megvalósulást a feltételek ré§zbeni hiánya miatt.

A teljes integrációval olyan nagy rendszerjönne tétre, ahol már fel-
merülhet az egy személy általivezethetőség kérdése is. A hatalmas szer-
vezetben kevé§bé biztosítható az operativitás.

A felsorolt változatokból látható, ho§ több út ál| előtLünk. A me?-
jelölt változatok mellett még elképzelhaők egéb megoMások is, pé!dául.1

- végrehajtói szinten {dandár, ezred, zászlóalj) az ágazati rendszer,
felsót b szinteken pedig a funkcionális rendszer erósítése. Ezt a nézetet
leginkább a jelenlegi létszámlebelőségek és a feladatok ósszhangja kö-
zötti eltérések erósítik. A létszámnövekedéssel járó funkcionáIis megol-
dások végrehajtrása jobban igényli az ágazati rendszer biztosította na-
gvobb szakmai ho zzáértlxt:

- az integráció visszafejlesztése, a fegyverzeti és technikai, valamint
a badtáp renózer visszaállítása. E nézetet vallók hangsútyozzák, hogl a
két bizto§ítási terület között otyan nary a különbség hogr azok nón
ósszevonhatók, nem integrálhatók;
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- az egyes biztosítási feladatok, vagl eszközcsoportok ágazatok kö-
zötti integrálá§a (a lokátortechnikai eszkózjk ítadása az elektronikai
szolgálathoz" a lószer és robbanóanyageg! szowezetbe integrálrása, stb.);

- a biztosítási feladatok és katonai feladatok különválasztiása és mel-
lérendelt§égi vi§zony kialakítása. A katonai vezetés igényt támaszt, a biz-
tosítási rendszer pedig szolgáltat, meghatározott keretek és normákalap-
ján;

- eryes biztosítrási területek átadiá§a a polgári szférába. Ilyen lehet a
polgári életben is megtalálható technikai eszköók (gépkocsi, műszaki
gép, stb.) technikai kiszolgálása á javítása, élelmezés, üzemanyag ellátás,
egészségúryi biztosítás, szállítás Mke feladatai.

Az eddig leírtakból tátható, hory a továbblépes lehetóségei többirá-
n}4iak, többféle megoldás lehetséges. Eppen ezért na§/on fonto§nak tar,
tom az alapos tudcmányos elemzést, dönté§ elókészítát és a kiválasztott
változat tudományos kidolgozását es az új műkódési feltételek maximális
biztosítását.

A problémb megoldásóra a következó lehetséges utatjavaslom:

- az anyagi-technikai biztosítás jelenlegi helyzetének alapos elemzé-
se, a gondok, problémák okainak tárryilagos feltárása;

- az integráció "tiszta" tapa§ztalatainak t'eltárása (8);

- a hadsereg szervezeti, anyagi-technikai korszerúsítésének kidolgo-
zása, az új szervezeli forma, új szervezetek, eszközök, anyagok és tech-
nológiai eljárások a biztosítá§sal szemben támasztott követelményeinek
pontos felmérésc;

- a nemzetgazda§ágbnn (cMl szférában) és a hadseregben megvaló-
suló biztosítási feladatok pontos meghatározása (mit kell a hadseregben
végczni es mire lehet számítani, mint stabil szolgáltatásra a civil szféra
részéról);

- a jeienlegi hel, et, az integíáció tapasztalatai és az új követelmé-
nyck alapján, egl megfeleló biztosítási rendszer kiválasztrása;
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- a kivála§ztott rendszer múködé§i feltételeinek megteremtése (a
műkitdési rend tudományos kidolgoziása, megfelelő szakállomány felké-
szítése, utasítások, szabályzók kiadrása, információs rendszer kialaKtása,
tár$/i feltételek megteremtése);

- a működési tapasztalatok §/újtése és üsszacsatolása a rendszerbe.

Á fekorolt folyamat megítélésem szeint néhány évet igénybevesz. Ad-
dig az "A" változat, vagl ahhoz hasonló módosításokkal a jelenle§ anya-
§-technikai biztosítósi rendszer, a jelenle§ átmeneti helyzetben Mpes eleget
tenni az eléje támasztott követebnényeknek Á kcllően meg nem alapozoft
változtatós ag)obb kátt okoz, mint a jelenle§ rendszerben található 7on-
dok és feszükségek

Je§/zetek

1.) Az tntegráció kislakulásával és trpasztalataival foglalkozó fon_
tosabb írások a te|jesség igénye nélkül

Kiss Sándor, I-évay Gábor: A csapatok fe§rverzeti és technikai szer-
veinek integrációjáról. Honvédelem 1984l1l. szám 45-61. oldal

Kiss Sándor: A feryverzeti és technikai biztosítási rendszer a meg-
valósulás útján. Honvédségi Szemle 19852. szám 1-3. oldal

I-évay Gábor: Változások a csapatok feg5,verzeti és technikai szol-
gálatában. Honvédségi Szemle 7985D. szám21-25. oldal

Kónya Béla, Farkas Zoltán: A technikusi szakállomány kiképzése.
Honvédségi Szem|e 7985D. szám25-28. oldal

Dr. Kazinczi István: Hozzrászólás "A csapatok fe5ruerzeti és techni-
kai szenleinek integrációjáról" című cikkhez. Honvédelem 1985/8. szám
10ó-113. oldal

. Dr. Ungvár Gyula: A fegverzeti és technikai szolgálatok integráci-
ója. Honvédségi Szemle |98714. sám 1-7. oldal

Geller István: Az integáció tapasztalatai a szárazíöldi csapatoknál.
Honvédségi Szemle 19ü 14. szám 34-37. oldal
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Irnryel Lrászló: Az integtáciő tapasztalatai a keretalakulatoknál.
Honvédségi Szemle 798'I 14. szám 40-43, oldal

Rába Imre: Az integráció tapa§ztalatai a magasabberységnél. Hon-
védségi Szemle l9{]714. szám 46-47 . oldal

Fazekas Albert: Az integráció tapa§ztalatai az e5ségnéL Honvéd-
ségi Szemle 1987 14. szám 41 -48. oldal

Patai József: Anyaggazdálkodás a rendszerek egyesítésével. Hon-
védségi Szemle t98714. szám 49-52. oldal.

Patai Jóxel Dr. Németh Károly: A fe§/verzeti é§ technikai biztosí-
tás korszerűsítéséneksámítógépestámogatrási lehetósége. Honvédelem
1988Á. szám 74-82 oldal

Turcsánf Károly: Az ember-haditechnika rendszer a tudományos-
technikai forradalomban. Honvédelem 1988.E. szám 83-93. oldal

Dr. Csűrös János: A fegnlerzeti és technikai szolgálat tiszti állomá-
nyának iskola- és tanfolyamrendszerű képzése. Honvédelem 1989/5.
szám 55-ó5. oldal

Dr. Janza Károly: A katonai doktrína és a nemzetgazdaság idószerú
kérdései. Honvédelern 1989/5. sám 101-109. oldal

Geller István: Afe§[erzeti é§ technikai eszközök kiképzé§orientált,
gazdaságos üzemeltetése. Honvédségi Szemle 1989/5. sám 87-91. oldal

Rába Imre: Tapasztalatok a katonai kerületparancsnokságok tech-
nikai fónöbégeinekvezetési rendjével kapcsolatban. Szárazftildi Csapa-
tok |9928. szám 128-137 oldal

Gáspár Tibor: A javítószervezetek napjainkbarraSáradöldi Csapa-
tok l992l1. száq 82-91. oldal

Gáspár Tibor: A javítószervek napjainkban. I1j Honvédségi Szemle
1992 l 1 l. szám 7 4-77. oldal

99



Gáspár Tibor: A fegyverzeti, a technikai és az anyagi szolgálatok
integrációjáról. Hadtudomány 1W2B-4. szám 60-69. oldal

Grásgár Tibor: A technikai biztosítrás feladatainak változrásai napja-
inkban. Uj Honvédségi Szemle 79932. szám 43-52. oldal

Dr. Ungvár Gyula: Nulláról kell-e indítani a katonai logisztikát? Ka-
tonai Logisztika (Anyagi_Technikai Biztosítrás) í99317. szám 41-52. oldal

Dr. (}űrös János: Az akadémiai képzá - ezen belül az anyagi-tech-
nikai fakultás - rnúltja, jelene, elképzelt jövóje. Katonai Logisztika
(Anyagi-Technikai Biztosítás) 199317. sám 8i -10_5. oldal

2. A felnérés edatai megtaláIhatók

Javítrási kapacitrás jelenta 1992. Gyrijtő (nyt.szám: 162119)2lNTF
SZCSP Székesfehérvár)

A j avítószervek jelenlegi helyzetének értékelése, elemzése. (Felter-
jesztve az MH ATFCSF-nek a 1Oll0l1992lNTF nyt.számon)

Gáspár Tibor: A fegyrerzettechnikai eszközök technikai biztosítása
korszerűsítésének lehetóségei a szárazföldi csapatoknál. Egyetemi dok-
tori értekezes. Np.slám: 1631193l ATF.

3.) Szabó János: A hadsereg és rendszerváltás. Új Honvédségi Szem-
|e 799216. füzet 6. oldal

4.) Afenntartási (aűtó) anyagi biztosítást a technikai biztosítás szer-
ves részének tekintem, tehát itt nem tárryalom. A technikai kiszolgálást,
javítást véleményem szerint jelenlegi helyzetünkben, amikor a fenntar_
tási anyagellátás területén a hiány domínál, nincs elegendó pénz és lehe-
tóség a szükséges anyagok beszerzésére, nem szabad a javítóanyagtól eI-
választani, Jelenleg a hiányzó anyagokat a szakállomány szaktudása és
sok esetben találékonpága pótolja.

5) A Maryar Köztársaság honvédelmének alapelvei. Hadtudomány
7993f,. szám 12. oldal
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6.) Az integráció továbbfej|esztését az anyagi-technikai szeIreze-
tek korszerűsítését, r logisztiksl bizíosítást i§merí€tó írások a követ-
kezólq a te|iesség igénye nélkűl

M.Szeliversztov: A NATO Egyesített Fegyveres Erók hadtápbizto-
sításának alapjai. Honvédelem 1,98911. szám 138-145. oldal

Dr. Szenes Zoltán: I-ogisztikai rendszerek a nyugati hadscregekben.
Új Honvédségi S zamle !9g1A1. szám 118-123. oldal

Dr. Csabai Györry: A logisztika a fegyveres erők mozgatásának és

t'cnntartásának eszköze. Új Honvédségi Szemle |99217. szám 110-113.
oldal

Dr. Német Ernő: Az anyagi+echnikai biztosítás rendszerszemléletű
glgín,/ése. Új Honvódségi Szemle 1992l4.szám 75-84. oldal

Gáspár Tibor: Még e5,szer a logisztikáról. Új Honvédségi Szemle
19)2fi. szám 116-118. otdal

Szűcs László: A katonai logisztika értelmezése és feladatai. Hadtu-
domány 193/1. szám 67-76. o|dal

Dr. Janza Károly: A Maryar Honvédség logisztikai rendszerének ki-
alakításáról. Katonai logisztika (Anyagi-Technikai Biztosítás) 1993/1.
szám 5-25. oldal

Dr. Knoll Imre: A logisztika helyzete és fejlesztési irányai. Katonai
logisztika (Anyagi-Technikai Biztosítás) 7983 l 1,. szám 26-4O. oldal

Hollósi Nándor, Dobó Péter: A védelmi hadművelet (harc) anyagi-
technikai biztosításának elü kérdései. Katonai logisztika (Anyagi-Tech-
nikai biztosítás 1993/1, szám 53-65. olda|

7.) A Mag5lar Honvédség jelenlegi helyzete a haditechnikai biztosítás
szempontjából - a meglévó eszközök tervezettnél hosszabb ideig történő
rendszerben tartása és az ezzel párhuzamosan megjelenó technikai fej-
lesztés (új eszközök várható rendszerbe állítása, ille&e a meglevő ery
részének korszerűsítése) miatt - átmenetinek tekinthetó e kettős feladat
miatt.
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8.) A "tiszta" tapa§ztalat alatt azt értem, ho5l külön kell választani
az általános tapasztalatoktól - főleg a negatívumok esetében - azokat,
amelyek a feltételek hiányával kapcsolatosak és azokat, amelyeket az in-
tegrált szervezet ad.
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GoNDoLAToK A TüzÉRsÉo lószBnnIzrosírÁsÁnór

Bőee Tamds|

A tüzérség lószerbiztosítása fő folyamatainak elemzése és a harci
alkalmazrásból eredó követelmények áttekintése során - amely feladatot
a lap elöző szómában kisércltem meg ell,égezni - rnegfogalmazott követ-
keztetések alapján,a következókben ismertetem a feltárt problémák
megoldásra irányuló elgondolásaimat javaslataimat.

A tüzérség lőszerbiztosítrási problémáinak legfőbb okai hámm ok-
csoportban foglalhatók összeJzek a következőlc

- Agépesített hadtestek ellátó ezredei sem készleteikket,sem szállitó
kapacitásukkal nem képesek megbízhatóan végrehajtani a védősávjuk_
ban harcoló szervezetszerű és megerősítő tüzérség lószerbiztosítását.

- A tüzérdandárok ellátószázadainak lőszerraktárkészletei és ezzel
ősszefüggésben a szállító kapacitásuk elégtelen feltételeket biztosít a
megosztottan aIkalmazott tüzérosztályok lószerbiztosításához.

- A gl.és hk.dandár ellátószázadok lőszerkészletei és szállító kapaci-
tása nem biztosítja a szovezetszerű tizérség részére szükséges induló-
készlet megalakítását és utánpótlását,továbbá nem képes érdemben
résztvenni a megerősító ág5nitarackos osztályok lószerbiztosításában.

A három okcsoport köós elemét a túzérségi lőszerek csapatkész-
letének alacsony szintje és rossz lépcsózöttsége,az ellátószervezetek
alacsony |ószersál|ító kapacitósgtovábbá a megosztott alkalm&ásre
való szervezeti elégtelenség jelenti.Ebből következóen a javaslataim
ezen tényezők módosítására irányulnak.

l Dr-Bó§ze Tamás óma8,y, €8y€temi adjunkau§, a MH Hadtápc§oportfónök§é8 tervezó fótiJztje
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A csapatké§zletek korrekciója

Különböó készletszintekkel elvégzett számvetések alapján,ame_
lyek a tüzérségi lőszerek optimális készletképzési és utánpótlási változa-
taira vonatkoztak - az alábbi lószer csapatkészletek megalakítása látszik
indokoltnak:

- tar&ck-,ó8}úter&ck és rknavetó lószcrekMl:
- píncéltórő lőszérekból

- rskétrpóncéltóró lószerckMl
_ sorozstvetó lőszerekMl:

2,o lN,
1,5 J8.
2,o ls.
r,óóJr.

Az aknavetó-,tarack-és ágnútarack lőszerck csapatkészleének lép-
csózését a következők szerint célszerú meghatórozni:

A tüzérségi lószer csapatké§zlet |épcsőzése

Megnevezés

Ütegnél
oszíálynál
dandárraktárban
hadtestrrkűrban

tarack-,ágyútarack aknavető

lőszer

1,0 ja.
0,3 j8.
0p js.
0,4 j8.

1,0 ja.

0,5 ja.
0,4Ja.

A javasolt készletlépcsőzésben újszerű az osztály,mint lépcsózési
szint számításba vétele.Az újszerúség azonban csak a tüzérség vonatko-
zásában jelenl|ezik,hiszen mind a lövész,mind a harckocsi zászlóa|jak
kiszolgáIó-szakaszainál tárolnak csapatkázletbe tartozó lószereket.

A javasolt csapatkészlet megalakítása esetén a hadtest tüzérdandá-
rok állományából a gl.(hk.) dandárok megerősítésére rendelt tüzérosz-
tályok - az átaláíendezes szabályai szerint - csapatkészlettel,va§/is 1,3 ja.

és az arányosan megosztott dandár - ellátőszázad 0,3 ja. lőszeré-
vel,összesen 1,6 ja.lószerkészlettel kerülnének a megerősitett kötelék-
hez.Ez azt jelenti,hogy az osztályok 1,6-2,7ja. harcnapi átlagos felhasz-
nálási normájuk 76-100 Vo-át ünnék magukkal, a jelenlegi 52-68 Vo,al
szemben. A javasolt c§apatké§zlet és a felhasználási norma arányait az
ágni+arack lőszerek vonatkoaásáb an a kóvetkező diagram szemlélteti:
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Az ágnútarackl6szer csapatkészlet és r íelhasznólási norma viszonya
a Jawsolt úJ csaPstké§zlet esetén

N
csapatklt.

Z
max,f€y,norma

N
min.logy, norma

. _ _ 
A grafikonról jól teolvasható,hogy a javasolt csapatkészlet megala-

kítása esetén a dandár készlete megegeine a napi félhasználásí nórma
alsó értétével,az osztályé pedig mindössze0,3 javadalmazással maradna
el attól.Ebból következjen a dendómknát mói a csapatké§zlet megléte
esetén kielégítést nyene az a követelmény,ho§l sz lnáuló készlet fedez-
ze a harcnapi felhasználósi normála túzémsztályoknát pedig a dandár-
rakűr.l6szerkészletének lelépcs6zésévet a hiányzó O,S,;a.rn{an*ítta-
tóvá v6lng.

_ _ 
Az_ állagosnál mogasabb felhasznátást norma - a hadtest fóerókifej_

tésé.nek irányába harcoló tüzérosrztályoknál l6szerkészletének megahlÚ-
tósához a badtestraktárban tíroli 0,4 3a.lószer Jelentene negtel"ló
enyagl- és sz6llítú,Irapocitásl alepot

A löszersállító kapacitás korrekciója

. , A csaparkészletek módosítása termés?€te§en a lószersállító kapa-
citás rnódosí,tását is megköveteli.

llG
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A Javasolt 0,3 ja. osztály csspstké§zlet D€alakításáboz az ágnútarac-
kos tüzérosztályok ktszolg6ló -szakaszainól 6-6 dboa tüzérdandár el-
l6t6százú§hoz rcndszercsííésre Jlvesolt továbbl Q2 ja.lószer c§spet-
készlet szállítísához még tüzémsztályonként 4-4 db.teb€raütó §zűk§é-
ges.

A 122 mm.tarackos tüzérosztályok 0P Ja.csapatkészletének szjllí-
tásához osztályonként 3-3 db,, az ósszfegruerneml dandámk ellátószá-
zadaináI rcndszeresítendó továbbl 0,2 Ja.taracklószer sállításához
dandáronként 2-2 db.tehergépkocsi kell.

A tiizérség ettátószervezeúeinek §zervezeti korrekciója

A szükséges sállítókapacitást a tiizérosztályok kiszolgálószakasza-
inál célszerű szervezetileg önálló lőszerellátó rajként a szervezetbe illesz-
teni.

A túzérdandár-e||átó század |őszerszállító szakaszának állományába
ajelenlegi 10 (12)2 gépkocsival szemben 30 (36) szállító eszköz tartozna.
Mivel egy-egy tüzérosztály után 6-6 gépkocsi szállítja a 0,3 ja. lószert,-és
a javasolt szervezeti módosítás élja végősoron az,hog az ellátószázad
erői az osztályok csoportosításának megfelelően megoszthatók leryenek
- azt diktáUa,hogy 5 (6) szállítórajba leglenek szervezve.

A szervezeti változtatásra irányuló javaslatok ismertetése után fel_
vázolom azt azellátási és utánpotlási rendszert,amelyik az általam érvé_
nyesítendőnek írél1. ké§zletképúsi elveken nyugszik és javasolt csapat-
készleteke,valamint ellátószervezetekre épíwe rnúködik.

A tiizérség anyagi bizíosítási rendszerének módosítása

A lószer csapatkészletben és sállítókapacitásban végrehajtott ko-
rekciók után a tűzérség anyagai biztosítási rendszerében is változta-
tá§t,ponto§abban eglszerúsítést lehet eszközölni.

2 A záójej.b4nközö'ia adat a 6 o§áályal sz€ívez2tt tüzé.dattdáíra éít€ndó.

tl1



Ha a csapatok közvetlen harcérintkezésen kivül foglalnak védel-
met,akkor a kiegészitó lószerkészletek közül az aknavetó és tüzérsé-
gi lószer egyrésze a zászlóalj aknavetőütegek tüzelóállásaiban, a
dd.öj.tar.tü.o.,illetve a dd. rÜCS ttlzeleallrás-közelébcn a lövegek mel-
letti |őszerfülkében földre rakható,varyis a kiegószítő keszlet amn íé-
sze,amit az eryes ütegek az első tüzelőállásMl felhasználnak, az alerysé-
gekhez lelépcsózésére kerülhet.

A tüzelóóllásokban földrc rakható készletek nagrsága ponto§sn
meghatározbató. A tüzertörx az egles osztályok feladatonkénti lőszer_
felhasználását előre megtervezi,iry a tűztáblázat alapján precizen kikal-
kulálható a tüzelőállásban fóldre málházható lószer mennfsége.Az I. és
II.tűzcsaprás - amit a tüárütegek rendszerint eglcsapásra hajtanak végre
- lószerfelhasználrása.megközeliti,gyakran meghaladja a 0,5 javadalma-
zást.A lőszer kiegészító készletek ery részének a lőszerfülkékben törté-
nő megalakítása tehát nem hátráltatja,hanem éppen ellenkezóleg,'segíti"
a tüzérség harcfeladatának sikeres végrehajtá§át,növeli a lószerellátás
biztonságát. A lősz€íbiztosítiás szempontjából üszont azzal a nem elha_
nyagolható elónnyel jár,hogl a kiegészító lőszerkészletek megalakítása
eryszerűsódik,kevesebb sállitóeszköz lekötését igényli és már a felké-
szülés idószakában az ellenség tűzhatásán kivül - végrehajtható a kiszál-
lítás. A tüzérség tekintetében pedig biztosítja azt,hory az elsó tűzcsapá-
sok végrehajtása után,amikor a tüzelőállás váltására sor kerüI,az ütegek
és az osztály lőszerkészletei a csapatkészlet szintjén állnak.

Az új TÁS elfoglal6sakor sz osztáIy klsmlgáló§zakrsz készleteinek
a lövegek tiizelóállásaiban történ6 íóldrc rakásával ismételten biztosít-
ható a soron következó túzc§apások végrehaJtásának megkezdése anél-
kül,hogr a dand6r ellítósáz.ad az utárpótlásba beavatkozna.Mivel a
védelmi harc ezen idószaltában - az ellenség rohamának elhárításakor -
mind e tüzérség tüzelóállásal,mind e gl. ászlóalak védőkörletei eró§
tűz elatt íllhatnalgcélszeriitlen sz ellátósázadíól lószer}lsállítÁst és
átadóst végezni!

A tüzérség lószerutánpótlÁs& a hrrcn8p íotyamán optlmáli§an s
java§o|t rendsz€rben a következók szerlnt hqJthrtó végr€:

I.üten:A földre rakott lószerkészlet felha§znál{í§a és tüzelőállás-vál-
tás végrehajtása után a tüzérosztály kiszolgálószakasz (o,3 ja.)készletéM!
az új tüzelóáll.í§ban megalakítják a soronkövetkezó tűzcsapás (_ok) meg-
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kezdéséhez szükéges lószekészletet.Az ütegek járművön lévó lószer-
készletét (0,5 ja,)ekkor még rendszerint nem kell megbontani.

A lószerellátó raj leürült járművei (6 db )és az elló.szd.taracklószer_
rel málházott 6 db.járműve "helyet cserél.Az osztály lószerellátó raj jár,
művei a rajparancsnok irányításával,a dd. edló.szd.körletébe vonulnak es

vagy átveszik a hadtest szállító eszközein tárolt kiegászító készleteket
vary az elló-szd.iránvításával a kijelölt forrásról véteieznek.A vételezés
idé|e alatt az ütegek felhasznált lőszereinek pótlását az el|átószázadjár-
művcivel hajtják végre az osztály LEP-ró!"

II.ütem:A készletek átvétcIeután azosztályiósz€rellátó raj üsszatér
az osztály TÁS körletébe és ismét helyet c,serél az elló.szd.id6közben
leürülő járműveivel,amelyek ezt követően lószervételezést hajtanak vég-

re a kijelöIt ellátási forrásról.

A vételezésből visszatérve az ellát ószázad sÁllító jálrmúvei ismót az

osztály LEP-ra vonulnak,és helyet cserélnek az idóközben leürült lósze_

rellátó raj eszközeivel.

III.ütern:Az osztály lószerellátó raj járművei a dd.elló.szd.körletébe
vonulnak és újabb vételezest hajtanak végre.A vételezés után a lőszerel-
Iátó raj az osztály LEP-ra vonul és le,lá|tla az elló.szd.czidőre leűrüló
járműveit,amelyek ismét vételezni indulhatnak,A vételezés végrehajtása

uián a járrnűvck m ár az ellátószázad körletébe érkeznek üssza.

W.ütem:A nap végi feitöltés ídőszakában a hadtest ellátóezrede az

első lépcsó-danrlárok részére ery na5/obb tömegű anyagkiszállítá§t hajt
végre,Ennek kerctében biztosítják az elrendelt készlet megalakításához
és á következó harcnapi indulókészlet megalakításáhaz szülséges kiegé-
szító kászletet,valarnint a felhasznált e5réb (fenntartrási és ellátási ) anya-
gokat.

Rendszerint lehetőség van arra,bogy a hadtest napvégi kiszállítását
végző járműveket a dandáron belü| e5l sállítási forduló vegrehajtására
- az alegységek készleteinek feltöltéséhez - is igénybe veglék.Az egves

vételezái ütemek közótti idóben,ha a lószerí'elhasználási ütem azt igény-
li, a lövegek melletti lőszereket az üteg lőszeres gépkocsijainak készle-
teiból lehet pótolni.Az üteg lószeres kocsik készleteinek pótlását úgy kell
ütemezni,hogy az o.LEP jármúr,ei lehetóleg a kisal|gálószakasz körleté-
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ben leryenek addigra,amikor a hadtest járműveibeérkeznek.A lőszer át-
tadásra és átvételére ott kerül sor.Az áímáIháZásvégíehajtása után mind
az ütegek,mind az o.lőszerellátó raj (LEP)kázleteikiegészülnek,illewe
a kiegészítő lószerkázletek megalaKtást nyernek.

A néry ütemben végrehajtott lőszerutánpótlás első olvasatban talán
bonyolultnak tűnhet,azonban lényegében nem jelent mást,mint hogy az
osztály lőszerellátó raj és a dandár ellátószázad lőszerellátó járművável
a harcnap során két-két alknlommal vételezésélegl-egr alkalommal
p€dig anyagátvéíelt haJtanak végre.Mindegyik esetben 0,3 ia.lőszer ke_
rül átadás-átvételre. A 0,3 ja.mennyiség tehát állandó utánprót|ási ráia_
kéní íogható fel. A készletlépcsőzésre tettjava§latomm al éppen ezt a célt
kívántam elémi,mert ilyen módon biztósíiható dandáron Lilut a két el-
látási tagozat közötti kompatibilitás. Ennek elónyei g következó háíOn
pontba íoglalhatók össze:

- A dandáron belüli ellátási tagozatok között az anyagátadás a lő-
szerszállító gépkocsik cseréjével folyik,így kiküszöbölhető áz átrakodás.

- A tüzérosztály LEP-on 3 (6) gépkocsin van a 0,3 javadalmazás lő-
szertartalék,amellyel egyidóben mindhárom tüzérüteg irányában lehet
lőszerutánpotlás t v égezni.

.-_A lős,eráramlás egyenletes ütemű,eltéró raktömegkapacitásbóI
eredő anyagfeltorlódás nem következik be.

A tüzérség részére kijelölésre kerülő lőszer ellátási források lehet-
nek s hadte§t sávjában található lőszerraktára\az elsó hadműveleti
anyagi lépcső részéí képező vasúti kirakóállomáso\ a hadtest készle_
teiből és eszközeiv€l létesitett ellátó pontolqesetenként a naglobb mély-
§égben(50_60 km.)elhe|yezkedő hadte§traktárak (rakűrrészlegek),ii-
letve a hadte§t szükségleteit biztosító ATKK-ek

Ennek figyelembevételével kell számvetni a lószervételezési lehetó-
ségeket.Az első hadmúveleti anyagi lépcsó vasúti kirakóáIlomásai-
ró_l,arnelyek a peremvonalhoz 30 ki!ómétemét közetebb nem lehetnel9eg
vételezé§i forduló_végrehajtása legkevesebb 4,0-4,5 órát vesz igénybe.&
osztáy lőszerellátó raja és az ellátószázad tehát maximum z fúdulót ké-
pes végrehajtani a harcnap során az osztály LEP é§ a vételeze§i bázis
között.
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A vételezés terveáse során firyelemmel kell lenni arra is,hogy eryi-
dóben nem lehet távol a dandártól az osztá|y |őszeteiiátó raja és az e|-
ló.szd.tüzerségi ló§zert szállító járműállománya,mert akkor a dandárnál
nem maradna azonnal mobilizálható lószertartalék,

Az eiőzőekben ismerteiett rendszer működőképességének ellenőr-
zésóre azMH ATIK munkatársai Kiss l-ászló Ferenc mk.alez.és Pázmán-
di 1rnre mk.ítrdry.egy speciális tesztelő programot készítettek.Á program
segítségével számtalan,-valószínúsíthető szélesértékekct is magába fog-
laló - aCatállománnyal teszteltem a szsztéma megbízhatóságát, As ered-
mények azt mutattÁ\hogr a Javasolt rendszer a jelenleginél lényegesen
stabilabb ellátásl és uiánpótlási szisztémát jelenthet a tüzérségi lósze-
rellátásbgn.

Korszerünek tekinthető-e a javasolt rendszere?

A kérdés felvetese és megválaszolása nélkül úgy gondolom nem sza-
bad befejeznem írásomat, Ajavasolt készletmódosítás,továbbá az új lép-
csőzési szint es lószerellátási tagozat egyaránt azt sugallja,ho$l itt e§/
olyan rendszer került feltámasztásra,amit éppen az clmult években ig,e-
keztek megszüntetni. Nevezetesen a tóbb ellátási tagozatra épülő rend-
szerról van szó,amely nagymértében az elvonuló csapatok ellátási és
utánpotlási követelményeihez kötődött.

A hcni területen vívandó védelmi hadműveletek anyagi biztosí-
tásában a területi ellátás elve kerül előtérbe.Az ilyen rendszer elvileg
lehetóvé teszi az ellátási tagozatok c,sökkentését, a csapatoknak kózvet-
lenül az ellátási forrá§okíól történő kiszolgálását. Akkor tehát,amikor az
anyagi-technikai szakemberek körében az egy t^gozatos"just in time",va-
gyis az éppen időrc történó anyagkiszállítás lehetőségének megteremté-
se a kutatás eryik iránya,akkor az új ellátási tagozat beiktatására tettja-
vaslat elsó pillantásra valóban konzervatívnak tűnhet.

Ha a javaslatba hozott rend§zer lényegét mélyebb elemzés alá
vesszük,akkor egy Wázi eg}tagozatos,a "just in time' rendszer irányába
mutató rendszer alapjai tünnek elő. A javasolt készletlépcsózés végre-
hajtása után uryanis mindhárom ellátási tagozatban kialakítható egy 0,3
ja.naryságú utánpotlási ráta.Ezek harmonikus,egmást váltó mozgatása
adja a javasolt utánpótlási rendszer megbízhatóságának alapját.Az anyag
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áramlásának sebességét - az objektív határokon belül elsősorban a lőszert
felhasználó tüzérosztály parancsnoka szabja meg.Ha az íry kiaIakított és
három tagozathoz kötótt §zállítókapacitást és a hozzá rendelt lőszerkész-
leteket egy szervezetbe és azonos parancsilokság alá helyeznék,úgy lét-
rejöhetne az a logisztikai ellátó-szállító egység,amely képes lenne meg-
oldani az ellátási források és az anyagfelhasználók közötti folyamatos
kapcsolatot.Ilyen formán megterem tődne a" szükséges mennyiségben, a
kellő időben" ellátási követelmény kielégítésének szervezeti alapja.

Hasonló - pontos számításokon és modellezéseken alapuló rendszer
fe|építhetőnek látszik valamennf anyagcsoport vonatkozásában.Meg-
ítélésem szerint ez a munkajelentheti ajövó eryik olyan kutatási felada-
tát, amely megalapoója lehet e§/ kor§zerű logisztikai rendszer ellátá-
si-utánpótlrási alrend§zerének.
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KIKÉPZÉS-FELKÉSZÍTÉS

TERÜLETVÉDELMI CSAPATOK ALKALMAZÁSÁNAK
ANYAGI -TECII]\IIKAI BIzTosITÁsA

Vdrhs József|

A területvédelmi csapatok háborús alkalmazrásának anyagi-techni-
kai biztosítása sajátosan, a tábori hadsereg csapatainak biztosításától el-
térő rendszerben valósul meg. Ezt meghatfuozza és befolyásolja a terü-
letvédelmi csapatok háborús feladatai, alkalmazrásának körülményei, az
anyagi-technikai vezető és végrehajtó szervezetek lehetóségei.

Acikkben a területvédelmi parancsnolrság alárendeltjei közúl a hon-
védelmi dandárok és a repülő katonai szervezetek anyagi-technikai biz-
tosításával nem foglalkozom, az alkalmazási sajátosságaik miatt önálló
tanulmányként került feldolgoZásra.

Bevezetóként - a köárttretóség érdekében - a vixgált terüleWédel-
mi katonai szervezetek alkalmazásának |egjellemzőbb, az anyagi-tech-
nikai biztosítás §zempontjából l€inkább rneghatározó körülményeket
ismertetem röüden, a teljesség igénye nélkül.

A terülewédelmi csapatok általában közvetlenül nem vesznek részt
a védelmi hadműveletben. Feladataikat a hadművelet helyétól függetle-
nül az egész ország területére kiterjedóen végzik, három kerületben, il-
letve a megyékben. Működési körzetik"sávhatárui" a kerületek és a me-
glék határai.

A terüle§édelmi ezred,ek - az őrzászlóaljak számától függően (1-3)-
55-6O Vo-a az ezredparancsnokságtól távol, a megye területén, 30-50 he-
lyen települve hajtanak végre állandő, azMBYezérkar által már béké-
ben meghatározott és kijelölt helyeken objektum órzési feladatokat, mű-
ködtetik a sugárfigrelő és jelzórendszert.

t Márkus Józs€f alezíe-des, MH szcsP-sás ATF -réBTqrezt 6^átyve7a(ó - helyettes
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A területvédelmi ezredek az állandó jellegű két fó feladaton túl a
műszaki, vegyivédelmi, egésxégügyi, területvédelmi századaikkal a tele-
püIési helyükról alkalmama, előre nem tervezhető feladatként részt vehet-
nek - önóllóary vag mós katonai, illeue polgái szervezettel egüttműködve
- az adott meglében:

. 
- fontosabb objektumokat ért csapások következményeinek felszá-

molásában, az elienség légideszantjai, diverziós csoportjái felderítesé_
ben, az eryjüktól függóen megsemmisítésükben, katonai renrlészeti és
rendfenntartó i-eladatok végrehajtásában;

_ hatiműveleti területen a tábori hadsereg vagy a gépesített hadtest
parancsnok elhatároa{sa szerint sz funyak, hé:agok, fontos irányok lezá-
rásában, műszaki, veryivédelmi, egészségüryi siakfeladatok vegrehajtá-
sában, műszaki zárak létesítésében.

A vezetésbiztosíló ászlóalja! a személl tartalékképzj ezrede\
ászltóaljak és a hadifogoty táborok a megalakulási, illeivé a részükre
kijelölt kórletben települve végzik _ a mcgnévezésükben is megjelölt tar-
talommal - a fe|adataikat.

A területvédelmi csapatok mindegyike békében nem éló katonai
szervezet, .mozgísítás útján alakulnak meg é§ általában katonai objek-
tumba települnek. A területvédelmi parancsnokság, a három terüleivé-
delmi kerűletparancsnokság a srárazílildi csapatoi és katonai kerület
parancsnokságokból, sátválással jönnek létre.

A hadnűveleti területen lévó terülewédelmi ezredek a tábori had-
sereg,_illetve az adott gépesített hadtest parancsnokág hadmúveleti alá-
rendeltségébe kerül. A hadműveleti területen megalakult szeméM tar-
talékké_pó csapatokat, a hadifogoly táborokat a hadműveletek mégkez-
dése előtt hadműveleti területen kívüli helyre telepítik át.

Az anyagütechnikri bizto§ítá§ tet?ezésérg szervezésért - a kötelék-
ben lévó zászlóaljak kivételével - vezetó §zerY€zet minden szinten, uryan-
akkor a végrehajtásra csak kettó (ezred és zászlóalj szintű) bizto;íiási
tagozat van rendszeresítve. A kötelékben lévő zásztóaliaknál (aerületvé-
delmi ezredek órászlóaljai) csak az önálló étkeztetés.Ó é, ig"n ki, kup"-
citrással első szaksegélyre van lehetóség.
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A katonai szervezetek szállító kapacitása áltaiában nem elegendő a
csapatké§zletek egyidejű szállítására, alapvetően csak az utánszállítás, il-
lewe a vételezés feltéteieit biztosítja.

A ter&letvédelílri csapatok alkalnaá§ának
anyagi - iechnihai biztG§í!á§a

i./.d terüle'tvédelrni csspatok harctevékenység€;rek közvetlen anya-
gi-tecbnikai biztosítását a dandárok, ezredek, zá"sziőaljak technikai ki-
szolgáló, javító, etlátó, szállító és egesxégüryi aleglségei a náluk lévó
anyagi készletekkel, technikai eszközökkel végzik a területvédclmi és a
területvédelmi kerületparancsnokágok anyagitechnikai f6uökségei-
nek szakmai irányításával, felüg,eletével.

A csapatok anyagi-technikai biztosítása közvetlenül a Magyar Hon-
védség legfelső, központi (lrariászati) anyagi-technikai biztosítása tago-
zatához kapcsolódik. A hadműveleti tevékenpéget folytató tábori had_
sereg, gépesített hadtestek hadmúveleti területén lévó terülewédelmi
csapatok anyagi-technikai biztosítása a hadsereg, hadte§t biztosítási
rendsze,réhez igazodik a THDS, a gépesített hadtest Anyagi_technikai
F6nök elhatározásának megfelelően.

2.1 ln anyagi-le,hnikai utalúsági rtndet az MH Anyagi-technikai
Fócsoportfőnök már békeidószakban, de legkésőbb a mozgósítási ké-
szenlétig kiadja.

A közlekedési-, polgári objektum őrségek, a sugárfiryelő és jeló-
rendszer ellátását alapvetően polgári szervekhez, a települési hely köze-
lében lévő katonai szervezethez, laktanyához utalva, illetve a területvé-
delmi ezred ellátrási rendszerén belül, béke állapotban kell megszervezni.
A polgári objektumokat és szolgáltatá§okat (mint orvosi ellátás, étkezte-
tés, mosatás, fürdetés, gépjármű javítá§, stb.) a HVK Szervezesi és Had-
kiegészítési csÖportfónök 0211992. számú intézkedésének 61-64. pontjai
szabáIyozzák Az érintett katonai szprvezetek az ellátráshoz szü}séges ki-
utaló határozatokkal általában rendelkeznek, de amk a gyakori tulajdo_
nosi váltás miatt folyamato§ ponto§ítást igényelnek, illetve a külföldi tu-
lajdonossal nem tudtak szerádést kötni. Az ellátatlan alegységek ellátá-
sát saját hatáskörben kell megszervezni.
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Az így kialakított eilátiási, utalási rend általában csak áttelepülés, az
ellátó, kiszolgálli, javító objekmtum megsemmisülése, cvakuálása, illeWc
kapacitáshiánya esetén változhat meg.

3.i A hadműveleti t€rületen lévó terüleWédelmi csapatok részére az
ellátó, javító bázisokat - az MH Anyagi-technikai Fócsoportfőnök áital
kiadott utalási renCet firyelenbevéve - a tábori hadsereg, a gépesített
hadtest Anyggi-technikai Főnóke haíározza meg.

A gépesített hadtest elsóIépasójében települő terülewédelmi alery-
ségeket anyagi, egészségügyi elláíásra, gépjármű iaűt 

^ra 
az éíintett gé-

pesített lövész, harckoasi dandárokhoz célszerű ós szúkséges utalni. Ezt
indokolja, hog5l a békében kialaHtott ellátási rendszer - a polgári ellátó,
javító objektumok, központi raktárak várható evakuálrásával, áttelepülé-
sével - részben vagy egészben a hadtest elsólépcsőjének mélytégéig va-
lószínűleg megszűnik. Ugyanakkora területvédelmi ezred nem képes tel-
jes mértékben önállóan megszervezni, végrehajtani az ellátás nélkül ma-
radt alegységek anyagi-technikai biztosítását, Ehhez nem rendelkezik
megfelelő kapacitással, illetve nem is célszerű a harctevékenység körze-
tében engedélyezni részére az utánszállításokat.

Ezt figyelembevéve, az anyagi kész|etek biztosítása érdekében a
hadtest elsőlépcsőjében lévő őr alegségek, a sugárfigyclő- és jelzőrend-
szer elemeit ezredszintú anyagi készletekkcl kell ellátni.

A hadtest elsóiépcsője mögótt lévó területvédelmi csapatokrrál a bé-
kében kialakít*t és a MH Anyagi-technikai Főcsoportlőnök által nreg-
határozott ellátii§i utalási rendet valószínűleg nem szükségas megváltoz-
tatni,

4-/ .{z anyagl-technitai szakalegtségek a területvédelmi katonai
szervezetek elhelyeósi körletében (laktanya, polgári objektum) települ-
nek A kötelékben lévő zlászlóaljak ellátó alerységei alapvetően a ziász-
lóaljparancsnokság tblepülési helyén működnek. A területvédelmi ezre-
dek ór zrászlóalja!nak ellátó szakaszait azonban a léts zámtól, az e|látandó
objektum számától, távolságától függóen 2-3 őt sázadhoz megosztva is
lehet telepíteni é§ múködtetni. A területvédelmi ezredek más anyagi-
technikai szakalegnégeit nem lehet, illewe nem élszerű megosztani. A
terülewódelmi csapatok áttelepülésével csak csapás alóli kivcnás, il|etve
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hatlműve|eti területen az ellenséges támadás térnyerése esetén kell szá-
molni.

5./ Anyagi bizíosítás

5.1. A területvédelmi katonai szervezetek ellátási forrásai az utaliási
rendnek megfelelően a központi raktárak, raktárrészlegek, kirakó állo-
rnánsok, ATKK-k, polgári váilalatok, űzemek, repülóterek, kereskedel-
mi erységek lelretnek. Az ATFCSF anyagelláttási fonásként kijelölheti a

kúlönböző laktanyákban visszaharyott keszleteket is.

Anyagvételezést a kijelölt eilátó objektumokból a központi raktárak,
raktárreszlegek kapacitrását fi ryelcmbevéve annak parancsnokával tör-
ténó egyeztetésnck megfelelóen 2-3 naponkénti ryakorisággal, saját
szállítóeszköz igónybevételével kell tervezni. A kijelölt polgári objektu-
mokból törtónő vételezes gvakriságáról, rendjéról a polgári szerv veze-
tójéveI írásban ke[l megállapodni.

A készletképzést a foryás, aveszteségós a vételezési gjlakoriság függ-
vényében kell meghatározni úry, hogy a készletek a cs apatkészlet 50 %o -a
alá nem csökkenjenek.

5.2. A felhasználási norma a különböző anyagokból a hadmúveleti
terűleteken lévó csapaloknál - elsósorban a területvédelmi, ór- és mű-
szaki alegységeknél - nag,obb. A különböző lőszerekból, műszaki harc-
anyagból, hajtóanyagból a várbató fogyás hadműveleti ierületen kívül a
szárazföldi har'öoló csapatokra számvetetí fös/ás 30-50 %-a, hadműveleti
területen 40-60 To-a lehet. A me$lei területvédelmi csapatoknál a me-
gyék terüietén, a különbözó csapások következményeinek felszámolásá-
ban való részvételkor megnó a mentesító anyag, egeszségügvi anyag fo-
gyrás. A hajtóanyag felhasználás a me5ték területének nagságától, az ott
telepített órségek, sugárfi5reló és jelzórendszrr órseinek számától, a te-
lepülési távolságoktól függ.

A személyi brtalékképzó ezrede\ ászlóeljak lőszer és más harc-
anyag ellátási, fenntartási anyag fo§/rását a kiképzési követelnények be-
folyásolják, annak szükségletét a kiképzés anyagi-technikai biztosítá§i
tervét figyelembevéve kell sámvetni. Külön kell tervezni a kiképzendó
állomány váltrásának, a tartalékképrésre újonnan bevonuló személl ál-
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lomány beöltöztetéséhez, felszereléséhez szükéges anyagszükégletet,
amit minden esetben az ellátó központoktól kell igényelni és vételezni.

5.3. Az anyagszükségleíek vételezlsét jelentós mértékben befolyá-
solja aszállítiási távolság, ami a polgári életbőlbe nem szerezhetó anyagok
esetében üszonylag nagy, A fel§ószintű ellátási tagozat háborúban - a
tábori hadsereg érdekében telepített anyagtároló és kiadó körzetek, ki-
rakó állomásokon túl - a haditechnikai anyagellátásra azország területén
csak 2-4 raktárt, íaktárrészleget múködtet. A területi elhelyezkedéstól,
úthálózattól, annak romboltságától függően, ezen raktárakból történő
vételezés a 10-15 órát is meghaladhatja.

A szállítási feladat végrehajtása a naponta rendszeresen íogó, az
utánsállítását előre megtervezhetó anyagok esetében biztosított. Gon-
dotjelent üszont a területvédelmi ezredek műszaki, vegyivédelmi, egész-
ségügyi századainak alkalmazása esetén, amikor gyorsan, - több e§etben
hadinormában részüke nem rendszeresített - nagy mennyiségú műszaki,
vegyivédelmi, egészségűgi anyag utánszállítása szükéges. Ezt a terúlet_
védelini ezred általában nem képes teljes egészében saját erőből megol-
dani. Ezért ezekhez a feladatokhoz szükséges anyagi-technikai készlete-
ket, eszközöket a feladatot elrendelő parancsnok biztosítja és szervezi
meg a szállítását.

5.4. A terü|etvédelmi ezredek objektum őrségei, a sugárfigyeló és
jelzórendszer alegségeinek ellátísa a szolgáltatást elrendelő határozat-
ban megielöIt helyről történik. Ez a po|gári szervek részéről általában
csak az étkeztetésre és fürdetésre korlátozódik. Számolni kell azzal, hogy
a hadműveletek során eryes alegységeknél ez az e|látá§ is megszűnhet.
A területvédelmi ezred anyagi_technikai fónökének ezeket firyelembe-
véve kell a kitelepült alegységek anyagszükségleteit biztosítani, a szűk-
ségletnek megfelelő gyakorisággal, terító járattal kiszállítani. Biztosítani
kell a napi készeri (de legalább egyszeri) melegétkezteté§, heti egnzeri
fürdetés, tisztacsere, folyamatosvíz-, illeWe hajtóanyag ellátás feltételeit.
Az üzemanyagell átást az ezted ellátó ale5,sége kell hory végezze, mivel
a zászlóaljaknál ehhez nincs kiszolgáló állomány és eszköz rend-
szeresítve.

A tisztacseíe végrehajtására, illewe az ellátatlan ale5,ségek élelme-
zési ellátására a megyében - a területvédelmi ezíed és zász|óalj parancs-
nokságok települési helyeit firyelembevéve _ ellátási területeket kell ki-
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jelölni. Az í§/ léterehozott teíületeken lévó ór-, sugárfigyelő_ es jelző
alerységek tisztacseréjét, sZűkség szerint élelmezési eilátását a területen
települó ezred, illewe zászlóalj e|lát6 aleg}ségek végzik, függetlenül a
kitelepült aleg]Áégek szolgálati alárendeltségétól. Ilyen esetekben az ez-
rednek a ziászlóaljak ellátó alegségeit meg kell eíósíteni ellátó állomány_
nyal, eszközzel és anyaggal. biztosítani kell részükre a folyamatos anyag-
utánszállítá§t.

A kitelepült alegységek ellátrása így a meryék területi nagyságától, a
települési helyek távolságától függó€n jelentós szervezesi feladatot igé_
nyel. Ugyanakkor az utak rombolása, más ellenséges tevéken}§ég miatt
az ellátásban sok a bizonytalansági tényező, amit azőrzászlóaljak ellátási
lehetőségeinek hiányosságai is növelnek.

Ezért is rendkívül fontos, hogy a kis alegységek a közeli katonai. va§/
polgári objektumokboz kerüljenek utalásra. lószer, ü zemanyag, nlháza-
ti cserekészlet növelésével, készétel konzervekkel célszerű az aleg5négek
részbeni ellátrását, önállóságát legalább 3-4 napra megteremteni.

5.5. A hadműveleti területen a gépesített lövész, harckocsi dandá-
rokhoz ellátásra utglt területvédelmi csapatok anyagellátásának rendjét
a hadrend szerint illetékes gépesített hadtest anyagltechnikai iőnöke
határozza meg.

5.6. A hadifoglyok elláüísát a hadifogoly tábcrrb an a változó létszá-
mot figyelembevéve kell megszewezni és végrehajtani, a z1949. évl Genft
Egyezményben meghatározottak szerint.

Az élelmiszer ellátásuk normájat az élelmez&i szolgálat ideiglenes
hadinorma táblázata tartalmazza.

A ruházati ellátásukra hadinorma nincs meghatározva. A védelmi
ha<lműveleteket figyelembevéve az ellátáshoz szükséges mennyiségű
zsákmányanyaggal nem lehet számolni. Igl az elhasználódott íuházat
cseréjéhez az id6járásnak megfelelően, a tisztacsere lehetóségét figye-
lembevéve a hazai készletekből kell ruházatot biztosítani, a ruházati el_
látó központoktól igényelve.
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6./ Technikgi biztosítás

6.1. A haditechnikai eszközökriél - elsősorban a vegyivédelmi, hír-
adó-technikai eszközöknél - a meghibásodásbol adódójavítási igény lesz
a jellemző. A sérüleses meghibásodás aránya a hadműveleti területen
lévó csapatoknál lesz számottevóbb.

6.2. A technikai eszközök kisJaűtását általában a területvédeimi
csapatok szewezetszerú javító alerységei es a kezelóállomány végzi, íő
hangsúlyt helyezve a sugárfiryelő- és jelzórendszer működése technikai
feltételeinek biztosításához szükséges híradó, vegyivédelmi-technikai
eszközók javítására. Ennek szükségességét növeli a vegyi- és sugárzás-
mérő eszközök hiányos biztosítottsága, mivel a meghibrásodott eszközök
ideiglenesen sem pótolhatók, az qzközók nenn minden típusa helyette_
síthetó egymással.

Az őrségek, a sugárfigyelő_ es jelzőőrsök technikai eszközeinek kis-
javítására, technikai kiszolgálások végrehajtás áta mozgó javítő brigádo-
kat kell működtetni. A gépjárműtechnikai eszközök kisjavításainak ery
részét - elsősorban a kitelepült alerységeknél - a szolgáltatást elrendeló
határozatban kijelölt polgári javító szervezettel is célszerű, illetve szük_
séges végeztetni. mivél a csapatok a várható kisjavításoknak csak a 70-80
Vo - át képesek v égrehaj ta ni.

6.3. A közép- és nagyjavításokat általában a legfelső ellátási tagozat
által kijelölt katonai es polgári javító bázisok, üzemek végzik.

Ahíradó eszközök középjavítását azonban - amennfben a íeltételek
biztosítottak - az egyes területvédelmi ezredek állományába szervezett
kórzeti hiradó anyag köápjavító műhelyekhez és raktárakhoz történó
utalással kell megszervezni. A vegyivédelmi és műszaki eszközök kózép_
és naryjaűtrására azország területén háború esetén 2-3 központi katon;i
javító bázis izemel, ezért feltehetóen hosszabb javítási idóvel kell szá-
molni.

A gépjárműveket, műszaki gépeket közep- és naryjavításra alapve-
tóen polgári javító szewezetekhez élszerű utalni, mivel az eszkőzök
többségét a honvédség nem üzemelteti, nincs hozzá alkatrésze.

124



A javítási feladatok végrehajtásába célszerű bevonni a szakirányú
személyi tartalékképző ezredeket, zászlóaljakat is (fvt. sztk. z., pcgt.
sztk.e., stb.), akik a kiképzés, felkészítés keretében a sérült technikai esz-
közök javítását végezhetik.

ó.4. Hadműveleti területen a hadtest elsőlépcsőjében tel€püló terű-
lewédelmi alegysége sérült, meghibásodott gépjármű eszközei a THDS,
gépesiiett hadtest javítási rendszerébe kerülnek be. Az érintett alegysé-
gek a sérült, meghibrásodott járműveket a gépesített lövész, harckocsi
dandár vontatási úWonalára kell hogy kivontassák.

7./ Egészségügyi biztosítás

7.7. Az qészségűgí blztosítísra ezred, zíszlőalj sgélyhelyek a pa-
rancsnokságokkal együtt települnek, igénybevéve a települési hely
egészségügi objektur-nait (laktanyai segélyhely).

Az ezred, önálló zászlóalj segélyhelyek alapvetóen az ezred, önálló
zász|őalj települési helyén, illetve közelében, legfeljebb 10-15 km-re te-
lepüló alegységeknél keletkezett sérülteket látják el és biztosítják az első
orvosi segélyt. A terülewédelmi katonai szervezetek segélyhelyeire ke-
rült sérülteket az első orvosi segély után saját szállító eszkózökkel, az
utalási rendben meghatározott kórházakba szállítják. A szakorvosi se-
géllt nem igénylő sérültek - a laktanyai fektető, az egészségüryi személy-
zet kapacitásának megfeleló létszámban - a teljes gyógplásig kapnak
egészségügyi ellátást.

7.2. Aterületvédelmi ezred segélyhelyének működési területén kívül
eső objektum őrségeknél, a sugádigleló- és jelzórtndszer aleglségeinél
keletkezett sérülteket ön- és kölcsönös segély után a szolgáltatást elren-
deló határozatban kijelölt polgári egésxégüryi ellátó intézménybe, vary
az ellátási utalási rendben kijelölt, katonai, polgári kórházba kell szállí-
tani első, illetve szakorvosi segélyre.

7.3. A hadműveleti területen a gépesített hadtest elsólépcsójében
települő alerységeknél keletkezett sérültek egészségügyi ellátását a had-
test egészségüglri szolgálat főnöke szervezi meg. A sérűltek az elsó lép-
csóben lévódandárok segélyhelyén keresztül, a gépesített hadtest el|átási
rendszerébe kerülnek,
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A hadtest második lépcsójében, illetve még hátrább települó terü-
lewédelmi csapatok egészségüryi ellátá§át a hadműveleti terúleten kívüli
ellátási rendnek megfelelóen, a területvédelmi kerület egészségügyi szol-
gálat fónökének felelósségével kell megszervezni.

7.4. A v6rbat6 €é§z§€úg/t veszteség saázalkos aránya, a sérüItá-
ramlás mértéke az ellenséges légi csapások, diverziós csoportok támadá-
sának függvénye. Valószínüleg a védelem szempontjából fontos gazda-
sági, katonai objektumokat, közleke.dési csomópontokat, műtárgyakat
öró alegnégeknél lesz na5lobb arányi a sérültek száma. A sénilték ek-
kor tömegesen és e5ridóben keletkeznek, ami a segélyhelyek leterhelt-
séoetjelentósen megnöveli. Ezert a sérültek ellátására vonatkoó kapa-
citás számvetést ennek fi5lelembevételevel is kell etkászíteni.

Tömeges sérülés esetén kérni kell az elöljárótól a meryei terülewé_
delmi ezredek egészség;jgi századainak igénybevételét.

7.5. A hadifoglyok egészségügri elláűsánát az 7949. évi Genfi
Egyezmény előírásait kell firyelembevenni. Ennek feltételei - megfeleló
egészségüryi normatípus meghatározásával - alapvetóen biztosítottak.

8./ Közlekedési bizto§ííást a területvédelmi csapatoknál nem kell
szervezni, mivel az ehhez szükséges erókkel nem rendelkeznek.

A katonai szervézeteknél azonban a szállítási, kiszolgálási, javítási,
ellátrási feladatokhoz szükéges gépjármű mozgásokhoz - izemrévétele-
zéssel - megkerülő utakkal e§/ütt, állandó útvonalakat kell kijelölni.
Olyan utakat élszerű kiválasztani, amelyek kevésbé forgalmasali, keve-
sebb rombolással lehet számolni. Az útvonalakon a forgalomszabályoást
ónállóan kell megszervezni, illewe kérni kell a rendórség segítségét (csa_
patmozgá§ esetén).

_ Amennfben a felsószintű ellátási tagozat, a tábori hadsereg, gépe-
sített hadtest erőivel berendezett gépkocsiutakat kelt igénybevenni, Ú9
a hasznáIatát a sallgálati út betartásával, az utasításoknali megfelelőá
kell igényelni.
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9./ Az anyagi-technikri biáosííás vezetése

9. 1. A területvédelmi csapatok anyagi-technikai biztosításának ter-
vezésére, szervezés ére,vezetésére a íerületvédelmi, a terü|etvédelmi ke-
rület, ezred, ónálló zászlóal1 parancsnokságok harcálláspontján - az anya-
gi{echnikai főnökség (szolgálat) vezetó állományából - anyagl-techni-
kai vezetési csoportot kell működtetni az általános elveknek megfelelő
munkacsoportokkal. Az együttműködeshez szúkéges információcsere
érdekében összekötó tisztet kell küldeni a területvédelmi parancsnokág
anyagi-technikai fónökségérót a tábori hadsereg anyagi-technikai vezc-
tési pontjára, a hadműveleti terűleten lévó TVKP ATF-ségéről a had-
műveletet megvívó gépesített hadtest anyagi-technikai vezetési pontjára.
Sajátosság továbbá, hogy a terülewédelmi és a terülewédelmi kerületpa-
rancsnokágon nincs közlekedést tewező csoport, a szállítő szslgálat az
anyagellátást tervezó csoportba kerül beosztásra.

9.2. Az anyagi-lechnikai biztosítiá§ üszonylagos állandósága miatt az
anyagi-technikai biztosítást a háború kezdetén meghatározatlan idóre
kell megtervezni minden vezetési szinten. A hadmúveleti terűIeten lévó
terűletvédelmi kerület a hadtest hadműveletéhez alkalmazkodva a had-
test hadmúveletének idószakára, az ezred, önáll,ő zászlőalj ery napra is
készítheti a tervet. A biztosítási terv részei:

- szőveges elgondolás az anyagi-technikai biztosításra;

- számvetések táblázatos formában a hadművelet időszakára, illewe
a határozatlan időre történő tervezés esetén a vételezés gyakoriságához
igazodva kettő-három napoka, a személyi tartalékképző ezredeknél,
zászlóaljaknálkettóhétre, ahadműveleti terűleten lévőezredeknélszük_
ség szerint eg5l napra;

- "Munkltérkép" biztosítási tew elemekkel;

- "Á terüIetvédelmi csapatok települési rendje' térképen, ami tartal_
mazza minden szinten a területvédelmi katonai szervezetek, az órségek,
a sugárfiryelő- ésjelzórendszer állandó települési helyeit.A térképet már
békében el kell készíteni és a változásoknak megfelelóen pontosítani;

- ezredeknél, önálló zászlóaljaknál a települési hely (laktanya) váz-
laía az el|átó, kiszolgáló, javító objektumok meg'elö|ésével.
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Uj biztosításiten et a bizlosítási rendszer alapjaiban történó megvál-
toztatása esetén kell készíteni. A kisebb pontosításokat a biztosítási terv
okmányain kell átvezetni-

Az állandó adatokra vonatkoáan, béke idószakban katonai szerve-
zetenkénti (kötelékben lévó alegl,ségenkónti) bontásban adattárat kell
készíteni, arni az általános adatirkon túl tartalmazza a kiutaló határozatok
a|apján az ellátá§i uta|ási rendet a területvédelmi ezredek kitelepült
alegységeire vonati<ozóan is

9.3, Az anyagi-technikai biztosításía, a bizto§ítási terv alapján a há-
ború elején kell kiadni az aiá. endeiaek íeszére azintezkedést, amit szük-
ség csetén oper-atív beavatkozással kell pontosítani.

A területvédelmi ezredek az intézkedésben részletesen szabályoz-
zák a kitelepüIt alegységek biztosításának rendjét. Az elői:e nem tervez-
hető feladatok biztosítására a feladat elrendelésévei eglidóben kell in-
tézkedni. A gépesített hadtest csapataihoz ellátiásra utalt területvédeimi
ezredek anyagi-technikai biztosítására, a hadtest vezelési rendszeréhez
igazodva, szükség szerint naponta kell intézkedni.

9.4. Az 8ny8gi-technikai biztosítás Yez€tése soráD egútt kell mű-
killnil

- dandár, ezreC,, zászlőali szinten az eilátá§i utait§ági rendben lévó
csapatokkal, a §zumszécos rnegyei terülewédelmi csapatoknak a merye
határához köze! települő ale5mégek ellátása érdekében, a kitetelepült
alegységek ellátását végzó polgári szervezetekkel;

- a területvétjelmi és területvédelmi kerületparancsnokágoknak a
honvédelmi bizottságokkal, a polgárivédelmi parancsnokságokkal, ön-
kormányzatokkal, a területvédelmi csapatok ellátását végző katonai szer-
vezetek hadrendi elöljáróival, hadmúveleti területen a gépesített hadtest
anyagi-technikai főnölségével.

Az együttműködés tartalmát, módszerét külön tanulmányban cel-
szerj és kell bdolgozni.
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Követkeáetés, javaslat

Összességében úry ítélem meg, hogl a területvédelmi csapatok al-
kalmazása anyagi-technikai biztosítása az eryszakaszos ellátási rend-
szerben alapvetően biztosított, azonban a megvalósítrásban sok a bizony-
talansági tényezó.

A terülewédelmi, területvédelmi kerületparancsnokág szintű ellá-
tási tagozat hiánya, a beavatkozás lehetóségeinek korlátai miatt az elöl-
járó ellátrásért való felelóssége csökken, az tóbbnyire csak a szakmai irá-
nyításra, felügveletre, szervezó, koordináló feladatoka korlátoódik.

E5les katonai szervezetek teljesen önálló anyagi+echnikai biztosí-
tiásra nem képesek. A szűkjavító kapacitás miatt a kisjavítrásokat, a nagy-
távolságra kitelepült kis alegvségek teljeskörű anyagi-technikai biztosí-
tását csak más katonai, polgári szervezethez történó utalással lehet meg-
oldani. Ugyanakkor a törv,énf szabályozás hiányosságai jelenleg korlá-
tozzák az ellátási szerződések megkötését a polgári szervekkel, nem biz-
tosított a nemzetgazdaságból bevonuló gépjármű és műszaki{echnikai
eszközök j avítókészlete.

Hadműveleti területen lévó területvédelmi csapatok békében kiala-
kított és az ellátási utalási rendben meghatározott ellátási rendszer - el-
sősorban a hadtestek elsó lépcsőjének méIységében - nem fog tudni za-
vartalanul működni. Ezért a hadtestek elsó lópcsójében települó terüler
védelmi csapatokat anyagi-technikai biztosítá§ra a gépesített hadtesthez
kell utalni. A hadműveleti terület más részein az ellátás rendszerén nem,
illetve csak szükég esetén célszerű változtatni.

A kis sállító kapacitás, a sállítrási trávolságok na5nága nem biaosítja
a területvédelmi ezredek műszaki, veryivédelmi, egésxégügyi századai
alkalmazrásához szükéges anyagok na5r mennfségben történő, gyors
utánszállítását.

Egyes szátterületeken (például egészségügri-, elektronikai szolgá-
lat) a terűletvédelmi katonai szervez€teke vonatkoóan a hadinorma
táblázatok is hiányosak. Nehezíti az ellátást, technikai kiszolgálást eges
eszközókból a szükségletek hiányos biztosítottsága. Nincs szabályoma
minden szakterület részéról a hadifoglyok elláttása.
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A meg|évő problémál feszültségek megoldása, csökkentése érde-
kében szükségesn€k íartom!

- az új Honvédelmi Törvény alapján újólag szabályozni a polgári
szervek igénybevételét az ellátrásra, kiszolgálrásra, jaűtiások végrehajtásá-
ra, a nemzetgazdasági eszközök és ahhoz szükéges javítókészletek le-
biztosítását, ezekkel kapcsolatban a polgári sz,ervek feladatait, köteles-
ségeit;

- a hadinorma táblázatokban a feladatoknak, szűkségleteknek meg-
feielően meghatározni a területvédelmikatonai szervezetek hadinormás
eszközeit;

- a háborús szakutasításokban rögzíteni a hadifoglyok, a személf
tartalékképző katonai szervezeteknéi az állományváltiás anyagi, techni-
kai ellátásának rendjét;

- biztosítani a hiányzó anyagi, technikai eszközöket, cisósorban a su-
gárfigyelő- és jelzőrendszer működtetéséhez, a hadifogoly tábor felállí-
tásához, berendezéséhez, múködtetéséhez;

- a várható kisjavítások igényeinek megfelelóen, növelni a javító
aleg5négek létszámát, eszközeit, mobilitását;

- az ellátási bizonytalanság csökkentése érdekében, a területvédelmi
ezredek őrzászlóaljaihoz olyan anyagi-technikai szakalerységeket szer-
vezni, amelyek képesek azon kitelepült ale5négek teljes ellátására, ame-
l},ek ellátási utaltsága béke időszakban nem rendezhető.

A tanulmány elkészítésénél felhasznált irodalom

1./ A három katonai kerület parancsnokság részére levezetett pa-
rancsnoki és törxvezetési ryakorlat, hadijáték tapasztalatai.

2./ Szakutasítás a csapatok háborús anyagi-technikai biztosítására
(tervezet). Nyt.szám: 0151/1993MH ATFCSF.
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3./ Nemzetközi hadijogi, katonapolitikai és szövetségi szerzódések
g5nijteménye. Az MH Igazgatrási és Jogi Fóosztály 1991. éü kiadványa.
Nyt.szám: 55/479.

4./ASZCSP Területvédelmi Osztálya által készített és a 052211993.

nflvántartási számon kiadott U területvédelmi csapatok alkalmazása"
című bedolgozás a hadmüveleti utasítiÁs-tewezetbe.
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GoNIx)I-AToK A GAzDÁszTIszT - rÉpzÉs
pnonlÉraÁtnóL

Hauainger Gyutal

Hadseregünk, akát az egaz társadalom a változás korát éli. Miért
lenne ez másként a katonai felsőoktatásban, vagy szűkebb értelemben a
pénzügyí-hadtáp, e5,szóval gazdálkodói (gazdász)-tiszt képzés terüle-
tén?

A pozitír,rrmok és negatílrrmok számbavétele során jelentós ered-
ményként értékelhető, ho5l a korábban 3 éves szintre degradált főiskolai
képzés 1991. szeptemberétől újból 4 éves lett. Kikerült az oktatásból e§/
sor, az egypártí hatalom által diktált, a rendszerváltoziás után feleslegessé
vált tantárgv, helyet adva egyrészt a pluralista társadalom szükógletének
megfelelő új, konzerű ismereteknek. másrészt nagyobb lehetőséget biz-
tosítva a polgári szaktudományok elsajátításának. Gyökeresen javult a
katonai, külónösen a csapatoknál töltendő 5lakorlati idó alatt elsajátít-
ható ismeretek megszerzésének lehetősége is. A polgári felsőoktatáshoz
közelítve jelentős mérföldkő 1992., amikor a Bolyai János Katonai N,íű-
szaki Főiskola a budapest műszaki fői§kolákat tömórítő Politechnikumi
szervezódés után tagja lett a gazdasági felsőoktatást magába foglaló Köz-
gazdasági Yezető Kollégiumnak is.

A Bolyai főiskolán jelenleg hárum szakon folyik gazdásztiszt-kép_
zés. Hagyományosan végzés után innen kerülnek ki a hadtápszotgálat
igényeinek megfelelően az űzemanyag, élelmezési és ruházati szakos
tisztek (korábban a tanszékhez tartozott a közlekeédsi-szállító tisztkép-
zés is, amely jelenleg a Páncélos- és gépjárműtechnikai Tanszéken fo_
lyik). A hadtáptisztképzéssel majdnem egyforma naryságú a szakirányí-
tás szempontjából a MH Közgazdasági és Pénzüg5ri Főnökséghez tartozó
pénzügyi tisztképzés.

l Hautzin8er G)arIa ezíede§, a BJI(MF Hadtáp és pénd8yi szaktanszékének vezetóje, fói§kolai
docens
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Az anyagi-technikai integrációnak egyik jele, hory a felállításra ke-
rült Hadigazdasági C:soportfőnökség is indított egy, a csapatoklál az
anyagi-technikai fónök irányító munkáját segító gazdálkodási szakot.

Mint látható, a több mint negyedsázada a múszaki főiskolán műkö-
c!ő gazdásztiszt-képzés több irányban, az egyes műszaki szakokhoz ké-
pest jóval több ágazaton e§ szakon valósul meg.

Aszámszerűségében is nagl (27 fó) Hadtáp es pénzüryi Szaktanszék
jelentős erőfeszítéseket te§z az átmeneti korban lévó képzés eredményes
végzésében. Az átmeneti jelzőt olyan értelemben használom, hogy ha a
hadsereg "menetben" van, akkor óhatatlanul is sorozatos változásokon
megy keresztül, amely hat a képzesre is. A váltoaásokra itt és most nem
kívánok bóvebben kitérni, azok közismertek. Inkább a felelósségről sze-
retnék szólni, amely rajtunk a szakmai kópzésben résztvevőkön nyugszik,
A f'elelósségről, amellyel tartozunk a szakmának, de ha lehet még hang-
súlyozottabban azoknak a fiataloknak, akik jelentkezésükkor minket és
rajtunk keresztül a gazdásztisztí pályát választották.

Tesszük ezt olyan körülmények között, amikor a katonai fóisko|ák
közül a legnagyobb jelentkezési arány a mi szakjainkon mutatkozik
(1993-ban pénzügyi szakra majdnem 6,5-szeres volt a túljelentkezés).
Másrészről igen sok a gazdasági életben a szabályozatlanság, a bizonyta-
lanság (alapszabályok hiánya, gazdálkodás várható változásai).

Mi lehet ilyenkor a teendő? Mi legten az a koncepció, amely€i kii-
vetnünk kell? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat és próbáljuk a

folyamatos változásban hallgatóink részére az állaldóq az oktathatót, az
értéket átadni. Felelősségünk ott jelentkezik, hogyjó néhány stratégával,
szervezóvel szemben, nekűnk ú5l kell gondolkodnunk, hogy a hadsereg
számára nem a mának, hanem a most felvételizó esetében 4 évre előre
kell perspektívát nyújtanunk. Ezt leírni is nehéz e5l olyan időszakban,
amikor még mindígnincs űj"tiszti-tönány" (legalábbis jelen sorok íráasa-
kor) nem beszélve az anyagi biztosítás területéről, amely egy kvázi integ-
ráció megléte mellett tart (legalábbis remélem) ery valós, a nyugati mo-
dern hadseregépítéshez hasonló biztosítási rendszer kiépítése felé.

Ilyen körülmények, ennyi bizonytalanság között kell biztosan dö'n-
teni a ránk bízott fiatalokjövőjét illetően. Ez a döntés ma csak ery lehet.
Biztos szakmai-gazdálkodói alapokat kell nyújtanunk hallgatóinknak,
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amely e§/aránt megfelel ery mindenkori honvédség gazdálkodói-ellátá§i
ismereteknek, egy olyan katonai gazdász (hadtáp, gazdálkodási, penz-
üryi) tórzsanyagnak, amely a katonai gazdálkodrás leglényegesebb isme-
reteit tartalmazza, másfelól biztosítja azon megváltozott pénzügyi, szám-
üteli, gazdasági-ellát:ísi ismeretek elsajátítását, amely nélkül nincs két
(kettős) diploma, nincs polgári vég7rttség.

A kettós diploma valamikori bevezetése a tisztképzésben eryfaita
vonzerőt biztosított az elmúlt éwizedekben a soha maga§ presztizsűnek
nem sámító tiszti hivatás utánpótlását illetóen. Iry van ez mo§t is. Félő,
ma a törekváek mások a jelentkezók részeról. Ha a köápiskolát vég-
zetteket nézzük, a "merttésf lehet&ég lényegsen ma sem változott a ko-
rábbiakhoz képest. Arányában ma is vezetnek az otszág elmaradottab
régiói, a jelentkezók továbbra sem a középiskolákat végzettek"laémjéf'
reprezentálják. Az okok azt hiszem érhetőek. A látsólagos vonzerŐ, a
végzés utáni remélt biztos munka, de uryanez a taszító is, a létminimum
közeli"biztossúgával" (különösen, ha röüd idón belül családot is alapít a
kezdő tiszt). Ami ma is meghatároónak látszik, a korszerű gazdasági
ismeretekkel rendelkeóke a piacgazdaságnak folyamatosan szükége
lesz. Es ez egyben a veszely is. Azok a hozzánk bekerültek, akiknek
egébként esélyük sem lenne egy polgári közgazdasági felsőfokú intéz-
ménybe bekerülni, hozzánk még viszonylag ma is könnyen bekerülhet-
nek. Elég, ha egl nem túlságosan 'elit" középiskolából 50 pontot hoz
valaki, és máris mint "duplázott" révben érezheti magát, mert 100 pont
körül azert már hozzánk is be lehet kerülni. De mi van a 49 pontot ho-
zottal?

Hosszú évek után az7994. e,l lesz azehő, amikar "óttörés' következik
be a közgazdasági jellegű katonai felscíoktatásban és végre-valahára ná-
lunk is a hasonló polgári felsóoktatási intézményekkel megegyezóen a
matematika mellett közgazdaságtanból vagt válasáhatóan történelem-
Ml lesz a felvételi.

Ez a problémasor nyugtalanít minket, a képzésért feleldseket, akik
a legiobbak közül szeretnénk választani. A felvételt nyert, majd nálunk
végzett majd úgy is eldönti, hogy a hadseregben, netalán a polgári életben
a}arja megszerzett tudá§át karnstoztatni. Mert e§Enlóre úrytűniIq hory
erre többsórös lehetósége adatik. Gondolom, í5l már jobban érthető a
magas jelentkezési arány is,
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Nem készült statisztika, de érdekes lenne ismerni, vajon hány gaz,

dász végzettségű. nálunk oklevelet szeízett fiatal tiszt fordított hátat a

hadseregnek ai elmúlt években, amióta a hadsereg szoító marka is job-

ban engédett? vajon hányjól felkészült hadtápo§, penzü5/es tisztvála§z_

totta a jobb fizetésért a polgári pályát?

A képzés következő problémaköre az oktatól állomány megfelel&
sege a megváttozotí kövea€lményekheuEz a kérdés nehéz és bonyolult
risizefüggéseket takar, amelynek megválaszolrása meghaladja jelen is-
mertetéíterjedelmi lehetóségeit. Irglényegesebbként állíthatom, tan-

székünk állománya összességében alkalmas a feladaiok ellátására, akarja

és iryekszik a mága§abb, töwényben elóírt változrások §zerinti követel-
ménleket teljesíténi. Bizonyítékul szolgáljon, hory jelen időszakban há-

romiő vesz részt doktorandusz-képzesben, két fó egetemi képzést foly-

tat, három fő fóiskolai-eryetemi szintú kétéves posztgraduális tovább-

képzésben vesz részt, eg|fó intenzív nyelvoktatásban tanul és }árom fó

folytat munka meliet: nyelü képzést. Ezek a tények meggyózóek, külö-
nöien akkor, ha az oktatás feltétel oldaláról egy sor nehezító körúlményt
látunk. Ezel<, csak a felsorolás erejéig

- a főiskolai képzésre neheze<ió eryéb feladatok (tiszthelyettesi kép-
zés, tiszti -várhatóan tiszthelyettesi tartalékos elméleti, utó- és átképzés),

- a behatárolt oktatói létszámüszonyok, a viszonylagosan magas óra-
számokból adódó leterheltség, az oktatói pálya egyéb okokMl való nem

túl magas vonzósága,

- a katonai gazdálkodást szabályozó változások, az egységes követel-
mények (szabályzatok) hiánya,

- a felsóoktatási töNény katonai felsóoktatásra vonatkozó értelme-
zésének elhúzódása,

- a katonai pályán érzékelhető egzisztenciális feszültségek (pálya- és

létbizonytalanságok).

Ezen - nem teljeskörű - a képzést nehezító píoblémakör me|lett tisz-

teletreméltó a felsőoktatiási képzésben resztvevő kollégák törekvése,

ho§ biztosítsák a hallgatók tisztességes felkészíté§ét, sajátmaguk to-

vábbképzését.
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Milyen feladatok állhalnak a gazdásztiszt_képzés előtt? Ez a sarka_
latos kérdés meghatározó a jövőre! A leglényegesebb feladat, hogy az
elmúlt évek eredményeire alapozva meg kell szilárdítaní ahazaiközgaz-
dasági képzéshez való még szorosabb felzárkózást. Ez a követelmény ab-
ból is adódik, hory aközgazdasági szabályozók egyre széleskörűbben ér-
vényesülnek a honvédség gazdálkodrásában, így az erre történó felkészí_
tés egyike a legfontosabbaknak.

Amásik _ talán legalább ilyen fontos feladat _ a hadsereg anyagi-tech-
nikai biztosításának várható további fejlódésével lépést tartva olyan az
eilátásban, anyagi biztosílá§ban járatos szakemberek felkeszítése, akik a
főiskolai végzés után röüd idón belül képessé válnak csapatszintű gaz-
dálkodt'li beosztásaik ellátásáLa.

Végezetíil felvetődhet a kérdés: ha ennfre közelítünk a polgári értc*
lemben vett gazdálkodáshoz, egyáltalán miértvan szükség a hadseregben
gazdasági tisztképzésre?

Aválasz adoít.Egnészt a hadseregjelenleg még nem túlvonzó mun-
kahely, hogy fordított helyzet álljon eló és a polgári életból tömegesen
jelentkezzenek a képzettközgazdászok. Másrészről a honvédség anyagi
biztosításában, az ellátásban olyan speciális ismeretekre van szükég,
amelyeket - véleménycm szerint - még hosszú ideig a hadsereg képzó
intézményeiben szükséges megadni. Valamint természetesen - nem utol_
só sorban - a hadseregen belül az oktatásinevelési folyamat során szerzi
nreg a fiatal mindazon ismereteket, amelyek során a hivatástudat formá-
lódásával a képzís végére valóban hazáját elkötelezetten §zolgáIó hiva_
tásos tisztté válik.
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VEDELEMGAZDASAG

FELEszTÉsI rRÁNyoK KoNvERzIó És rooppnÁctó
A MAGyAR vÉoBng pARBANI

Szatka Iswón2

A jelen négmapos rendezvénynek - mint a címe is elárulja - kettós
célja van.Egneszt bemutatni - a volt szocialista orságokban elsóként -
ezen országok védelmi ipari termékeit es/ nemzetközi kiállítás kereté-
ben,másrészt,nem kisebb fontossággal,eszmét cserélni a védelmi ipar
koaverzíójáról.E:art szerveztük meg a mai konferenciánkat,hory szer-
vezett keretek között,de nf tottan kicseréljük gondolatainkat,nézetein-
ket a nem könnyű,sokféleképpen értelmezett kérdésról.

Mindenek el6tt két alspvető fogslIüat szeretnék értelmezni:

- Védelmi ipar

- Konverzió

Védelmi ipar az iparnak az az összefüggő, több termékcsoport elő-
állitására alkalmas önálló ágazata, mely kizárólag a fegyveres testületek,
elsősorban a honvédség eszközeinek, felszereléseinelg t'egrvereinek elóál-
lításával foglalkozik. Miért tartom íontosnak a meghatározúst? Azért,
mert a konverziót csak ennek ismeretében lehet érteimezni.

A konverzió latin só,magyarul átalakítást jelent.A két fogalom
együtt a védelmi ipaí áLváltozá§át jelcnti,polgári iparrá,polgári terméke-
ket elóállító iparággá.Ezen folyamat általános nehézségeiról most nem
kívánok beszélni,kizárolag a magnr sajótossógokról szólnék

A cil* a Hadiaechniksi küve.7ió és nemzetkózi koope.áció c. szimpoziumoi (c+D kiáíí-
tás, l 993Iovemb€. 26.) elhan8full elóadá§ .zc.ke§aer változata

száíks István 8z lKM Hadiipari Hivatsl volt vcz.rój€
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Rögzíteni szeretném,hogy Maryarországon 1953 óta a definició sze-
rint védelemiipar nincs. Olyan vállalatok vannak csak, melyek a polgári
termelés mellett védelmiipari termcléssel is foglalkoztak, illetve foglal_
koznak.Azt is tudni kell,hogy védelmiipari termelés Magyarországon
1953 óta nem volt számottevó, hiszen a csúcsévnek számító 1988-as év-
ben az egész ipari tcrmelés nem egész 3%a-át tetteki.

Vizsgálatunkból kiderül,hogy - szemben más volt szocialista orszá-
gok vódelmi iparával - a termelés igen egyo|dalú volt,elsősorban elektro-
nikus eszközök gyártrására korlátozódott.A volt Varsói Szerződés tagál-
lamai együttműködésének keretében,S07o-ban exportált elektronikai
termékekért kaptuk tulajdonképpen cserébe az egéb hadfelszerelési
eszközöket,természetesen elsósorban a volt SzovjetuniótóI.Ebből köver
kezóen a védelmi - ipari tevékenpégünk naglon egyoldalúvá vált és a
Varsói Szerzódés felbomlása után egy üszonylag nary kapacitással ren-
dclkező védelmi ipari elektronikai úermékek e|őállítására alkglmas vál_
lalat - együttes maradt fenn,megrendelés hiányában kihasználatlanul.

Ezek után mondhatni,hogy a magyarvédelmi ipar konverzííja arány-
Iag könnyű feladat.Hiszen a védelmi elektronikai ipar átalakítá§a polgári
elektronikai termékeket elóállitó ipaná eg5rszerűbb,mint a nehéz hadi_
technikát - tankok,nehéz fegrverek,tengeralattjárók,rakéták - előállító
vállalatok átalakítása,mondjuk ó ragy ártá. Ez általánoss ágba n igaz,de úry
gondolom ebben az esetben áItalánosítani nem lehet,és a nehézségek
megértéséhez a ma$lar helyzet elemzésére van szükség.

Hámm elemet emelnék ki a magyar védelmi ipar konvenióját ilte-
tően:

1.Védelmi,biztonságpolitikai kérdések,

2.Piaci helyzeí,

3.Gazdasági kérdések.

E három kérdés látszólag elkülöníthetó e5rmástól,de mint a késöb-
biekben látjuk,valójában szorosan összefügg.
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1.Vódelmi, biztonságpolitikai kérdések

Az alkotmány szerint az ál|amnak kötelezettsége a Maryar Köztár-
saság függetlenségének,szuverinitásának és a terü|eti épségének védel-
me.

A függetlenség elengedhetetlenné teszi az ország védetmének önál-
ló, nemzeti alapokon történő megszewezését.
Ezekből következik,hogy honvédelmi politikánk védelmi jellegű,tehát
nem rendelkezík es nem is fog rendelkezni tömegpusztító fegyverek-
kel,de védelmi képességeit sajáterejére támaszkova kell növelni.

MitJelent az iparra vonatkoáan? (Katonai, katonapolitikai kérdé-
sekkel sem tisztségemnél,sem hatáskórömnól fogva nem kivánok foglal-
kozni.)Azt jelenti,hogy az ipart képessé kell tenni arra,hory a fe5weres
testületek igényeit - kezdve a katona e$léni felszerelésétól a gépjármű-
vekig - minél naryobb arán}óan hazai gyártású termékekből lehessen
kielégíteni.Meg kell szüntetni a védelmi ipar egloldalúságí(a vertikális
elektronikai ipar helyett horizontális,többféle termék gyártására kell ké-
pessé tenni az ipart.

Felmérest végeztünk az ipar teljesítóképességéről es lehetőségei_
ról,melyek ismeretében meg kivánjuk szervezni azokat a glártó báziso-
kat,melyek versenyképe§en, a piaci helyzetnek megfelelően az igényeket
kielégítik,és az ellátást folyamato§an biztosítják.

Ezen feladat keretében _ mivel a maryar felvevó piac erősen korlá_
tozott - olyan termékek fejlesztósét és ryártását támogatjuk, melyek a
nemzetközi piacon is versenyképeselr

l!íelyek azok a területek,ahol s mr§/sr termékek versenyképe-
§elqllletve v&elml szempontpból elónyt élveznek Jelenlegl

- A katona e5réni felszerelése, a kézi fegnlert és védófelszerelé-
seket is beleértve.

- Sállítójárművek,eges speciális járművek.

- Elektronika.

- Híradó eszközcrL
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- Felderítő rendszerek.

- Tűzvezető eszközók.

- Tüárségi feg5rverek.

- ABC v NBC védelmi eszközcik.

- Egl,es műszerek.

Azon iparvállalatok nagy íész€,melyek képesek ezen területek eló-
állítására, jelenleg csódhelyzetben van. Annak érdekében,hory az előbb
emlitett 5lártási kapacitrásokat életben lehessen tartani,foglalkozunk
ezen vállalatok átszervezésével,kooperációs glártás szervezéssel minden
olyan eszközt igénybe véve,rnely a törvény adta lehetőségek között meg-
engedett.

Védelmi szempontból azért is szükséges a védelmi ipari újjászerve-
zése,mert ezáItal embargóérzékenpégünk csökken,és a felhasználónak
biztonságérzetet ad,hogy a magyar iparon keresztül a társadalmi támo-
gatást is megkapják.

2. Piaci helyzet

Amikor azt mondjuk,hory az elektronikai védelmi ipar konverziója
e5szerűbb,mint az egyéb védelmi - ipari ágazaté, akkor csak a techni-
kai,technologiaí me§oldásra gonColhatunk,hiszen nem elég eg5l termé-
ket elóállítani,azt el is kell tudni adn i.Es ez az az egik pont, ahol avédelmi
ipar konv eziój a e laka dhat.

Aülágon általános gazdasági recesszió van,ami a hidegháború meg-
szőntével,azáltal,hogy kitört a világbéke - legalábbis a nagyhatalmak kö-
zött - a védelmi ipart különösen érinti.A naryvédelmi iparral rendelkező
országok,amennfben ezen ágazatok jelentős részben polgári termelésre
térnek át,eláraszthatják a ülágot olyan jóminőségű,viszonylag olcsó ter-
mékekkel,amelyek komoly konkurrenciát jelenthetnek az egyébként is
túltermelési válsággal kűzdő vállalatoknak. Ahelyzet jawlása csak akkor
várható,ha a fizetőképcs kere§let nő. Itt a fizetőképességen van a hang-
súly,hiszen a világjelentós részén - így a volt Szovjetunió utódállamaiban
is - igen nagy az igény a legkülönbözóbb termékekre,csak a fizetőképes_
ség hiányzik,A fizetóképesség,illewe a hitelképesség növekedése akkor
várható,ha ezen o rszágok gazdasága átstrukturálódik es agazdaságos ter-
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melés megindul.Ennek sok közgazdasági összetevóje van,de ennek tag-
lálására témájánál fogva nem szándékozom kitérni.

A konkrét példára - a mag)rar védelmi relációjú elektronikai ipar
konverziójára - üsszatérve,megállapítható,ho§/ ameddig olyan terméke-
ket nem fejlesztenek ki ryáraink,amelyek nemcsak Maglarországon,de
a ülágpiacon is eladhatók,a termelés mennfségét megtartani, így a ka-
pacitásokat megőrizni nem lehet.

Ami az egléb védelmi ipari termékeket illeti, tóbb szempontot kell
figyelembe venni. Piaci szempontból első és legfontosabb felvevő a ma-
gyar fegyveres testületek,el§ó§orban a Magyar Honvédség.Termé-
szetesen a Maryar Honvédség felvevő képessége soha nem lesz akko-
ra,hogy több termék esetében gazdaságos sorozatna56ágot lehessen a

gyártóknak kialakítani. Ezért nagyon fontos olyan termékek kifejleszté-
se,amely a világpiacon is eladhatóak.Ilyen eszközök kifejlesztése azon-
ban naryon p,énz-,munka-és időigényes,amire a jelen gazdasági és poli-
tikai helyzetben nincs lehetőség.Ezért arra törekzünk,hogy igényeknek
megfeleló ha'ditechnikai eszközöket nemzetközi kooperációs ryártás
keretében állítsuk eIő.

3.Cazdasági összefü ggések

Avédelmi ipar definiciója szerint azon eszközök elóállítóját soroljuk
a védelmi iporho4amelyek kiárólag a fegyveres testületek igényeit elé-
gítik ki.Ha csak ezt tekintjük védelemi iparnak akkor a magar gazdaság-
ra való hatása elég kicsi,hiszen 1988-ban a legnagyobb termelés esetén a
védelmi ipari termelés Magyarországon az ipari term elés 3Vo-át sem érte
el, Kb. 30 Mrd Ft termelési értéket állitott elő és 30000 embert foglal-
koztatott.A yéd€lmi ipar azonban az ipar integráns része,ezért techno-
lógiai fejlettségét és a háttéripar működtetését tekintve mégis bizonyos
vonatkozásban meghatározó lehet.Az a tény hogy a fegyveres testületek
fi nanszirozása költségvetési feladat, nem mindegy,hogy a költségvetés-
ből biztositott összegeket import termékek vásárlására,vagl hazai termé-
kek vásárlására fordítják.

Nllvánvaló,és erre számítások is történtek,hogy hazai beszerzés
esetén kedvezőbb a helyzet,mert a kiadások mintery 30 Vo-a adók íot-
májában ,másik 30 Vo-a kömeMe,a fogyasztáson keresztül üsszakerül a
költségvetésbe.Tehát ha csak a gazdasági kérdéseket vizsgáljuk,akkor is
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arra az eredményíe jutunk,ho5l a beszerzéseknél célszerű a magnr ipar
termékeit elónybe részesiteni. Illetve azakat a termékeket,melyekben
magyar élómunka is van.

A hazai védelmi ipar jelenlegi helyzetének rövid értékelése.

Avédelmi iparivállaIatokat,pontosabban avédelmi ipari termeléssel
is foglalkozó vállalatokat 1997óta szewezetten íigyelemmel kisérjük. A
szervezettség alatt azt értem,hory félévenként azcnos gazdasági muta-
tókat vizsgáIunk.Kérdőíveket bocsájtottunk ki és a beérkezett válaszokat
feldolgoztuk. Vizsgálatunkat 6 vállalatta terjesztettük ki,függetlenül
gazdasági es tulajdonosi helrzetüktől.A vállalatok kiválasztrása két irány-
ból történt..E&/r& irúny, hogy milyen termékek elóállitrására képes a vál-
lalat, a másik, hory a fegyleres testületeknek milyen igényei vannak.A
kettőt e5mással fedésbe hoztuk,es megállapítottuk,hogyaz ipar jeIenleg
az igények mintegy 307o-át ki tudná elégíteni.

A jelenlegi védelmi _ ipari termelés összegében mintery ó Mrd Ft és
mintery 6 ezer embert foglalkoztat. A szám így nem sokat mond,de ha
azt is hozáteszem,hogy ennek minteg 957o-a export,akkor már jobban
elemezhetó és megállapítható,hogy az arány rossz,mert előbb-utóbb ha-
zai megreiidelés nélkűl a külföldi megrendelés csökkeni fog, hiszen a
legjobb referencia a hazai felhasználás. Ez is alátámasztja a korábbi meg-
állapítást,miszerin! a feg)^/eíe§ testületek igényeit eisősorban hazai tci-
mékekkel keil kielégíteni,

Ki kell térnern a váilalatok helrzetére is.Abból adódóan,hilgy rem
volt és nincs is olyan vállalat Maryarországon,amely c§ak védelmi ipari
termelessel foglalkczott,ezert eryértelmSen nern lehet kimutatni,bogy a
vizsgált vállalatokjelenlegigazdasági helvzetéért rnellk termelési ágiiat
felelós, a védelem vagl a polgári.

A vúllalatokat gazdaságl helyzetük szerint három csoportba lehet
o§zteni!

1.Viszonylag stabil hellzetű,

2.Clsődeljártis aiatt levó,

3.Felszámo!ás alatt levó vállalatokra.
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Mind a három €setben az a törekvésünk,hogy hory a lehetóségek
maximális kihasználásával a védelmi ipari termelési lehetőségeket fenn-
tartsuk.Ma már telje§ állami beavatkozásra nincs lehetőség,legfeJjebb
olyan mértékben, amilyen mértékben az állam az AVU-n, illewe AVU
Rt-n keresztül,mint tulajdonos befolyást tud glakorolni.Ezért és azÉrt
is,hory a v&elmi ipari termelés a haditechnikai eszködk kereskedel-
méhez hasonlóan - államilag ellenórzött keretek között folf on,az a szán-
dékunk,hogy a legfontosabb védelmi termékeket előállító vállalatok leg-
alább 25Vo +7 szavazAt eíejéig állami tulajdonban maradjanak. Iry re-
mény lehet arra, hogy külföldi befektetők résztvennének a védelmi ipar
privatizálásában hiszen az állami részvétel biztonságot jelentene a befek-
tetőnek, a nemzetközi kooperációt ki lehetne építeni és elérhető len-
ne,hogy a feg5rveres testületek igényeií akár ű Vo-ban is hazai termékból
lehetne elóállítani.

Összefoglalva

A védelmi-ipar termeló kapacitásunkminteg 2O Vo-ban van kihasz-
nálva,a termelés majdnem egesze exportra mery.Az exportot fenntaítani
azonban csak ákkor lehet,ha hazai megrendelések is vannak. Jelenleg a
feryveres testületek szűkös költségvetése nem teszi lehetővé,hogl fej-
lesztésre költsenek, ezért azl a megoldiást tartjuk elfogadhatónak,hogl
az igénylők, elsósorban a Magyar Honvédség, a fejlesztéshez szükséges
összeget a költségvetésből a íennt8rtáshoz és működéshez szükséges
összegen felül az onzággúlés jóváhagrásával megkapja. Ebben az eset-
ben 1994-ben benmegrendeláekhez jutna a ma§/aí ipar,és eI lehetne
indu|ni felfelé a lejtőn.
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A MAGyAR vÉoBt m pln pnonlÉuÁrl

Nag Andrósz

A maryar védelmi-ipar helyzete mára kritikussá vált. Amennfben
igen rölid időn belül nem sikerül egv - a talpraállítá§át és megmentesét
szolgáló koncepció kialaKtrása, féló, ho5r már késő lesz.

Ahhoz, hory a jelenlegi helyzet által felvetett problémáka megfe_
lelő válaszokat tudjunk adni, néhány kérdésrc szükséges először vá|aszt
keresni.

1./ létezik-e eryáltalán ma védelmi_ipar Magyaronzágon?

2./ Szükég van-e erységes elvek szerint kezelt -rédelmi-ipari struk-
túrára, avagy elegendő egyes vállalatok életben tartása, fejlesztése?

3,/ Kinek a feladata a szükéges eljárások kidolgozrása. ki legyen a
rendszergazda? (kormány, parlament, eryes vállalatok ill. az általuk
létrehozott szöveLség [kamara], knlső [knztes] szemezet I Hadiipai Hi-
vatal])

4./ A jelenlegi költségveté§i §truktúra mennyiben segíti, illewe aka-
dályozza a védelmi_ipari vállalatok helyzetét, továbbá a honvédség fej-
lesztési és átalakítási lehetóségeit?

5./ "M" - Kapacitások kérdése.

A fentie}^ből is látható, hory a kérdéskör szinte áttekintetlenül bo-
nyolult, azonban a rnegfele!ő válaszok nélkül esélyünksem lesz arra, hogy
meg tudjuk határozni a szükéges e§árások rendjét.

}ví;elótt a feltett konkrét kérdésekre keresném a válaszokat, sólni
keli arról, hory jclenleg milyen folyamatok zajlanak, illcwe, hogy az ilie-
tékesek milyen megoldási rnódokkal kisérleteznek.

A cikk a Haditechnikai koov€r2jó é9 nemzetköz.i kooperáció c. §zimPoziumon (c+D kiátílá§,
l 993. ooveínber 2ó.) elhan8zott etóadá§ szerkesztett vllltozáts

Na8y Aídrás or§á88!,úlé§ képvi..ló, a HonvédeiDi Bzoll5á8 hadiipaíi altizottsá8ának elnöke
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Azt mára mindenki felismerle, hory valamit tenni kellene, azonban
ebből sajnos nem az következik, hos/ átgondolt koncepció alapján folyik
a tevékcnykedés. Sokkal inkább ad-hoc megoldások folynak, amelyek -

bár eryes esetekbcn lehetnek célravezetők - össz€sségében azonban bi-
zonyosan nem eredményeznek kielégítő megoldást. Ennek alátámasztá_
sára csak utalnék a l{adiipari Hivatal kálváriájára. amelyet tipikusan "az

operáció sikerült, a betegmeghalt" jel|egű eljárásmódként lehet értékelni,
hiszen sikerült eredményesen szétverni azí az iltézményt, amelynek
egyedül lett volna csélye egy lehctséges eljárásmód kialakítására. Mosi
nem kívánok arról beszélni, hory a Hadiipari Hivatal működése során
milyen hibákat követett el. mivel azok jellemzóen személyi hibák voltak.
Vélentényem szerint a hivatal létrehozása helyes döntés volt, az más kér-
dés, bogy statútuma és szerkezete megfelelre a kitűzött celnak.

Egy alapvetóen jó elgondolás rossz kvitelezése után a hibát sikerült
azza| is fokozni, hogyvaiamit úry szüntettek meg g]iakorlatilag, ho5l for-
mailag megmaradL és a zavart ezzel sikerült a végletekig fokozni.

Cbak megemlítem ezzel kapcsolatban a nemrégen lezajlott - eryób-
ként igen nary jelentóségű - C+D kiállítás szervezése és lebonyolítása
során elkövetett elképesztó mértékű szervezési anomáliákat. (párhuza-
mos és egymásnak eIlenható rendezvények, tárca sovinizmus diktálta el-
lenszervezések, egymás rendezvényeinek következete§ bojkottálása
stb.).

Az ad-hocjellegű eljárások illusztrálására: ery másik konkrét példát
is említenék. Nemrégiben a Parlament Honvédelmi Bizottsága előtt "ra7-

taütés§zen7en" megjelentek a francia tuÁma 
"eg 

tepviselői. Tájékoz-
tatót tartottak az általuk kifejlesztett MAGIC légvédelmi rakéta tulaj-
donságairól. A tájékoztatón a honvédelmi minisztérium részéről az ille-
tékes államtitkár is íészívett, ezzel azt hivatalos szintre emelte. Ml ezzel
a baj? Mindösszesen annf, hory a HM megint készülvalamire, amit nem
gondolt át. Tudom, hory nary szükségvan ery korszerű csapatJégvédel-
mi feryverre, azonban a szükég nem indokolhatja a kapkodást, az átgon-
dolatlanságot,

Nem tudok abban állást foglalni, hogl az említett fegtver mennyire
jó,hog az ára megfeleió-e, hogl valóban ennek az igénynek kell-c pri-
oritrást élvezni.
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Azt azonban tudom, hogy amíg konkét - idóben és költségben meg-
felelően ütemezett, a realitások és lehetóségek talaján álló - átfegyver-
zési program nem készüI el, az a megfelelő jóváhagyásokat - és ennek
következtében a megfeleló garanciákat - nem kapja meg, addig súlyos
felelótlenség mégannfra szükséges vásárlások realizálása is. (Gondol-
junk az IFF programra!)

Ezekkel a kiragadott - bár jellemző - példákkal ú5l gondolom, sike-
rült bizonyítani, hory a védelmi-ipar problémájának kezelése a legkevés-
bé sem megnyugtató módon zajlik jelenleg.

Ezek után a konkrét felvetett kérdéseke próbálok válaszokat ke_
resni.

|,l Utezik-e egáltalán ma védelrni-ipar Maryarorságon?

Összefűggó, komplex rendszert alkotó védelmi-ipari komplexum
nincs hazánkban, védelmi-ipari termelést is ellátó vállalatok vannak,
azonban ezek többsége jelenleg nem, vagy alig tölti be funkcióját. Ez
következménye egyrészt a megrendelések hiányának, másrészt mivel az
ilyen jellegű vállalatok jelentós része jelenleg a legsúlyosabb anyagi ne-
hézségekkel küzd.

A honvédség köItségvetését tekintve róvid távon nincs lebetóség ar-
ra, hory jelentős megrendelesekkel a helyzet megváltozna. Tudottdolog,
hogy a HM költségvetésének belső struktúriája semmilyen jelentós fej-
lesztést nem tesz lehetóvé. Mindezek következtében remény sincs arrá,
hory költségvetési forrásból anyagi alapot lehessen teremteni gyárt-
mányfejlesztésre illewe jelentős beruházásra.

2,/ Szükség van_e egrséges elvek szerlnt kezett védelmi_ipari struk_
túrára, avag/ elegendó egyes vállalatok életben tartása, fejleszté§e?

A kérdés előtt egy alkérdést kell feltenni, nevezete§en, hogszükség
van-e es/áhalán a védelmi-iparra? Úry gondolom, hogy erre e$/etlen
értelmes válasz lehet: igen.

Cbak ezek után lehet a kérdést üzsgálni.
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Előbb a kérdés mrásodik felére kísérlek meg választ adni, hory egyes
vállalatok életben tartása vajon elegendő célkitűzés-e? Ery bizonyos lo-
gika szerint lehet igenló választ adni, mondván, hogy egyes vállalatok
életben tartása e§/ben e§/ §truktúra életben tartását is jelenti. Gábító
felelet, de úgy gondolom, hory ha ezt elfogadjuk, akkor végéwényesen
zsákutcába jutunk. Jelen pillanatban az igen kicsiny költségyetái "rorrd"

feldarabolásáért follatnak az eryes vállalatok késhegyre menő harcot,
ahol nem kímélik egymást, mert mindegyiknek külön-külön az életéről
van szó. Ebben a helyzetben (és ebben a harcban) egy dologról fcled-
keznek meg az éintetteoL

Társadalomkutatók és társadalomszociológusok által viszonylag ré-
gen kimut3tott eredmények szerint a kooperatív stratégia hosszú távon
mindíg kifizetódóbb, mint a tlezertór viselkedesi forma.'

Nem kívánom senkitől, hogy elméleti igazságok alapján döntsön leg-
elemibb érdekei ellenében, de ha a mai helyzetet vetjük üzsgálat alá,
akkor belátható az elméleti igazság gyakorlati megerősítése,

\{a a helyzet az, hory a költségvetési források szűkössége. valamint
az érintett vállalatok szorító anyagi gondjai miatt rendkivül éles konku-
renciaharc folyik az állami /HM/ rnegrendelésekért. Ho5t a megrendelé-
seket melyik vállalat nyeri el, az egyrészt függ a személyes kapcsolatok
mélységétól, valamint - mivel a HM-nek nincs koncepciója a haditechni-
kai átalakulásra, illetve a honvédségváltozó szerepéból követkeó struk-
túraváltásra - a véletlentől, mrásrészt nem kis mértékben az adort vállalat
vezetóségének személyes üryességétól. Mindenki igyekzik a többi előtt
"benyúlni" a lehetséges pénzeszközökért. Az eryes vállalatok szempont-
jából és érdekrendszeréból kóvetkezóen az ilyen típusú eljárások töké-
letesen érthetók.

Uryanakkor az is kónnyen belátható, hogl a gazdasági lehetóségek
hintája rendkívül billenékeny, az, aki ma elér egl megrendelést és ezzel
átmenetileg a víz fólé kerül, holnap abban a helrzetben találhatja magát,
hogy előle visznek el ery anyagi lehetóséget, esetleg éppen azok, akiket

3 vó.: Ilan|d§§ Eeméi Társadaltni c§.pdák, Mtgvctó, l979.
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az e|őző §zituációban sikerült félreállítani. Mivel a torta még ahhoz is
kicsi, hogy egyetlen vállalatot is végleg kihúzzon a bajbol, rena-kíWli mó_
don felértékelódik a kooperatív statégia szülségszerúsége.

Tisztában va5lok azzal, hogy miás az elmélet és megint más a ryakor_
lat es nemvárható el a bajban levótől, ho5l túlzottan toleráns leryen más
bajai iránt, de az "élni és élni hagni" elv igaxágával gondolom senki nem
ütatkozik.

Ennél a pontnál kap jelentőséget az eredeti kórdéi első resze, ho5,
szükég van-e egy e5néges elvekszerint kezelt (szervezett) védelmi-ipari
struktúrára.

Természetesen nem arra gondoltam, ho5l valakinek (államnak) fe-
lülről meg kellene szerveznie e5lilyen struktúrát, hanem hory maguknak
a résztvevőknek kell megszervezniük saját magukat. I-étre kell hozniuk
egy olyan érdekszövetséget, amelyben érdekeiket, igényeiket kelIő
súllyal tudják artikulálni az állam telé, az állam álta! feléj ük közvetített
igényeket és feltételeket az érdekeltekhez el tudják juttatni, azt megfe-
leló módon értelmezni tudják és a kellő válaszokat ki tudják alakítani.

Úgy gondolom, hogy ery Hadiipari Szövetség (Hadiipari Kamara) meg-
alakulrása a kelló közcjs cél érdekében hatna, lehetetlenné tenné az állam
számára, hogy bármikor is kihasználhassa a mrásik oldal szétaprózottsá-
gát, hogy kihasználhassa az ellenérdekeket, illewe célja érdekében 'sze-
kén áboroka t" alakíthasson ki.

A szimpozium eg5rik fontos eredménye lehet, hogy az érintettek ki-
mondják a fenti érdekszövetség létrehozásának szükégességét, egyben
azt is, hos/ ez nem csak a jelen lévőket érinti, hanem kellő szervézó és
feltáró munka után ery ilyen szóvetség nltott legyen minden érintett fél
számáta.

3J Kinek a feladata a szükséges eljáró§ok kidolgozísa, ki legyen a
rendszergazda?

Nem lehet jelenleg eryértelműen megmondani, hogy a §ok szerv,
§zervezetek (kormány. parlament, vállalatok,szövetség, Hadiipari Hiva-
tal) közcitt mi a prioritás. Úgy gondolom, hogy legalábbis a kétoldalú
m€köz€líté§ a helyes. Egrrészt alulról a vállalatok oldatáról, másrészt
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iclülről a kormány oldaláról. Alulról annlban, hogy fontos, hory az érin-
tctt vállalatok e$lértelműen és kellő önkritikával jelöljék meg azokat a
tevékenységi formákat, amelyek elvégzésével részt tudnának venni a vé-
delmi-ipari termelésben. Ery vállalat tevékenpége uglanis nem csak az
éppen aktuális tevékenységből áll (konkrét tárryak, konkrét időben tör-
ténő gyártása), hanem legalább ennyire jellemzóck a leendő tevékenysé-
gek tervei. Ezek a tervek akkor tekinthetők reálisnak, ha úry az anyagi,
mint a nem anyagi oldalról (igény) kellően megalapozottak. (Csak uta-
lásként jegyzem meg a külsó szewezet belépésének lehetőségét. Véle-
ményem szerint szükéges lcnne egy olyan tárcaközi, közvetlenül a Kor-
mány alá rendelt szemezetléIrehozása, amely kellő rálátással rendclkez-
ve tudná az állam részéről koordinálni az igények megjelenését és eryben
a gyártók felé információs forrást jelentene. Másrészt az állam felé dön-
teselókeszító ás elemzó, tanácsadó szervként működne.)

Avállalatoknak rrintegl "étlapot" kell felkínálni a lehetséges felhasz-
nálók telé, amelyért a felelősséget is vállalaniuk kell. Ugyanakkor a fel-
használónak meg kcll tudni mondania, hogy mik az igényei. Világosan
közölnie kell, hcrgy mik a prompt igények, mik a közép- és hosszútávú
igények.

A felhasználó felelőssége abban áll, hogy az igények listája egyrészt
stabil, másrészt anyagilag is megalapozott leryen. A felhasználó akkor
tudja csak megbízhatóan jelezni igényeit, ha rendelkezik világos és min_
cien tekintetben átgondolt koncepcióval a felhasználást illetóen.

Jelen pillanatban a tIM igénylistája n€m tekinthető megelapozott-
nak, mivel

- nem haderőfejlesztési és átalakítási, hanem konverziós terwel
rendelkezik. (Az más kérdés, hogy a Kormány - tekintettel a költ§égekre
- még azt sem hagyta jóvá),

- jelen pillanatban a tárca gyakorlatilag semmilyen beruházási
igény tekintetében nem tud költségvetési garanciát vállalni.
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4./ A jelenl€i költ§€yetési §truktúra mennyiben s€íti, illetve Aka_
ilályozzs a védelmi_ipari vállalaíok helyz€tét, illetve a honvédség fej-
lesztési és átalakitási lehetőségét?

Véleményem szerint jelenleg a védelmi-ipari termeió komplexum
kialakításának nem a pénzhiány a legfőbb akadálya. Megmerem kockáz-
tatni, hogy hosszú távon nem lenne el6nyös, ha valamilyen csoda fol1tán
abba helvzetbe kerülne a HM, hogy nagmennlségú megrendeléssel
tudná elhalmozni a vállalatokat. Nem lenne szerencsés, mivel ennek tör-
vényszerűcn az lenne a következménye, hory egl meglevó, nemvagy alig
múködő honvédségi struktúrát merevítenénk le hosszú időre.

"Szerencsére" ez a vesály nem fenyeget, mivel nagy mennyiségű fej-
lesztést szolgáIó anyagi eróforrás megielenésének nincs reáIis esélye.
Természetesen ebbe az állapotba sem lchet belenyugodni.

Szerintem van arra mód, hory ezt a csapdahe|rzetet feloldjuk, még-
pedig anélkül, ho§/ a költ§égvetést hatásaiban ellenórizhetetlen módon
megterhelnénk. Azt már többször hangsúlyoztam, hogy a fegyverfejlesz-
tési programhoz koncepció es konkrét - időben es költségben üteme;ctt
- tervnélkül nem szabad belefogni. Ugyanakkor azt is világosan látni kell,
hogy a kőltségvetési struktúra messzemenóen nem alkalmas arra, hogy
tervezni lehessen, hogy bármiféle kutatási - fejlesztési programot el le-
hessen indítani. A szakemberek tudják, hogr egy-eg5l kutatás - tEl3sztési
projekt megvalósítrása hány éüg tart. Mennf idónek kell eltelnie ahhoz,
míg egy mérnök ya§, cgy feitaláió ötletéból tényleges termék iesz. anril,
már ki is lehet próbálni. Fs ha megszület€tt a termék, mennyi időnek kell
ei:eInie ahhoz, amíg azt üzembe és rendszerbe iehet áilítani! A minőségi
k(lvetelmények rendkívül magasak és egyre nőnek, ezért mindehez
hosszú évekre van szükség. Ez azt jelenti, ho5l a bázisszemléletű költ-
ségvetéssel eg)Ázer § mindenkorra le kell sámolni. A lehető iegsürgő-
sebbei, el ke|l indulni azolt az úton, amikor e5l áItalam projekt - költség_
veté§nek nevezett _ azt hiszcm, sokféle egéb jelóvel is illethetném -
olyan köitségvetés jön létre, aínclfk tervekról, projektekról beszél és
hossai távon gonciolkodik Véleményem szerint, legalább négy éwe elóre.

Szerintem legalább ennl időben kell gondolkodni, egyes szakértők
szerint még hosszabb táwa is. Csak ilyen időazak esetén garantálható,
hogr a kifutás €gére, a ne§/edih ötödik vary hatodik év végére (amennf
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idő a fejlesztéshez szúkéges), rendelkezésre áll minden pénz, mégpedig
megfelelő ütemezésben.

Ezze| feloldható ery ellentmondrás is. É§ ebben az ipari vállalatveze-
tők erősítettek meg engem. Nekik nem azonnal van szülségük a pénzre.
Nekik azt kell tudniuk, hogl ha most belekezdenek valamilyen fejlesz-
tésbe, e§/általán mit kezdjenek el fejleszteni? Ehhez kell azemlített kon-
cepció. Másodszor, ha elkezdenek fejleszteni, mire elkészül a termék,
vajon szükség lesz-e mégrá,4 meg is fogják tőlük vajon vásárolni? Haj-
landók hitelezni, hajlandók hiteleket is felvenni a biztos piac reményé-
ben. Akkor alszik nyugodtan egy vállalatvezető vagy éppen tu|ajdonos, -

hála Istennek, már e5ne több helyen beszélhetünk tulajdonosról - ha
biztos afelől, ho§I három év múlva, amikor elkeszül a terméke, amit igé-
nyeltek tóle, akkor azt fog'ák mond ani: kószönöm szépe4 rendelek belőle
"x" darabot - majd ki is fizetik.

Ameddig ezeket a feltételeket nem tudjuk biztosítani, addig enged-
jék meg, hogl azt mondjam, kissé illúzió a magyarvédelmi ipar távlatairól
beszélni. Eryes problémákat per§ze meg lehet oldani, van ami azonban
csak a vállalatvezetők ügyességén múlik.

Hiszem, hogy ha létezik egy hosszú távú konstrukció a cél meghatá-
rozásával és ütemezésével és létezik hozzá egy hosszú távu költségvetési
garancia, ez mindenkinek hasznára válhat.

Nyílvánvaló azonban, hogy ebből profitálnak a védelmi ipari termé-
keket előállító vállalatok is. Tudnak tervezni, a piac biztosított számukra,
és naryobb eséllyel találják mega külföldi partnervállalatokat, alakítanak
ki partneri kapcsolatokat (amelyek részben léteznekmármost is). Sokkal
élénkebb lehetne azonban az eryüttműködési kedv, ha magyar oldalró|
a vállalat vezetése fel tudná mutatni, bizonyítani tudná, hogy például
1999. januárjára milyen terméket kell szállítania, amihez megvan az
elószerzódése, létezik törvényi garancia és hogy majdan a pénz is meg-
|eszhozzá.
Úgy gondolom, hogy ebben a körben kell, érdemes és szabad foglal-
kozni a témával.

Az a véleményem, hory a Honvédelmi Bizottság mellett működő
Hadiipari Albizottságnak fontos feladata mindezen gondolatoknak mar-
káns és határozott megfogalmazása törvényhozói szinten a mindenkori
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kormány [elé, és feiadata a megfeleló érdekképviselet ellátása a védelmi
ipari struktúra irányában.

Azórt, hogy az önmagában külön_külön kis hatáskörű lépéseket fel
lehessen erősíteni. s határozottan lehessen közolni a mindenkori kor-
mánnyal, a mindenkori pénztárca birtokosával, lrogy a felmerült igények
aiapján mire tudnak vállalkozni. Az államnak kötelessége ebben segíteni.
Ugy gondolon, hogy itt hárul fontos szerep a Hadiipari Hivatalra, - még-
pedig tárcaiüggctien létére - meiy alapvetóen fontos, és egy ilven jellegű
hivatal működése nélkül nehezen kópzelhető el egységes vódelmi ipari
szerke:et létrehozása.

Úgy gondolom, ibntos lenne felülüzsgálni azt a koncepciót, amely a
Hadiipari Hivatalt - mini önálló hivatalt - megszüntette. Fűggetlenített
hivatalra van szükég, annak előnyeivel és hátrányaivaI. Bízotn benne,
hogy ery ilyen szervezet a közeljövőben létrejön, amelyiknek feladata
lesz, hogy koordináljon, információkat közöljön es összefog;'a az ityen
jellegű érdekeket.

Aproblémát megoldani csak ery, mégpedig a megfeleló hatáskörök-
kel felruházott szervezet képes. További akaciályként jelentkezik, hogy
nem működik e§lséges védelmí ipari szerkezet és konstrukció, a köi§ég-
vetés struktúrája olyan amilyen, továbbá hiányzik a hazai iparrai, nem-
csak a vódelmi ipanal szembeni megfclelő támogató szándékú hozzáál-
iás.
Meggyózódéscm, bog.v gazdaságunk átmeneti időszakában az államnak
sokkal hatékonyabb támogatást kellene biztosítani, mint azt jeienleg te-
szi.
l?izonyosra vehetó, hogy hosszú távon kedvező befektetés lenne bizo_
nyos kedvezmények jelenlegi juttatása a védelmi ipari termelést folytató
vállalatok rnűktidtetéséhez. Ez megtérülne azzal, ho5r kevesebb munka-
nélkűliről kellene államilag gondoskoCni. és az állam kiadásai csökken_
ninek azáltal is, hogy meghonosodik nálunk egy rendkívül magasan fej_
lett ipari struktúra és technológia. Ezze| hosszú távon az állam, a kólt_
ségvetés anyagi áldozawállalásával saját magán segítene.

5. 'M" - kapacltások kérdése.

Mindenki által ismert probléma az "M' kapacitások köre. Mára ülá-
gossá kellett, hory váljon, hog az ilyen jellegű termelós biztosítá§ sem
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hatékonpágában, sem gazdaságosságában semmilyen módon nem meg-
feleló.

Elméletileg ki lehet mondani, hory az "M" kapacitások fenntartásá-
nak gyakorlatát a lehető legröüdebb idón belül meg kell szüntetni. Azt
kimondani azonban, hogy ezt már "holnap" meg kell tenni, nem lehet,
mivel jelen pillanatban nincs egy ezt felváltó rendszer. Véleményem sze-
rint a kapacitás-gazdálkodrás helyett a készletgazdálkodásra kell átállni.
Ahhoz azonban, hogl a szükséges és elegendő készletek tervezhetók le-
gyenek, elengedhetetlen a haderőfejlesztési, átalakítrási és fegyverzetfej-
lesztési koncepció elkészítése.

Összegzésként fontosnak t8rtom s következó következtetésekkel
hangsútyoznl

1. Szükséges a védelmi-ipari termelók részéról egl eg5néges országos
szintű érdekképviseleti szervezet létrehozása.

2. Elengedhetetlenül szükséges a hosszútávú feryverzerfejlesztési
koncepció (illetv e az azt megalapozó hadsereg szervezeti átalakítá§i terv)
kidolgozása (HM, Kormány).

3. Az érintett vállalatok a jelenlegi, de főleg a leheséges fejleszté-
seiket összefoglaló módon tárják a felhasználó elé.

4. Ajelenlegi költségvetési struktúrát fel kellváltani egl - hosszútávú
tervezést lehetóvé tevó - project szemléletű költségvetéssel.
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A ÍIADITECHNIKAI FEJLESZTÉS AKTUÁLI§ XÉUÉSPI
A MAGyAR goxvÉnsÉcnBNi

Kapusy Győrglz

A mai Európában politikai és biztonságpolitikai szempontból átme-
neti idószak van. Még csak körvonalazódnak azok a szubregionális és
összeurópai biztonsági garanciák, amelyek kedvezó feltételeket terem-
tenek az új minőségű európai biztonság kialakulásához.

Ebben a helyzetben és ajelenleg felvetődó kérdések alapján még az
ezredtbrdulót követó éltizedekben is országunk alapvető érdeke, hogy
a kömyezetünkben tapasztalható biztonságpolitikai kihívások miatt az
MH állapota, hadrafoghatósága, haditechnikai színvonala mindenkor
összhangban álljon a térség hadseregeinek képességeivel és lehetősége_
ivel. Ez pedig megkövcteli, hogy a honvédség a kor és a környező orszá-
gok haderőinek megfclelő minőségű és mennyiségű haditechnikai esz-
'-özzel legyen felszerelve.

Ajövő magyar haderejével szemben alapvető követelmény azország
terüIetén önállóan lefolytatandó védelmi tevékenységre való alkalmas-
ság. A harceszközók többsége egyaránt alkalmas védó és támadó feladat
ellátására, mégis minderyiknek megvan az alaprendeltetése. Ebből kcr
vetkezik, hogy az alkalmazási módtól függóen - mennyiségileg és minő-
ségileg is - azon fegyver- és eszközrendszereknck kell célszerű elsőbbsé_
get biztosítani, amelyek az alapvető rendeltetésnek és alkalmazási mód-
nak megfelelnek. Például a harckocsi alapvetóen támadóeszkóz, ugyan-
akkor kiváló páncélelhárító feg;rver is lövege révén. Ezzel szemben a
páncélelhárítás _ a manóverezőképesség fontossága mellett - sokkal ha_
tékonyabban és gazdaságosabban megoldható a páncéltörő rakétákkal,
lövegekkel, amelyek relatíve olcsóbbak és kevésbé támadó jellegűek. Ez
utóbbinak a nemzetközi jelentősége sem elhanyagolható.

Ez a cikk a "Hadiipari konveazió é§ a nem?.etközi koop€íáció' koíferencián U8yanezen cím alatl
elhan8zotl elóadás szerkesztelt változata

Kapusy Gyöí8Jr mk. ezíedes, az MH FvTszF h€lyette§e
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A Maryar Honvédségben tehát a védő. a megbízható védelmet. a
sikeres védelmi tevékenpéget garantáló eszköáknek kell prioritást biz-
tosítani amellett, hory az ehhez szükséges szintú támadóképességet is

meg kell órizni. Ez azt jelenti, hog haditechnikai eszközeinket át kell
struktúrálni az alapvetóen támadó tevékenységról a meghatározóanvé,
delmi tevékenységre. A védelmi tevékenpég elsódlegességének megfe,
lelóen a légvédelem, a páncélelhádtás, a műszaki biztosítás eszkózeí mel-
len a felderítés (á ellenőrzés) eszközei és műszerei megkülönböztetett
jelentőségűek.

Az előzőekben vázoltakból levonható az a következtetés, hogy a

honvédség alapvető fegrverrendszereiben a védelmi jelieg domináljon és
az a megfelelő szintre emelkedjen; átfe5lverzésekre, esetenként képes-
ségbővítáre van szükég, ami csak jelentós haditechnikai korszerűsítés
útján valósítható meg.

L

A Magyar Honvédség haditechnikai helyzete

A kialakult haditechnikai lrelyzet mintegy 30 éves folyamat eredmé-
nye, amelyre kezdetben (|96í-1970) a mennyiségi, később (1971-1985)
a mennyiségi bóvítés és a minóségi korszerűsítes, illetve az trtóbbi idő-
szakban (1986{ól) a szintentartás volt a jellemző.

A magyar haderó - a rendszerváltást és a Varsói Szerződés megszű-
néséi megelőzően - a koalíciós haderő részeként azország területén kívül
végrebajtott, alapvetően támadó tevékenység követelményeinek megfe-
lelóen került megszervezésre, felszerelélre és felkészítésre. Haditechni-
kai eszközeinek, anyagi készleteinek bcszerzésénél, iisszetételük priori-
tásának meghatározásánál, alkalmazási es biztosítási e|veik kialakításá-
nál ez volt a dóntő szempont. Ha.sonló módon meghatároó volt az előző-
ctből fakadó mennyisógi szemlélet eiőtérbe kerülése. Ennek köszönhe-
tó a harckocsik, a tüzérségi tűzeszközök na5iszáma - üszonylag atacsony
korszerúségi szint meliett.

Az alapvető baditechnikai eszköók döntő többsége a volt Szovjet-
unióból került beszerzés;e, kisebb hányada az e5rkori "keleti tömb" ot-
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szágaiból, illetve - elsósorban az egyéni fegyverzet és felszerelés - a hazai
ipartól.

1. A legvédelem és a repülőerők eszközei

Az MH légvédelmi és repülőcsapatainak alaprendeltetésükbóI adó-
dó feladata, hogy már békében leryenek képesek az ország légterének
folyamatos ellenórzésére és megbízható védelmére, háborúban pettig a
lcgfontosabb ípari, közigazgatási objektumok, szárazíöldi katonai cso-
portosítások oltalmazására, valamint az agres§Zor erőinek levegőből tör-
ténő pusztítá§ára. Erőinek zömét már békében hadiszervezetekben kell
tartani, a folyamatos felkeszítés biztosításával együtt.

_ A feladat végrehajtrásához a légvédelmi es repülócsapatok jelenlegi
fe§lr'erzete - mennyiségi és minőségi jellemzói alapján - csak erősen koi-
látozott mértékben felel meg.

A rádiólokátorok cseréjét már a közeljövőben meg kell kezdeni,
olyan számvetéssel, ho5l a jelen|eg rendszerben |évő rádiólokátorok el-
kerülhetetlen, folyamatos kiválását az új eszközök belépése megfelelően
ellensúlyozza,

. A repülőgépek es helikopterek "kihordási" idejének vixgálatával
párhuzamosan a fedélzeti pusztító eszközök üzemben tarthatóságát is
számításba kell venni, mint közvetlen kapcsolódó területet. A repüló csa-
patok korszerűsítését 1993-ban a MIG-29 tipusú vad ászgépekbeszerzé-
sével megkezdtük és gondolkodunk a további lépésekről. 

-

A légvédelmi rakétakomplexumok kivonási idejét az eszközök ter-
mészetes harcérték-csökkenése és a rakéták üzemidejének lejárta deter-
minálja. A legkózelebbi feladat a csapatok közvetlen oltalmazisára rend-
szeresített légvédelmi rakéta- és tüzérkomplexumok cseréjének átgon-
dolása, megtervezése.

2. A sárazftildi csapatok harceszközei

_ A.szárazföldi csapatoknál lévő alapvető fegrverrendszerek e§les te-
rületeken mennf ségileg megfelelnek a követelményeknek (harckocsik,
páncélozott száIlító harcjárművek, tüzérségi tűzeszközök), más területe-
ken viszont még mennlségileg is elmaradnak attóI az igénytől, ami az
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alaprendeltetésük teljesítéséhez megn}ugatóan szükéges lenne (saját
légvédelem, páncélelhárítás). Hasonló a helyzet a biztosító és kiszolgáIó
(műszaki, veryivédelmi, hadtáp) eszközök terén is.

A páncélelhárítás alapját képező pánéltörő tüzérség eszközparkja
irányított pánéltöró rakétákból es páncéltörő lövegekből áll. Mindkét
kategóriában megtaláIhatók az elfogadható színvonalú eszközök és a
már harcászatilag elalult típusok eryaránt. Az eszköák összmennfsége
azonban elmarad attól, amennyi a hadsereg egészénél, de az egyes szer-
vezeteinél is a szilárd védelemhez szükséges lenne.

MindezekbőI kjvetkzzilg hop ezen a téren kettős feladattal kell szá-
molni:

a harcászatilag és technikailag elawlt (üzemidőt elhasznált)
eszközök lecserélésvel. illewe

a rendszer kiegészítésével meg kell teremteni az MH csapatai
kellő páncélelhárító képességéhez szükéges pánéltöró tüzér-
séget.

il.

A korszerűsítés f ilozóf iája

A haditechnikai korszerűsítésnél feltétlenül figyelembe kell venni és
megfelelő egyensúlyt kell fenntartani a nemzetbiztonság igényei és a gaz-
dasági lehetőségek között. A honvédség átfogó haditechnikai korszerű-
sítésének megvalósítása - mint minden haderőfejlesztés _ csak egy
hosszabb folyamatként képzelhető el. Ennek a folyamatnak szervesen
kapcsolódnia kell az eddigi fejlesztésekhez, a kialakult helyzethez,
ugyanakkor mégis egy új korszaknak a kezdetét is jelenti. Ez következik
a doktrinális változásból, a haderó önálló, nemzeti jellegéből, az elérní
kívánt célokból és a megvalósítás módszereiből is,
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A haditechnikai konzerűsítés m&szereként l:ét júrható út rajzolrlrlik
ki:

- a még huzamt,:abb ideig (10-15 évig) rendszerben tartható
eszközök modernizálása, valamint

- az elhasználódott és az elawlt eszközök lecserélése korszerű
tipusokkal.

A lecseréIábez szüksóges beszerzések - anrelyek a legna5lobb kóli-
ségkihatásokkal járnak - a legnag-y-obb előkészítést igénylik, ugyanakkor:
a legnaryobb harcertéknövekedést is eredményezik. Ezek három alapve-
tó fonásból kerülltetnek besze nésre.

_ Az egyik forrás a nyugati országok fejlett technológián aiapuló
eszközeinek beszerzése. Ezt a relációt a honvédség valamennf szakte-
rületén célszerű számításbavenni - ha nem is eglrforma súllval és mérték-
ben - de ](ülönösen erre az irányra éoül a légvédelmi és repülócsapatoi<,
valamint a híra<lás, az informatiia ésiz auto-matizált vezet;si rendszerck
anyagi-technikai megúj ítása.

__ A másik forrást a hazai reláciíri_ió! beszerzésre tervezett esz,íö-
z(ik és an,vagck aikotják. Ezek előállítása történhet sajár, iejlesztés alap-
ján licenc-vásáliá: bázisán, vagy kor_rperációs glártás igénybevételéve!.

- A r:rmadik tbrrást a vclt "keltli tömb" országai képezik. Itt
:lsósrrrban a szárazfi|4|csapatoknál eddig még be nem i;jezett fejlesz-
tésekől, valamint a i.]nntartá§!:cz szükéges anyagi kószletekről leiiei
szó.

A telhnikai beszerzéseknél . főként a nyugeti reláció csetén - az új
eszkiizök mellett rélszerű §?.ámításba venni a haderőcsökkentések kö-
vetkeztében felsza'uaduló, lehetőleg i0 évrrél nem idősebb, tehát még
hosszabb kihordási idóvel rendelkező cszközök megvételét (átvételét)
is.

A korszerűsítés másik nródjaként számításba vett technikai moder-
r:iáiásck f6ként a sáradóldi csapatok harceszközeinél kenilhetnek előtér-
be. A<!ó<iik ez abból, hr.,gi a légvédelmi & repülócsapatok technikájának
rjJtme. éppn" iEemldős e:zköz" és a 1*lenlegiek ezen üzemidó utolsó har-
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madában vannak, másreszt átfogó modernizálásuk csak teljes felújítással
lenne megvalósítható és a nagy rát'ordítások ellenére sem lennének teljes
értékűek.

A meg!évő euközeink modemizáMsával főként a lözeljövóben célsze,
ni szúmolni, mert:

- az eszközök állapota ínost még lehetővé teszi azt,

- kisebb anyagi ráfordításokat igénlel, mint az újak beszerzése,

- megvalósításuk hozzájárulhat a hadiipar talpraállításához.

Az 1995-ig terjedő idószakban a haditechnikai korszerűsítés, fejlesz-
tés le§ontosabb területei és feladataí a következók:

- a honi légve,,lelem korszerűsítése érdekében a harcászati repü-
Iők és a bozzá kapcsolódó rádióelektronikai lokátorrendszerek fejlesz-
tése,

_ az automatizáit vezetési és tüzvezetési rendszerek korszerúsí-
tése, beleértve a megfelelően védett (titkosított) híradás eszközeinek
korszerűsítáét is,

- a katonai személy- es tehergépkocsik típusának kiválasztása és
a beszerzés megkezdése,

_ a kiképzó alap-repülógéptípus kiválasztása á beszerzése,

- a hadászati és hadműveleti rádiófelderító szaktechnikai eszkö-
zök generációs váltása.

A többi haditechnikai eszköz váltására az évlized II. felében és az
ezredforduló után a gazdasági körülmények alakulásának függvényében
kerülhet sor.

A felsorolt modernizálási és beszerzési elgondolásoknak szigorú ha-
tárt szab a honvédelem költségvetési kerete. Ez az elmúlt öt évben egtre
qsökkenő értékű, amelyet az jellemez, hory az 1993. éü költségvetési
keret reálértékben csupán fele a három éwel ezelőttinek.
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Az elkövetkezendő közeli években nem várható, hogy az éves kölr
ségvetési forrásból érdemi modernizálásoka, beszerzésekre sor kerül-
jön, ezek csak egyéb, pl. programköltségvetés_forrásból képzelhetőek el.
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A NATo szEREpE És rBvÉxBtvysÉcp,q.
vÉopt p,wenr rcvürn rüröoÉsspll t

Brenton C, Fischmann2

A cikk célja, hogy hasznos tájékoztatást nyújtson arról, hogyan kö-
ze|íti meg a Szövetség a védelmiipar jövőbeli szerkezetével kapcsolatos
közös problémákat. A tanulmányban 3 alapvetó kérdésre fogokösszpon-
tosítani. Először ís arra, milyen kihatással van avédelmiiparra és a katonai
beszerzésekre a nregváltozott biztonsági környezet. Szeretném érzékel-
tetni azokat a kihívásokat, amelyekkel a nyugativédeimiiparnak meg kell
bírkőznia. Másodszor, szeretnék beszélni a NATO-nak avédelmi beszer-
zések kapcsán betöltótt szerepéről, és vá3ril a NATO országok és Közép-
illetve Kelet_európai partnereink kőzötti szorosabb eryüttműködés ki-
látásairól.

Vegyük először is az új környezetet. Úgy gondolom, hogy mind-
annfunknak szembe kell néznünk a hidegháború befejezésének tőrté-
nelmi sikeréből adódó kihívásokkal és a mi feladatunk manapság katonai
erőink jelentős lecsökkentése, a katonai infrastruktúra racionalizálása,
ide értve a védelmiipart is. Röviden szeretném érákeltetni a NATO or-
szágokon belül végbemenő átstruktúrálás méreteit. Bizonyára tudják,
hory a Szövetségen belüli erőket a csak néhány éwel ezelóttihez képest
is ?5 %-kal fogják lecsökkenteni 1997-re. Uryanakkor sok Szövetséges
országszámára az egles csökkentések, saját hadierejük általános lecsök-
kentése sokkal közelebb fogjárni az 50 Vo-hoz. Akatonai erők mellett a
védelmi beszerzések forrási is már az 1980-as évek vége (1987_1988) óta
hanyatlóban vannak, és még csak nem is látszik ennek a folyamatnak a
vége. Az Egyesült Allamokban például, a kormány által a honvédelmi
eszközökrc fordított kiadások mértéke 1985 óta 50 vo-kal csókkent. és
ez a tendencia még mindíg tart. A legtóbb európai Szövetséges hasonló
helyzetben van.

A cikk a Haditechnikai koítvordó é§ nemzctközi koo,peráció c. §zinpóziumon elhantzo(t €tóádá§
§zeíkeszett, írás6 változeta

Brcnton c, Fi§chmann, a NATo védelmi Támoaatáí Fóo§ááty fómuíkaiársa
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Az Európai Közösséghez tartozó NATO tagországok védeimi be-
szerzésekre fordított kiadásai csak az 7989-1997közötti három évben 15
%-kal csökkentek, és ez a tendencia máig is follatódik. Természetesen
ezek nem pusztán statisztikai adatok. A védelmi beszerzésekre fordított
összegek csökkentóse drámai hatást gyakorolt a nyugati védelmiiparra.
1990.júliusa óta az Egyesült Allamokban már 250 ezer védelmiipari mun-
kahely szűnt meg. Maga az amerikai kormány elórejelzése szerint az
1991-1997 közötti időszakban a védelmiipari munkahelyek számának
csökkenése elérheti a további 1 milliós értéket. 1 millió munkahely fog
elveszni!

Az Európa Tanács Brüsszelben úgy becsüli, hory 1995-re elvész az
aurópai védeimiiparban jelenleg még meglévó mu nki helyek 20 Vo -a. Íln
a magam részéről ezt az éríéket meglehetősen optimistának találom.

Ezek az adatok jellemzik, mi módon reagál a NATO tagországok
védelmiipara a megváltozott, új környezetre. -4 védelmiipar által alkal-
mazott straíé4iók: vállalatok egybeolvasztása, akvizíció, stratégiai társu-
lások, sőt a piacrólvaló esetenkénti kilépés is ide sorolható. Egy amerikai
tanácsadó cég által a közelmúltban elvégzett felmérés szerint a 9000 leg-
nagyobb védelmi szállító (vagyis azok a cégek. amelyeknek közvetlen
szerződésük van a Honvédelmi Minisztériummal) 15-80 Vo-a az évtízed
végéig vary egyesül, vagy kilép a védelmi piacról. Ez komoly következ-
ményekkel fog járni az eddig a védelmi szektorban foglalkoztatottak és
munkahe\eik számára. Az USA Honvédelmi Miniszterhelyettese, Dr.
Perry szerint 1998-ra az amerikai védelmi ipari bázis csak 3O Vo-a lesz
annak, amekkora a Reagan adminisztráció végén volt. Vagyis 10 év alatt
70 Vo-kal csökkenne az amerikai ipari bázis. Remélem ez kellőképpen
meggilágítJa azt a tényt, hogy minden országnak hasonló kihívásokkal kell
szembenézni.

A továbbiakban szeretném bemutatni, hogy a NATO országok kor-
mányai és iparvállalatai milyen tervekkel rendelkeznek a jövőre vonat-
kozóan.

Itt természetesen szólnom kell a konverzió kérdéséről is. Amikor a
piac beszűkűlesével kapcsolatos ipari stratégiákról beszéltűnk szándéko-
san nem említettem a konverziót. Ahely.zet az, hogy a nyugati védelmi-
ipar átszemeúse során, akár a na§l egyesülésekkor, mint a General
Electric, illetve a Martin Marietta esetében, akár az olyan traumatikus
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leépítések, mint a General Dynamics esetében, amely a Nyugat második
legnagyobb védelmiipari szállítójaként eladta teljes rakéta-és repülőgép-
gyártási tevékenységét, nem tettek kimondott erőfeszítéseket a polgári
piacoka való bejutás érdekében. Inkább arról van szó, hory az ipar meg-

próbál az alapvetó üzletágakra összpontosítani és megteremteni a "kirr-
hs tómeget", azt a versenybeli előnyhelyzetet, amely segítségével fenn-

maradhat a szűküló piacon is.

Ennek több oka is van. Elóször is, a védelmiipar tanult a polgári p!
acokra való bejutássat kapcsolatos korábbi kudarcaiból. Egy jól ismert
felmérés, melyet a McKinsey csoport végzeit, 8o vo,ra tette a múltbeli
védelmiipari kezdeményezések kudarc-arányát a nem védelmi üzleti te-
rületeken való versenyben.

A ryakorlatban nyugati égeknél naryon kevés példa van a tiszta
konverzióra, varyis a már mcglévó munkaeró és létezó gyártókapacitás,
illetve technológia átállítására polgári tevékenység folytatására.

Átalában a nyugati védelmiipari vállalatok azáltal próbálják a kato-

nai termeléstól való függőségüket némileg csókkenteni, hogy eryéb üz-
leti területekre is szert tesznek, amelyeket saját tevékenysógükön belül,
azt eryszerűen változatosabbá téve kezelnek. De ezek a próbálkozások
is gyakrabban végződnek kudarccal, mint sikerrel, mivel a védelmiipar
pont "rossz" kapacitásokat, '}ossz" erősségeket hoz az új vállalkozásba. A
vé<ielmiipar lcgfontosabb "tőkéje" a fejlett technológiák alkalmazása, jó
minóségű gyártáskapacitásai és a na§l rendszerintegrációs programokkal
kapcsolatos tapxztalatai. De ezsk az erősségek ugyanakkor a polgári
piacokon a védelmiipar gyengéit jclentik.

A védelmiipari termelés uglanis nem annyira költség-, mint inkább
terjesítmény-orientált. Varyis még ery kis minőségi fejlódés is, ha azáltal
erőfölén5,re Iehet szert tenni a harctéren, hatalmas értékű iehet avásárló,
varyis a hadsereg számáta.

Amásik problémát az jelenti, ho§ a védelmiipari vállalatok áwették
vásárlóik kultúráját, varyis igen elbürokratizálódtak, igen súlyos rexi-
költséggel dolgoznak, amit be kell számítani a vásárló számáía véEzetL
munkájukba.
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Ez igen érdekes, annál is inkább, mert a védelmiiparban a rexikölt-
ségeket már egészen a kezdetektőI, a kutatástól kezdve beszámítják. Az
áItalános kereskedelmi piacokon a rezsiköltségek beszámításáról csak
sokkal később lehet szó, amikor az adott cég megalapozta saját piacát és
megkezdte a profit termelését. Igy éveken keresztül ezek a villalatok
nem tudják rexiköltségeiket kompenzálni. A védelmiíparban üsszaté-
rülnek ezek a költségek, a vásárlókat terhelik ezekkel a kiadásokkaI egé-
szen a kezdetektől fogva, mert a gyakorlatban a kutatás és fejlesztós olyin
sokba kerül. Még egyszer, a n},ugati védelmiipar gyakran csak''kulturáli-
san " képtelen a kereskedelmi piacokon való sikeres versenyre.

De természetesen nem arról van szÓ, hogy az ipar kudarcot vallana.
Kormányaink általában csak igen korltáozott szerepet játszanak a jövő
ipari stratégiáinak kialakításában. A nyugati országok gaz.daságőban a
tőke és a munkaerő konverziója- és nevezzük ezt a gyártókapácitások
újrafelhasználásának - naglrrészt a piaci erők működésének függvénye.

Hadd mutassam be ezt egy példán. Korábban említcttem, hogy 1997-
re 1 millió munkahely fog megszűnni az amerikai védelmiiparban. Ez
hatalmas számnak tűnik uglan, de gyakorlatilag mógis kevesebb, mint
azoknak az amerikaiaknak a száma, akik a gazdasági élet egészét tekintve
egy hónap alatt munkanélkülivé lesznek, illetve megszűnnek munkanél-
küliek lenni. Vagyis, az amerikai piac képes felvenni havonta 1-1,5 millió
ember mozgását munkanélküliségből ki- illetve be.

A védelmiiparban foglalkoztatottak is várhatóan ennek a fluktuáló
munkaerőpiacnak lesznek részeivé. Még azok a NATO országok is, me-
lyek megtartották a védelmiipar feletti kormányellenórzést, illétve annak
állami tulajdonát, mint pl. Spanyolország ós bizonyos mértékig Francia_
ország is, fokozatosan rájönnek, hogy az ipari stratégiák tervezésének
képességét a piaci erők egyre inkább korlátok közé szorítják. A gyakor-
latban a tendencia az, hogl Nyugaton egyre inkább vége ielé közeledik
a ti§ztán nemzeti jellegű védelmiipari bázisok létjogosultsága.

Ez nem jelenti az(, hogy a NATO tagországok ne működnének
eryütt az iparral új struktúrák, új ipari szerkezetek kialakulásának előse-
gítésében. Egyénileg és közösen is, mint pl. Az Európai Közósség kere-
tein belül, azon fáradoznak, hogy lebontsák a polgári és katonai téchno-
lógiákközótti falat. Ez g5lakorlatilag az új amerikai kormány általkitűzött
egyik prioritás is, miszerint a kormány felügyelete alatt áIló technológiai
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fejleszteseket elérhetőr,é kell tenni azipar számára, új és kreatív celokra
rendelkezésre kell bocsátani-

Ezek a kormánytlk szintén igen intenzíven összpontosítanak a kon-
verzió emberi vetületóre, vagyis a dolgozók átképzésére, olyan új képes-
sógek átadására, amelyek segítségével azok a fejlett készségek egy széle_
sebb piacán tudnak érvényesülni. Ezzel párhuzamosan nagy figyelmet
szentelnek a katonai lótesítmények, mint pl. bázisok. depók, légitámasz-
pontok, stb. újraíelhasználására, így van alapja annak, hoglr kooperációs
kcretek között számos konverziós témával kapcsolatban megosszuk ta-
pasztalatainkat.

A NATO törekvése az, hogy a konverzió lehessen a Közép_ és Ke-
iet-Európai országokkal való együttműködés kulcs-eleme. De ha ez( tud-
ják, akkor a NATO korlátaival is tisztában kcll, hogy legvenek.

A NATO nem egy finanszírozási intézmény, mint a Világbank, az
Európai Ujjászervezési és Fejlesztési Bank, vagy a Nemzetközi Valuta-
alap. Nincsenek rendelkezésre bocsátható erőforrásaink. Erősségünk
abban áll, hogy olyan állandó fórumot biztosítunk, ahol ezeket a kérdé-
seket és gondokat meg lehet beszélni, meg lehet vitatni. A NATo_nak
az a része, melyet én képviselek, a konverziótól !ényegesen eltérő kér-
désekre összpontosít. Mi, közös védelmi törekvóseink biztosítására mcg-
próbáljuk [enntartani a kritikus védelmiipari kapacitásokat.

A továbbiakban szeretnék néhány szót szólni a NATO szerepéről a
kormányok és a védelmiipar közötti együttműködés eló§egítéséről, vala-
mint az új, Közép- és Kelet-Európai partnereinkkel való szorosabb kap_
csolatok kilátásairól.

Először is tisztázni szeretnók mindenféle bizonytalanságot a NATO
szerepével kapcsolatban. Arról, hogy tulajdonképpen mi is a NATO, iI_
letve mi nem. Nem vagyunk központi beszerzési hatóság. A fegyveres
erők felszerelése továbbra i§ az egyes orságok felelőssége, amelyet or-
szágaink honvédelmi minisztériumai glakorolnak.

A NATO szolgáltatja azt a fórumot, ahol ezek az ors zágok az egyes
nemzeti teweket konkrét programok keretében, illetve közösen megál_
lapított katonai szükségletek kapcsán történő egyűttműkődés felé orien_
tálják. Célunk az eryüttműkódés, ami egybenjelenti katonai erőink kom-
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patibilitását is, va5ris a harctéren való hatékony eryüttműködáüket, és
olyan kooperációt szeretnénk, amely csökkenti mindannfunk számára
az ezeknek a céloknak az elérésével kapcsolatos költ§égeket. Ez soha
nem volt könnyű feladat és őszintén megmondva eddig nem is voltunk
valami borzasztó sikeresek.

Több mint40éü la§sú, dee5/enletes fejlődes áll mögöttünk, de tank-
jaink még ma sem hordozzák ugyan azt aíő- tegluerzetet, nem cserélhető
fel a bennük aikalmazott lószer, nem mindegyik repülógépünk tudja
ugyanazokat a rakétákat használni vary akár adatokat es információt ki-
cserélni. Számos olyan ok létezik, ami mind megnehezíti az eryüttműkó-
dest, de a legalapvetőbb ok az, hory országaink minderyikének megvan-
nak a maga e5réni érdekei, ahová beletartozik mind a sajátvédelmi ipara,
mind pedig az iPari stratégiái is.

Ennek ellenére 40 év alatt létrehoztunk számos oylan struktúrát,
amelyek a katonai eszközökkel kapcsolatos kutatási, fejlesztési és gyár-
tási kooperációt voltak hivatva elósegíteni. Ezeknek a struktúráknak a
csúcsán találhatók a feryverzeti fónökók, a NATO tagországok beszer-
zési főnökei. Evente kétszer Brüsszelben találkoznak, hogy felül-
vizsgálják a fegyverzeti kooperáció terén elért eredményeket.

Ennek a csoportnak a legutóbbi találkoója - amelynek elnevezése
röviden CNAD, vagyis Nemzeti Fegyverzeti |gazgatók Konferenciája -
októtrerben volt, csupán néhány hónappal ezelőtt. Ez alatt a vezető ies-
tület alatt több mint 200 szakértői csoport dolgozik kooperációs témá-
kon. Ezek a csoportok különbözó kérdésekkel foglalkoznak, a gyártási
minóségbiztosítástól, beszerzesi eljárásoktól és jogi problémáktól kezdve
a hadseregeink, haditengerészetünk és légierőnk érdeklódésére számot
tartható műszaki programokig.

Külön érdeke,s lehet talán az a tény, hory van ery ipari tanácsadó
c§oportunk amely biztosítja, hory a védelmiipari vállalatok képesek le-
gtenek rendelkezésre bocsátani az ehhez szükséges szakértelmüket. Rö-
viden, hatalmas mennlségú §zakértelem és védelmiipari tapasztaIat
gyű|t össze a NATO "esemyője" alatt. Nem igazán jól kezalt, de aáít
ds§ze§níjtött tap asztalatok Nagton büszke vagtok ata, hogl elmondha-
tom: ez a tapasztalt társaság jelenleg is azon dolgozik, hogy kibóvítse a
Közép- KelerEurópa kormányaival és iparával való kapc§olatokat és
eryüttműkirdést.
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194-ben elsőként védelmi beszerzésekkel kapcsolatos témák is §ze-

repelni fognak az É§zak-Atlanti Tanács munkatervében. (Ez eg5l olyan
teitület, amelyben Közép- illetve KelerEurópa minden kormánya részt

vesz). A NATO tagországok elkötelezettek a védelmi beszerzéssekkel
kapcsolatos tervezési, szervezési és lebonyo|ítási tenileteken folytatott
együttműködés kiterjesztése iránt.

Az ilyen együttműködés célja, vagris e5rík célja a kooperációs part-

neráliamok azon erőfeszítéseinek elósegítése, amelyek a védelmi terve-

zés átlátható á felelós, demokratikus ellenőrzésének bevezetaéíe ká,
nyrrlnak, mivel csak ery ilyen jellegű összpontosítás teremtheti meg a

siakmai együttműködés elméIyítéséhez szükséges infrastruktúrát.

Ezt azért is hangsúlyozom, mert a NATO struktúrákkal való össze-

es/eztethetőség nem csak műszaki szabványok kérdése, hanem eg5nittal

a uédelmi eróforrások kezelésével és a védelmiipari tervezéssel kapcso-

latos alapvetó elvek kérdése is.

Említést kell tennem arról, ho g ez az úl NATO kezdeményezés si-

kerének jelentős részét a Magyar Honvédelmi Minisztériummal végzett

első kíséileti programunknak köszönheti. Az elmúlt nyáron eddig első-

ként ery több- nemzetiségú NATo szakértói csoport utazott Budapest-
re, hogy megkezdje a védelmi beszerzés témájában a ryakorlati eglütt-
működést.

A NATO szakemberei a Magyar Honvédségnek, valamint a Hadi-
ipari Hivatalnak a képviselői olyan kérdéseket vetettek fel, mint pl. a
hosszú-tálri tervezési és döntéshozási struktúrák es rendszerek, prog-
ramirányítási technikák, védelmiipari szerzódések megkötésével kapcso-
latos eljárások és ezek jogi keretei. Ennek az elsó ryakorlati együttmű-
ködésnek az alapján 1994-ben további szakértői találkoóka kerül sor a

NATO országok és Maryarország között. A szakértői megbeszélések
egyik témája a maryar fél kezdeményezésére vetódött fel: ez a beszerzési
rendszer és a védelmiipar közötti kapcsolat. Mi a magunk részérőI sze,
retnénk a nyugati védelmiipart bevonni egy ilyen jellegű párbeszédbe és

remélem, hory az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium segítségével lehe-
tóségünk lesz megvitatni ezeket a kérdéseket a ma§Iar védelmiipar szak-
embereivel is.
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A MAGYARVÉDBLMI-IPAR

Léndx Ferenc|

Avédelmliparon tulajdonképpen az ipar azon önálló ágazatátjelöli
a_szakirodalom, amely speciális feihasználásra szánt termékeket képes
e[őállítani, azonban kizárólag a fegyv,eres erők és a rendvédelmi szervek
eszközei, felszerelései szükégletei kielégítésére.

A médiákban, a küliinféIe szakmai rendezvényeken a biztonsági kér_
dések kapcsán gyakran vetődik fel a kérdés: vajon szükség van-ei mai
helyzetünkben hazai hadiiparra, vary ahogy új keletű nevén illetik: vé_
delmi-iparra? Kell-e nekünk e téren i§ az európai integrációban részt
vennünk? E cikkben ezekre a kérdésekre iglekzem választ adni.

A magyar védelmi-ipar kialakulása a második világháborút
követóen

A II. világháború után Magyarország önálló védelmi-ipara teljesen
megszűnt. A katonai berendezések és felszerelések biztosításárá - az
1948-as moszkvai fegyverszállítási szerződát követően _ 1953-ig elsósor-
ban orosz gyártmányi, óriási tömegű katonai termék áramlott be az cr-
szágba. Ennek kiegészítésóre, 1949-ben szovjet licencek segítségével in-
dulhatott.be a magryar védelmi-ipari termelés, mely program kiterjedt a
meglévó lradiipari kapacitások átalakítására, de úják létrehozására is.
Mindez jelentős gazrjasági terhet jelentett nemzetgazdaságunk számára.

Hazánkban a haditechnikai eszközoket és felszereléseket gyártóvál-
lalatok kapacitásai különböző méretekben szerves e,grséget iópeztek a
polgári ipari termelessel. Igy a termelés ún. vegyes piofilú vállalati e5l-
ségekben foly.. Ennek megfcleIóen elkülönült, cinailó uéaelm i-ipar -trz
1950-es évek egy rövid időszakát lesámítva _ Magyarországon ném léte-
zett. Abban az időben és most is vary szűkebb értelemben vett védelmi-
ipari vállalatokról vary olyan vállalatokól beszélhetünk, melyeknek vé-

l Lóoáít Fe.€nc kóz8 aznász, azlKMH^óiipari Hivalat munksrÁria
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delmi-ipari profilja, tevékenpége is volt. Kizárólag ebben az értelemben
lehetett Maryarországon védelmi-ipanól beszelni. A védelmi-ipari ter-
melés szerkezetét üxgálva az is kiderül, hogy - szemben más volt szocia-
lista onzágok védelmiiparával - a termelésünk igen egyoldalúan alakult:
alapvetően védelmi jellegú katonai híradás-technikai eszközök ryártásá-
ra korlátozódott (szakosodott). Ebben az időben a védelmi-iparban fog-
lalkoztatottak létszárna elérte a30 ezer főt. Atermelés teljes értéke mint-
ery 30 milliárd Ft volt, amelynek kb .75 Vo-akerű|t exportra, elsősorban
a Varsói Szerádés országaiba. Mindezen termelési érték a gépiparban
kb. 3-5 %-os részaránl képüselt, a teljes ipari termelés 7,2 Vo,át étte
csak el - ipari termelési értékben számolva. Ezt a teljesítményt mintery
20 nagyvállalat nyujtotta, amelyeknél a haditechnikai termelés részará-
nya jűemzően Ío-Eo Eo körüí alakult (VIDEOTON, DIGÉP, FÉG),
csak elenyészó részüknél haladta meg a 80 %-ot (FMV, ML).

A magyarvédelmi-ipar termelese - amellett, hogy illeszkedett a hazai
termelési struktúrába - az összes volt szocialista ország köZött a legkisebb
volt. Ebból kifolyólag inkább tudott szakosodni úry, hory illeszkedni tu-
dott az ország iparához, struktúrájához is. A szerkezetének termé-
szete§en igazodni kellet még a Varsói Szerzódés, illetve a KGST rend-
szeréhez is, ennek központi koordinátora az Onzágos Tewhivatal volt.

A poiitikai és gazÁasági rendszerváltozást követően, továbbá a vé-
dclmi-ipari termelés csökkentése " eredményeképpen" számos védelm!
ipari termelest is folytató vállalat került nehézgazdasági helyzetbe. Mint-
egy 10 Mrd Ft. értékben jelentós (befa5rott) állami hitel halmozódott fel
rráluk. A megváltozott piacgazdasági üszonyok kózött ezt a kormányzat
egységesen - egledi üzsgálat útján - próbálja kezclni.
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A védelmi-ipar és napjaink katonai kiadásai

Néhány jellemző mai adat a katonai beruházrási és működés-fenntar-
tási kiadásaink alakulásáról az elmúlt évek tükrében:

2 oDP (Gro§s Doínestic Píoduct): brülló hazai termék, az snya8i és nem anyagi tevékenyétek kö_
rébén e8y év alati létrehozott termékek á§ szol8áltatások ö§§zei§é8e.

A fenti adatokból is kitűnik, hogl míg folyó áron sikerült jelentős
pénzügyi kereteket biztosítani a katonai beszerzésekre, addig azok mind
reálértékben, mind az adott költségvetési év GDPZ 7o-ában jelentósen
elmaradt a korábbi évekhez üszonyítva.

ev folyó áron
Mrd Ft

konst.áron
m,US $

| 57l
t599
t53l
23?5
232l
22E5

2343
1944
l4l l

GDf ?o-ában

I982
l983
|984
t985
l9E6
l9E7
1988

l989
t990

20,05

2l,9

37,7

38,8

4l,5
49,16

47,76

44,44

2A
2,4

3,6

3,6

3,4

3,5

2,8

2,5
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A fenti táblázat adataihoz kapcsolódik a haditechnikai eszközö\
felszerelések beszerzése, illetve azok aránya a közvetlcn honvédelmi ki-
adásokban,melyekakövetkezőképpenalaklltaou

Ezen számszaki adatokból is látszik, hogy a különböző években je-
lentős értékű eszközöket, felszereiéseket vásároltak a honvédség számá-
ra, ám azok aránya egyre csökkent az össz honvédclmi kiadásokban.

A védelmi-iparunk és a nemzetközi integráció

A második viiágháborút követően a szovjet segítséggelbeindított ka-
tonai termékek iejlesztésének programjában a magyar védelmi-ipar ter-
melése alapvetóen a honvédségi igények kielégítésére aiapozva a hadi-
tcchnikai eszközök és felszerelések gyártása területén az alábbiak szeánt
valósulhatott me8:

- licenc alapján tórténő ryártás;
_ hazai fejlesztés alapján történő ryártás és

- eszközök javítása.

A védelmi-ipari termékeink legnaryobb hazai megrendelője a had-
sereg volt. 1949_1956 között a honvédség technikai szűkségletének 65-70
Vo -ál a magar védelmlipar biztosította, ez az arány azonban 1 !}60-ra már
20 7a-ra csökkent. A védelmi-ipari termelés felfuttatásával párhuzamo-
san a kstonai terr"!ókel exportja is folyamatosan emelkedett, így 7989-

ev beszerzési érték

19 Mrd Ft

l7 Mrd Ft

3l Mrd Ft

48 Mrd Ft

41 Mrcl Ft

ó2 Mrd Ft

aránya a honvédelmi
kiadásokban

48%

39Eo

42?"

437"

26%

26%

l961-6.5

l9(Á-70

1,91|-75

1976-80

l981_85

r98ó_90
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ben az ilyen jellegű termékeink 85 o/o-át exportáltuk fóként a Szovjet-
unióba, illetve Varsói Szerződés országaiba. Védelnri_ipari termék-ex_
portunk egy clcnyósző része a fejlődő országokba is eljutott. A kissbb
nagyságrend ellenére ezen exportunk rentábilisabb volt más polgári ter_
rnékexportunkhoz képest. Ezt úgy sikerült elérni, hogy míg a hazai vó-
delmi-ipari termelés a szclcialista külkereskedelmi rendszerben makro-
gazdasági szinten - a piac törvényeivel ellentétcsen kialakított, irreális
ár- és költségarányok következtóben - nullsza]dós tudott maradni, addig
mikrogazdasági (vállalati) szinten nyeresógcsvolt. Ezt az ún. vegyes pro-
filú vállalati szintű (poIgári és katonai) védelmi-ipari termelési szerkezet
és a különbözó népgazdasági szabályozók. gazdaságpolitikai eszközök
megfelelóképpen támasztották alá. A polgári ipari termeléshez képcst
elkülönült szabályozást csak az export-import engcdélyezési rendszcr -

ami mindenütt elfogadott piackonform szabályozás volt - jclcntett. Ála-
mi szinten azonban e termékek erport_importja , a cserearányok "sajá-
ros" kialakítása révén _ már nem volt ennyire kifizetődő. Mégis ezcn ex-
portunk új piacra való bejutást jelenthetett, ezéít az jelentós üzletnek
minősült. Természetesen katonai importunk döntő többsége is ezen or-
szágokból eredt.

A rendszerváltást követóen hazánkban e terület is új kihívásokkal
nézett szembe: egyrészt a KGST, a Varsói Szerződéses kapcsolataink
gyors szétesésével, illetve a nyugaú-európai integrációs folyamatok ala-
kuIásával és a beszerzési és értékesítési lchetőségek kapcsán kialakuló
gazdasági dekonjuktúrával, másrészt az e téren beindított privatizációs
folyamattal. Ez utóbbinak az időbeli megkezdóse elengedhetetlenül
szükséges volt. mivel a fejlődés csak ezen az úton indulhatott meg. Tő-
keszegény ország révén e téren kapott nagyobb szerepet a kü|földi mű-
kii,dőtőke, amelynél egyedüli szempont az elcrhető profit nag),§ága volt.
Ez í!ry tudott csak "pártsemleges" maradni, ugyanis azt nem az ideológia
érdekelte, az sem számított nála, hogy a megrendelő hazai partner, vagy
külföldi. Egredüli szempont vezérelte: számára nyereségessé tenni a vá!-
lalkozását, amit a minőségi termelés felfuttatásával, de fóként fizetőké-
pes kereslet növelésével látott biztosítottnak. E téren a fizetóképesség
nagy súllyal esik latba, hiszen a világ egyjelentős részén - így volt a keleti
tömb számos országában - igen nagy az igény a legkülönfélébb katonai
termékekre. Mindez azonban fizetőképességük hiányában nem ér sem-
mit. Épp ezért és a gazdaságos termeiés éráekében a hazai gyártók is
felismerték a küIpiaci lehetőségeket. Egyre inkább rákényszerülnek
olyan termékek gyártására, amelyeket a világpiacon jó pénzért, gazdasá_
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gosan el tudnak adni. Ilyen termékek kifejlesztése azonban pénz, idó- és
munkaigényes, amire a jelenlegi gazdasági (és politikai) helyzetükben
nincs lehetőségük. Ezért törekednek inkább a hazai 5lártók is arra, hogy
az igényeknek megfelelő védelmi-ipari termékeket a nemzetközi koope-
rációs gyártás keretében állítsák eló, megteremtve ezáltal az újabb piac-
ra való kijutás lehetőségét is.

Itt tartom szükségesnek megjeglezní, hogy a vódelmi-iparunk és a
ncmzetkózi integráció témakörét számos politikusunk és a szakemberek
nag_v tóbbsége elsősorban politikai aspektusból szokta felvetni. Igy szá-
mos katonapolitikai találkozó kulcskérdése hazánknakvalamely integrá-
ciós szervezethez való csatlakozásának a lehetósége. Tehát elsósorban
ncm gazdasági, védelmi-ipari eryüttműködés kérdései kerülnek előtér-
be, hanem inkább a politikai es/üttműködésre helyezik a hangsúlyt. Ezen
tervek a szakmai berkek állandó vitatémája. Véleményem szerint azon-
ban mind a gazdasági. mind a katonai integrációs törckvóscink, teljes jo,
gú, vagy társult tagsági törekvéseink, az ilyen jellegú csatlakozásunk le-
hetősége már régebben eldöntött tény. Mindezt csak megerósítette a
ncmrégiben Brüsszelben megtartott NATO csúcsértekezlet álta] elfoga-
dott "Partnerség a békéért" együttműködési terv, amely - többek között
a transzatlanti kapcsolatok, a szervezet strukturális reformja, az atomso-
rompó-szerzódés ügye, illetve egy politikai deklaráció elfogadása a szer-
vezet kibővítéséről szóló témák megvitatása mellett - a NATo-n kívüli
országoknak felajánlott békepartneri kapcsolatrendszer intézményi ele-
meit foglalja magába, teszi lehetővé. Társuiásunk már csak azórt sem idő-
szerű manapság, mivel az egyesülő Európa biztonsági arculata is még csak
most formálódik, u5lanis kevés idő telt el a poltikai rendszerváltozások,
az új arculatok kialakulása óta. Avilágnak, a nemzetközi szervezeteknek
még meg is kell "emészteniük" atörténteket, e| kell tudja fogadni azokat,
A NATO tehát - új tagok felvétele helyett - folytatni kívánja a Nyugat
közös politikájának összehangolását (inkább) az Európai Unió ernyője
alatt. Tehát a hidegháborús évek, az eddigi politikai és katonai elkötele-
zettségek mellett aNATO-raket új feladat is hárul. Egyrészt a meglévő
válsághelyzetek kezelése és a békefenntartás, másrészt - az érintettekkel
szoros együttműködésben - Közép-, és Kelet-Európa, illetve Közép-
Azsia stabilitásának a megteremtése. Iry az általunk is oly gyakran han-
goZtatott védőernyó helyett, mondhatni Európa, az egészvilág stabilitása
érdekében a NATO és Nyugat-Európai Unió, illetve a résztvevő orszá-
gok együttműködésében új minóséget kell teremteni, és ennek a csúcs-
értekezlet szerint - legmegfelelőbb eszköze a felajánlott együttmúködés.
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Ennek megfelelően tagsági reményeink késóbbre maradtak. Mindezt sa-
játos módon tám asztja alá az akoncepció is, amelyet KIaus Kinkel német
külügrminiszter Hamburgban terjesztett eIő. A "kibővített biztonságrlt"
hirdetó elgondolása találkozott az amerikaiaknak a "Pa nnercég a békéért"
nevet viseló koncepciójával, melyek szerint a teljes jogú tagáságlunk előtt
számtalan fokozaton (funkcionális integárci6) kell hazánknak átmennie
a csatlakozás érdekében. Ennek megfelelóen Kelet- és Köáp-Európa
országainak be kell érnie a deklarált partneri kapcsolatok felajánlásával,
amely semmiféle biztonsági garanciát nem jelent sem a NATO-tól, sem
a I.IYEU{ó|, sem az Amerikai Egyesült Allamoktól.

Védelmi -iparunk és a konverzió

Az 1989-90-es években a KeletEurópai országokban es a Szovjet-
unióban is lezajlottak a társadalmi-politikai-gazdasági változások, ame-
lyek jelentós hatással voltak a védelmi-ipari termelesükre is. Hazánk vé-
delmi-ipari termelése, a korábban nagymértékben folytatott katonai ter-
mékcseréi, a kis volumenű termelés, illewe a sajátos szakosodásunk,
eryoldalúságunk következtében jelentósen visszaesett. Hazánkban a
rendszerváltás, illefue a Varsói Szerződés felbomlása után ery jelentős-
nek mondható (a szakosodás révén egy-egy termék vonatkozásában oly-
kor az egész Varsói Szerzódá speciális igényét kielégítő), védelmlipari
termékgvártó bázis maradt meg, amelyet igények nélkül nem tudunk ki-
haszná[ni. Ennek eredményeképpen, illetve azáltal, hog5l a hidegháborús
helyzet jelentősen csökken kezdődött meg nálunk is a védelmi-ipari ka-
pacitások leépítéseés átalakítása (konverzió). Mint a védelmi-ipar struk-
turája kapcsán már említettem a térség országaihoz képest, sót nemzet_
közi üszonylatban is abban a kedvezó helrzetben voltunk, hory nem volt
önálló védelmi-iparunk. Ebben az esetben tehát nem is inkább a konver_
zióra, hanem a védelmi-ipar fejlesztésére, átalaKtá§ára kellett koncent-
rálnunk. Ennek megfelelóen Magyarországon a védelmi-ipari termelés-
re, illetve a leépíté§rc, átalakítiá§ra vonatkoálag sajátos helyzet alakult
ki: a konverzió csak részben válhatott feladatunkká. Igr egles vállala-
toknál - a polgári termelésük változatlanul hagyása, vag5l erósítése mel-
lett, a katonai termelésüket illetóen - a konverzió a teljes közgazdasági
eszköztár felhasználásával, de az európai törekvésekkel összhangban in-
dulhatott be. Formáját tekintve egrészt űg, hogl elsősorban a szerve-
zeti struktúrájukban ment végbe az átalakulá§, a konverzió inkább az
adósságtulajdon_, az adósság visszaíizetési moratórium teniletén valósul-
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E
bogy:

hatott meg, másrószt üszont úgy, hogy védelmi-ipari termelés mennfsé-
gének a visszafogásával új, konzerűbb, NATO szabvány szerinti, minő-
ségi termékprofil került kialakításra. Mindezt segítették azok a legfon-
tosabb gazdasági-jogi szabályozások is (pl.: privatizációs-, a csődel-
járásról sóló törvény, adóügyi jogszabá\ok, stb.), amelyek bizto§ították
mindezen folyamatoknak a jogszerú lebonyolítrását. E téren azonban még
mindíg akad számos tennivalónk. Azonban annak ellenére, hory nálunk
nem volt tisztán védelmi-ipari tevékenységet fo|ytató cég az elmúlt idó-
szakban mégis elkezdődhetett ery lépülési folyamat. Ezen két ellenté-
tesen ható folyamat végrehajtiását kizárólag a védelmi érdekeinkkel össz-
hangban kellett megtennünk.

sajáíos jelenség negoldásánál elsórtndű szempontjaink azo|q

- a szükéges kapacitásokat megőrizve - ha indokolt - újakat is
létre kell hoznunk,

- elkerülhetetlenül meg kell kezdeni ajelenlegi kapacitások mo-
dernizálását, átalakítá§át,

- már csak védelmi szempontból is szükséges a védelmi-iparunk
teljes újjászervezése, mert ezáltal embargó-érzékenységünk,
kiszolgáltatottságunk is csökkenhet,

- mind a hazai gyártóknak, mind a hazai felhasználóknak is biz-
tonságérzetet ad, hogy a magyar iparon keresztül a tánadalom
támogatását is megkapják.

Ezen folyamat elósegítése ugyancsak korverziónak tekinthető. Te-
hát a problémakör megoldása nálunk sajátosnak mondható. Azonban a

kelló időben történő lépés megtétele érdekében, már a Parlamentben is
megfogalmazásra került, hogy vagy egy egységes, komplex szerkezetű,
erymással összefüggő és azonos érdekek alapján működő védelmi-ipari
struktúrára, szervezetre, vagl pedig inkább automatizált részvállalatokra
lenne inkább szükségünk, amely optimális utat viszont mindenképpen
meg kell keresnünk.

A íovábblépés leh€t§éges útjai...

Már a legfőbb törvényünkben, az alkotmányban is rögzítésre került
azon kötelezettségünk, miszerint a független Maryar Köztársaság szuve-
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renitását és területi épségét biztosítanunk kell. Ezen követelmény kielé-
gítése viszont elkerülhetetlenné teszi számunkra az ország védelmét biz-
tosító, kiszolgáló, önálló, nemzeti alapokon működó, védelmi-ipari struk-
túra kiépítését, esetleges átalakítrását, korszerűsítósét. Mindez 8ztjelen-
ti, hosr|

_ a meglévó ipari kapacitásokat képessé kell tenni a minél na-
gyobb méítékú a hazai fe5rueres erók és .endvédelmi szervek
ellátására katonai termékekkel,

_ az előző gondolatban foglaltak végrehajtására meg kell szün-
tetni vódelmi-iparunk egyoldalriságát. A vertikális iparstruktú-
ra helyett inkálrb a horizontális, több termék eryidejű gártásá-
ra kell képessé tenni a meglévó iparunkat,

_ tekintet'.el arra, hogy védelmi-ipari termékeket illetóen jelen-
leg a magyar felvevő piac viszonylag korlátozott, illcwe a gaz_
daságos termelés érdekében is növelni szükéges avédelmi-ipa-
runk nemzetközi versenyképességét.

Mindezen célok elérése érdekében - elsősorban a ryártók részére -
szükséges lenne, hogy:

- a ma5/ar honvédség hosszú távú fegperzerfejlesztési koncep-
ciója ery adott idópontra vonatkozó piaci igérvény legyen,

- a gazdaságns, iiletve az exportra történó fejlesztésben, lőszer-
5,ártásban nagyon elkelne a magyar retlerencia,

_ naryon sok védelmi-ipari termelést is folytató vállalat közel áll,
vag5l állt a csódeljáráshoz, amelyek részére szükséges lenne egy
" minima lbált s e §ts égnyúj tás".

A élok elérese és a feladatok mielőbbi megvalósítása érdekében
1991. decemberében a Kormány hatátozatával hozta létre - kés6bb fel-
adatai vá|tozatlanul haryása mellett került átalaKtásra - a Hadiipari Hi-
vatal. AHivatal feladata a védelmi - ipari termelés, érték€sítés és beszer_
zés összhangiának megteremtése érdekében végzendő honvédelmi, ipa-
ri, műszaki-fejlesztési és kereskedelmi tevéken}nég koordinálása, nem_
zetközi kapcsolatok kiépítése, ö§szhangjának megteremtése.

A Hadiipari Hivatal által deklaráltaknak megfelelóen is a védelmi-
iparunkat - a racionalitás jegyében - két irányban szükséges fejlesztcni.
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Egyrészt meglévő bázisainkat kell jobban kihasználni a szakmakultúrára
alapozva, másrészt az új projektekhez kell hozzÁigazítani, ki/átalakítani
a vállalkozásokat.

Következtetések...

Jelenleg a magyarvédelmi-ipari termelés aligvan kiha§ználva ahazai
felhasználás tekintetében, ezen termékek majdnem egésze exportra
megy. A gazdaságos termelés (illetve az export fokozrása) érdekében vé-
leményem szerint alapvel,ően a mai struktúrát kellene elóbb átalakítani
práhuzamosan a hazai megrendelések felmerülésével, Azonban köztu-
dctt, hogy a íe5rueres eróink és rendvédelmi szerveir k szorító gazdasági
heiyzetben vannak, a részükre sziikséges összeget a Maryar Parlament-
nek kel| elóteremtenie, ameiy jelen esetben csak a szinten tartráshoz elég
és nem teszi lehetővé a íejlesztesek megvalósítását. Ézért e nehéz ióő-
szakot mind a gyárt6k, mind a felhasználók részéről a (kölcsönös) kiút
kcrcsésével kénytelenek cltölteni,

i'elhasznált irodalom:

Csobay József: A mag5iar hadiiparról, pénzügyi szcmmel.

lénárt Ferenc: A maryar hadiipar! termelés. Kiegészítés a Minisz-
terelnöki Hivatal koordinálsával készüló tanulmányhoz.

Honlédelem '93. A honvédelmi Minisztérium kiadványa.

Lrrbbi a hadiipar újjáélesztéséért. Interjú Nagy András ország5lűlési
képviselővel. Megjelent a Magyar Hírlap 1993. novemberi számában.

SIPRI Yearbook 1992. C}xford University Press

Szarka István: Fejlesztési irányok, konverzió és kooperáció a maryar
hadiiparban. Elhangzott elóadás a c+D '93 kiállítás szimpoziumán.

The Military Baianca 1fi)_199l.
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Védd magad! Interjú László Jenővel. Megjelent a Heti Világgazda_
ság 192. június 6-i számában.

Völryes Iván: Hírek, hitek, vélemények. Megielent a Népszabadság
1991. november 1l-i számában.
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Az INTEGRÁcIós rnnöoÉs lrmrósÉon l
NyLJGAT-EIJRópx vÉoplrn IpARBAN

szenes zoltón|

Az 1989 végétől Európában drámai események (kelet-európai for-
radalmak. Nómetország es/esíté§e, a hidegháború befejezódése, haderó-
és feglverzetcsökkentések, Szovjetunió és Jugoszláüa széthullása, pol-
gárháborúk, etnikai konfliktusok, stb) következtek be, amelyek lényeges
hatást gyakorolhatnak az európai nemzetek védelemgazdasági együtt-
működésére. Nem nehéz megjósolni, hory ezek a történések felerósítik
a gazdaságiés kereskedelmiszempontokat,es anyugat-európaivédelem-
gazdasági integráció irányába hatnak.

A béke hatása a védelemgazdaságra

Az európai védelemgazdaságra egyik legnagyobb hatást , az általá-
nos nyugat-európairecesszió mellett - azeurópai hagyományos feryve res
erők csökkentése okozza. A "leszerelés' következményei rendkívül
összetettek: jelentős mértékben csokkennek a védelmi kiadások, irányvát-
tozás következhet be a technológiai fejlódésben, átstrukturálódhat az
európai védelmi ipar, megnövekedhet a katonai-védelmi infrastruktúrák
kettős (polgári és katonai) célú felhasználása.

A nyolwanas években a nyugat-európai onzágok védelmi költ§ég-
vetéseiben egy relatív stagnálás következett be é§ megkezdódtek a üták
a katonai költségvetések csökkentésének szükségességéról, illetve lehe-
tőségeiról. Ezt a ütát a CSCE (Conference on Security and Coorporati-
on in Europe) és CFE (Conventional Armed Forces) - tárgalások sike-
rei eldóntötték. A katonai naryhatalmak (U§d Oroszország) jelentős
védelmi költségvetés -csökkenté§ei, az európai NATO+agonzágok 5-15
7o-os haderőJeszerelési követelményei lehetővé tqszik a kiadások mér-
sóklését, a különbözó védelmi felszerelési tervek visszafogását. A kiadá-
sok mérséklésónek követelményét felerősítik a nyugat-európai orságok

l I)r. szenes zohán ezredes, kandidáitr§. etyetemi docens, a MHhadtáP csopoítfóor,ké (íóc§oport-
fónöt-helyetle.i)
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meglevő gazd^sáli nehézségei, a költségvetési deficitek problémái, a la-
kosságnak a felszabaduló védelmi kölségek gazdasági-szociális célra va_
ló átcsoportosításával kapcsolatos elvárásai (a béke osztaléka).

Az eddigi kiadás-csökkentési döntések (1. sz.táblázat) a hagyomá-
nyos erők (CFE-l) és a hadászati fe5ruerek (Strategic Arms Reduction
Tal}s-START) leszerelési eryezményeinek óvatos következményei. Ám
már szó van a CFE-2 és a START-2 tár5nlásokról is, á új leszerelési
eryezmények megkötésére (vagy eryoldalú feryverzet-csökkentésekre)
kerülhet §or az évtized hátralévő éveiben, sokkal radikálisabb leszerelést
előirányozva, mint aztjelenleg gondolnánk Ez pedig 2000-re elkerűlhe-
tetlenül jelentős védelmi kiadás-cs<jkkentést fog előidézni a legtöbb or_
szágban.

1. sz. táblázat

Yédelmi költségveté§_csökkentések az EU_tagorságokban

Az orság megnevezése A csökkentes taílalma

Franciaorság

Na8y-BritanDia

Németorság

Olaszorság

Hollandia

Dánia

Belgium

Avédelmi felszerelési kiadásokat 42 Md
frankkal csökkentették 1990-1993 kö-
zótt

Az 1991-93. évi védelíni költsé8vetése-
ket az 1989. évi szinten tartják

A beszerzési kiadásokat csökkentik az
l 985 évi reálérték-szin tre

A vedelmi költségvetés csökkentését l0
éves periódusra tervezik

l0-15 %-os kóltsé8Yetés-csökkentést
h8jtott8k végre 1990-93-ban

A védelmi köl tsé8v€tést befa8yasztot-
ták 1988. évi szinten

A védelmi költségvetést kisebb mérték-
ben csökkentik
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'.fermészetesen a kiadások c§ókkentésének mértékéról a vélemé-
nyek megoszlanak. Eges szakértők (WKaufmann, B.Adam) szerint a
védelmi költségek redukciója elérheti a20-40 To-ot', mások (pl. I.Yates,
I(Fusch) szerint csak a növekedés űteme mérséklódik (l-sz. ábra)

1.sz-ábra

uruüId t A vilóg védelnl kiadásai
(l e8?.évi Arr}oD)
1500

1000
3, 27Jév

l97J-1985

Feilödö vilá8

1. |z/éy 3. 37Jét

t915 1980 1985 1990 1995 2000

ltrrrás: Yates, I: Market Forces and the Defence Industries
RUSI Journal. Winter 1989.p.60.

A tárryalásos leszerelés azonban a leszerelesi folyamatnak csak
esrik összetevóje. Zajlik eg strukturális leszerelés is az európai had-
erókben a legkorszerűbb technológiával elóállított fe5rverzetek árai lát-
ványos növekedésének köszönhetóen.

2 william Kaufmann amerikaiköz8azdá§z e8y B.ookin8§ lntézlt áIal kiadott lanulmányábaí a je-
lenl€8,i l ó00 milliárd dollár 300 miuiáíd do &o§ c§óldrcnté§ével sámol avilág hatooai kiadásai-
nak c§ö*í€ntése teílilelén, vó. védelem_lesz€rclé§. GRIP kiadása, Bro§szel (Fofd.)
l99o.279,old.
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Harmadrészt van egy költségvetési leszerelés is, amely elsósorban az
országok belső gazdasági és szociális problémáinak nyomását közvetíti a
védelrni bűdzsé felé,

Mindenezen hárlnas folyamat dialektikája következtében a nemzeti
haderók fenntartásához szűkséges haditecbnikai eszközök és felszere_
lési anyagok beszerzési lehetóségei elk€rülhetetlenül csókkennek

A védelmi kiadások csökkentésének olyan következményei is van-
nak, hogy a kormányok és a vállalatok tartózkodnak az elkötelezettség-
től, a beruházásoktól, a különbözó nemzetközi píogramokban való rész-
vételtól'. Már az első költségvetési csökkentések jelentós változásokat
okoztak mind a multinacionális, mind a nemzeti feryverkezési tervekben
(2. sz.táblázat). A nary projektek közül veszélytre került az EFAvadász-
gép és az NFR-90 fregatt fejlesztési program.

3 
^ 

!édetrnikiadálok lefara8á§ának termé§z€íe§en a pd8áíi 8azda5á8i§zférában je|€ntó6 pozitíW-
mai i§ vantMk, jirtékony hatással lehet 8 8azda§8i feiódésí€. A felszabáduló tóke átá."moltrut az
ipari c§úc§le.hnoló8iát felha§aáó va8y elóállító áglzótaiba, j.vítva ez?Jt a nyu8tl eu.óílai or_
sá8ok ver§€nytép€s§é8él nernzéü é§ n€ínzetkózj voítatko?árban e8y.íánt. A la,bblelpénzekMl
juthat á 8azda§á8i baFk oívos|á§ára, a §zlciális kiaolsotrra, a tomyJietveaekni 8ondók enyhíté-
ére é§ infra§rukaún íelesáéér€. Frneüeat r 'bé*e6áálékM" §€8íthetik a kebl-euópai gaz-
dn§á8o& talp.áó,ltítá§át i§, ami úiatlb íracol(rt nyithai . nyu8at_.u.ópai o.§á8,ok eló{t.
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2. sz. táblázat

Zsugorodó programok

A program neve Költsege O{d §) várható sorsa

EFA vadászgép 37,0

Közös NATo-fregatt és 202
konvojkísérő hadüajók

Brit harckocsi fejlesztés 3,3

Francia haditengerészeti 3,0
vadász4ép

Francia-németharckocsi 1,3

NSZ( csökkenti megren-
deléét, késleltewe ezzel a

Pro8rEmot

N-Br., Franciao. és Olasz-
orszí8 kiszíllt

Visszafogják vagy abba-
hagyják

Visszafo&iá}

A finanszíroást hosszabb
vadász helikopter táwa átütemezik

Forrds: Világgazdaság 190. febr. 28.

Ma§/ar Nemzet 7993. jún. 26.

De tóbb, két- vary többoldalú projekt sona is kérdésessé vált: USA
és UK kivonult a modul szerkezetű, távolról indítható feryverek prog-
ramjából (MSOW), NSZK üsszalépett a korszerú, röüd hatótávolságú
levegó-levegó osztályú rakétaprogramtól (ASRAAM), valamint a NA-
TO multifunkcionális információelosztó rendszer programjából
(MIDS)4. Jelentós csökkentések, üsszafogások es átütemezések történ-
tek a nemzetállamok fegy,lerkezési lerveiben is'.

Lásd MoTT,wJ. Tran§atlantic Defence-lnd!§tíiat co abo.ation. RUsl Joumal sPrin8 l99l.
P.54.

Na8y-Britannia például leálította a Haírieí cR-s rePoló8épí€ tervezelt Páncéltöó rakéta kifej-
lesztését, f eltllüzs8,ál(a s challan8,er-2 h.rckocsi-pro8íamját
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A csökkenó védelmi költségek, a zsugorodó védelmi szükségletek
megnehezítik a védelmi ipar helyzetét. A nehezedő feltételekre, a
rosszabbodó kilátásokra a védelmi cégek a következóképpen reagálnak
(reagálhatnak)6:

a.) Á védelnri export növelése, különösen a fejlódő ors zágok piacaira.
A verseny azonban erős és a lehetóségek korlátozottak. A feryverzet
csökkentések következtébcn megerősödhet a használtfegyver-piac Nyu-
gat-Európából és az USA-hó!.

b.) A védelmi piac legígóretcsebb terüIeteinek megkülönböztetése,
elfordulás a hordozóeszközöktől az elektronikni rendszertk és részben
a rakéűk felé7. K+F projektek korlátozása vary elbagyása.

c.) Behatolás a civil piacokra. Azoknak a vállalatoknak, amelyek
'félkézzef már eddig is termeltek polgári célokra, viszonylag könnyebb
lesz eltávolódniuk a védelmi piacoktól, ha ciül tevékenységük verseny-
képes és jövedelmezó. Azok a vállalatok, vagy vállalati részlegek (divízi-
ók), amelyek termékeinek nagyoirb hányada vÉdelmitermészetű volt, ne_
hezebb feladattal kerülnek szembe. Ezen cégcknél várbató a munkaerő_
elbocsátás, üzemck bezárása, védelmi termeles feladása.

d.) A résztvevők számának csókkenése. Ez az ipari koncentráció
természetes jelensége, mert az erő§ebb felvásárclja a gyengébbet, hogy
korlátozza a versenyt és növelje a maga piaci részesedését. E tendencia
fel5,orsu lása viszont tovább korlátojza majd a versenyt. I)e mivel a meg-

BoLT EP.L. Bud8el cut§. üfects on tbe Defence lr}du§trial Ba§€. National Defe,lce, Ma!,/JuDe
! 99l.

Az elektronilra nóvekvó térhódítá§á! jól jelemzjk .z elábbi adatok UsA €lektíonikai eszkózöke
áz lJilá8háboó idején a védelmi bt§ze.zési t ]dz§é l %_át, a ínásodik vilá8láboóban ó %-ot,
70 -es években 20 %-ot, l 986 .baí 26 í-ot fordított. A sámítások szerinr l 99 6 -ban az eleklío_
nik6: "tdllé§ú' eszközök e íogiák költeoi . be§z€í zé§ köllsé8ek 3 5-40 í-át, vö, HoBBs, D, Re_
se5rch and l)€vc}opm€ut iít NATo NAm s sixtecn N,1iions, D€c. l9E9,/jin. l990. p29,
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rendelésck iránti éhség elég erős, elófordulhat még az igen kevés kon-
kurrens közötti intenzív piaciverseny is.

e.) Az egrüttmúkiidés fokoá§a az eróforrások egyesítése, a gazda-
sági lehetóségek kihasználása érdekében.

A védelmi költségvetések korlátozásai, a hadászati koncepciók át-
formálásának szükégessége vaiószílrúleg arra kényszerítik majd a kor-
mányokat, nagyvállalatokat, hogy vizsgálják meg a leszerelés lehetséges
technológiai kövelkezményeit is. Korai még természetesen biztos tett-
dcnciákról beszélli, de háiom ótPgó köveűztetést megkochiztatunk8:

a.) Valószínűleg a védelmi szférában a na5l technológiai programok
idósz.akn Európában lejárt

A csökkenő beszerzési tcrveket az a veszély ferryegeti, ho5l az eglre
nag5lobb és bonyolultabb fejlesztési programok rabjaivá válnak, és költ-
ségeik sebezhetóvé válnak mrnd az együttműködési nehézségelq mind a
kiadások gazdaságosságának ellenőrzése terén fennálló hiányosságok
miatt. Ha védelm ieszköz-besz,er zési költségvetések lényegesen csökken-
nek, akkor az igen nas/ projektek költségei és kockázatai mind kevésbé
lesznek elüselhetők. Persze, ha a kormányok ú9 döntenek, hory íenn-
tartják a védelmi K+F magas szintjét, a költségvetási hiányokat nem
annyira a felszerelés, mint inkább a ha5tomán1,os erők létszámának csök-
kentésével ellensúlyozzák, s a csapatokat továbbra is a haglományos hor-
dozócszközökre (repülógép, harckocsi, hadihajó) alapozva építik, akkor
a nagy multinacionális programok javára irányuló tendencia fennmarad-
hat. A nagy projektek fenntartásának további módja iehctne még az Eu-
rópán kívúli országok (elsősorban USd Japán) bevonása.

b.) Kisebb országokban minden bizonnyal naryobb hangsúlyt kap a
létezó hordozóeszközök korszerűsítése, kiegészítése, és a szükséges idó-
ben történő felváltása olcsóbb negoldásokkal. Eltolodá§ várható a ki-
sebb hordozók és korszerúbb önirányítá§ú ( inte0igens" ) feryverek irá-

E GUMMF]IT. Ph, wALKm, w: The Indu§lrial end Te.hnologicsl coí5equence oF thc Pesce. RU -
§ Joumál. spíií8. l990
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nyrába. Valószínű, hory kommunikációs rendszerek, ahol lehetséges, ki
fogják használni a rnegosztott információs rendszerek vívmányait, elke-
rülve ily módon a technológiai centralizáció eryik formájának felváltását
egy másikkal (központosított távközlési rendszerek). Ennek a fejlemény-
nek eryik fontos aspektusa lesz az elektmnikll hadüselés (Elektronic
Warfare - EW), az EW_el szembcni ellenrcndszabályol valamint nz ún.
"Soft kill"(lágyan öló) technológiák fokozott hangsúlyoása.

c.) A csökkenő költségvetesek várhatóan csak a kiáólagosan vé-
delmi jellegű kutatásokra lesznek elegendőek Elképzelhető, hogy a jö_
vő technológiájának fejlesztáében a ciül kutatásokélesz a vezető sze-
rep. Ennek bizonyos jelei már ma is tapasztalhatók. Például a bővülő
európai űrprogram már kezdi tüközni ezt a szerepet; a repülőgépipar-
ban is sokat beszélnek arról, hogy a 21.sÁzad elején a technológia fej-
lesztésének fő ös ztönzőjévé azűn. transzatmoszférikus járművek válnak;
az elektronika és az új anyagok néhány tartományában (például a félve-
zetók és termoplasztika esetében) a vezető szerep már egyértelműen a
polgárszektoré. Európa már megkezdte azúj irányultságú K+F egytitt-
működest olyan elsődlegesen nem védelmi céIú erőfeszítések által, mint
az Európai Alapkutatás és Ipari Technológiák (BRITE), az EUREKA
-konzorcium, az Európai Stratégiai Programok és Információs Techno-
lógiák Kutatása és Fejlesztése (ESPRIT), valamint a Korszerű Hírköz-
lési és Elektonikai Kutatás (RACE)9,

Természetesen maradnak különleges katonai igényeket kielégítÓ,
külön kutatási programok /ennek legújabb példája pld. a lopakodó (-ste-
alth) technológia), de ezek száma csökkenni fog.

1992 és az európai védelmi ipar

Az európai egységes belsó piac terve, amely a piacok teljes körű li-
beralizálásával indít támadást az integráciőt akadályoá erők ellen, új
kihívást jelenthet a védelemgazdaság számára.

9 Lá§d. PA]áNKA] T.: EuróPai Közö§§é8ek. Re8ionáis ln!e8.áció Nyu8at_Eu.ópában.ln.: Inte8_
rációs rendszerek a világ8azdasá8ban K]x, l 989. l 39- l 40.old
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A védelmi iparok uglanis nem izolálodhatnak (annál is inkább, mert
részei a nemzeti iparoknak) az Európán 'vé§gszág"lldó' integrációs tö-
rekvésektől, a kereskedelmi akadályok megszüntetésétól. az eryüttmű-
ködő gazdasági, pénzüryi és struktúra-politikáktól, a hatékonpág-növe-
ló törekvésektól és az innováció dinamizmusától.

Az 1993. január elsejével bevezetett egréges belső piac védelmi
szektorra való várható hatáát illetóen megoszlanak a vélemények.

Ennek fő oka az, ho5l az Egységes Európai Okmány a védelmi pia-
mt nemvonja be a liberalizációba, és kimondja, ho5l e t -góll&mok fenn-
tarúbstJók szon lpari és technológial lopacitósallrat amelyek a bizton-
ságuk garcntálásóhoz szükségesek Vannak nézetek, melyek szerint az
Egységes Európai Okmány és a mögötte álló erók a védelmi szektor
szempontjábóléppen olyan jelentőséggel bírnak, rnint aberlini fal ledön-
táel0, Más felfogások szerint "nincs semmi ok ana, hogl 1992 kiilönö-
sebben jelentős mérföMkó lenne a védelmi ípar számára. " Fontossága csak
abban a mentalitásban és viselkedésben van, amit minden emberben mo-
tivál az egséges európai piac na5nzerű koncepciójall.

Az Erységes Európai Okmányt a védelmi ipar "lelkes" védelmezói
azzal támadjá\ hory diszkontinuitást okoz az európai fes/verpiac tör-
ténetében. Az európai védelmi sállítók többsége ugyanis olyan konglo-
merátumot képvisel, amelyet polgári érdekek uralnak. Ezek a cégek (pl.
az elektronikai szektorban) kénytelenek voltak átalaKtani és megerósí-
teni technológiai bázisaikat, részben páneurópai szövetségek létrehozá-
sával, hogr helyálljanak az USA-val és Japánnal szembeni versenyben.
Az lntegrált plac dlktálts átslakításl követelményekból pedig nem von-
hatják ki a védelml tételeket

l0 tri§dcUMMETT,Ph,wALKER,wJfip.,{4.

l l 
'.F.D.iattd, 

a Thoíh§od csF rlelíökének véleményét AD§űvrtt idézj. Lá!d. chrlco8in8 the El-
roPesn Deíenc._ Indust.iál Ba§e. Nrüfid Defcnce 

'att. 
1 990P. l 7.
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Az eglséges európai belsópiac azzal is fenyeget, hogy a polgári csúcs-
technológiai tevékeny,ségek megnövekvő mérete és integrációja beár-
nyéko|ja (kétségbe vo4ia?) a védelmi-ipari technológia vezetó szerepét.
A védelmi vásárlásban a rendszer-integráció felé bekövetkezett eltoló-
dás az új (feltörekvő) belépóknek (rendszer-cégeknek) nyljt alkalmat
arra, hogy elsődleges szerződók (fővállalkozók) legyenek.

,.Az egységes piactól mindenképpen várható a yerseDy felélénkülé_
se'" a védelmi eszktjzök kereskedclme területén. A verseny még a "drf
ferenciólt" fegyverpiacon is ösztönzi a hatékonpágot, megváltoztatja a
magatartást, csökkenti az árakat. A jótékony hatások érdekében szélesí-
teni kell a kompetitív elemeket (versenytárgyalások, stb) a védelmi üzle-
tekben, közelebb kell hozni a fe5ruerüzletekhez a kereskedelmi szemlé-
letet, át kell lépni a nemzeti határokat. Ehhezjó környez€tet, megfeleló
feltételeket adott az 1993-ban beindult új európai piac. Természetesen
nem könnyű megítélni a verseny eredményét, hiszen a megtakarításokat,
növekvő profitokat nehéz mérni. Az e§/etlen lehetőség csak az aktuáli_
§an fizetett ár összehasonIítása annak megbecsülésével, hogy mit kellett
volna fizetni a verseny hiányában.

Az e5lséges piac minden ,ralószínúséggei fetgyorsítja (befejezi) a
nemzeti koncenírációs folyamatot és fel€rősíti s tíansznacionalizáló_
dósi tendenciákat is. Avédelmi ipar eg5ne inkább tisztán kommersz ipari
jegyeket vesz fel. Minden nagyobb nemzet alakít legalább egy nagy, in-
tegrált nemzeti-ipari vállalatot, amely átfogja a védelmi ipar néhányvagy
teljes szektorát. Ezek a nemzeti "cs úcsvállalatok" az egyenlő részesedés,
a kőzös beszerzés, a közös vállalkozások és összevonások stb. révén össz-
európai kereskede|mi struktúrákat teremtenek, s alkalmazzák az ame-
rikai Teaming-koncébciótl3. A kisebb vállalatok egyik nagy csoportja a
fóvállalkozóktól fog függni, amelyek szerződéseket, "bedolgozásokat'

l2 A ver§€n}poülika máí ez idái8 i§ j€len volt a véde|ni piacon, de elleíjedése és eíedménye§§é8e
nem éíte el a kívánt slntet.A fó hátíáltaló tényezóa nemzeli önel|átásból fakad, amety biáos,
kényelíne§ é§ 8aranlált piacot jelent a hazai szállítók sámá.á.

l3 A Teamin8 (c§oporrmunka ) e8y sajáto§ védelrni ipari e8]ű(tínúködési formá, ametyben egy é8et
bízrak me8 fóválalkoz t*é^L (vezeló-szerzu6), íní8 a c§opoír tóbbi ta8ja alvállalkoáként sze-
íepel €8), sajáto6 tervben r(8dtett m&on. A koopeíáció6 formát az amerikaiak dot8ozták ki.
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biztosítanak számukra. Mivel ezeknek a cégeknek rendszerint nincsenek
erőforrásaik, képességeik vagy szakértelmük ahhoz, hory nemzetközi
műveleteket végezzenek, általában bátrányos helyzetbe kerülhetnek a
külföldi cégekkel szemben. Ezen cégek számára az lesz a megoldás, ha
olyan szűk, glártási vonalakat építenek ki, amelyek kettós rendeltetésű
technológiáka épülnek, és ha legtóbb üzletükben a hell vásárlókra tá-
maszkodnak. A kis és középvállalatoknak lesz egy olyan csoportja is.

amelyek fődaraboka! részegrségeke! glkatrészpket sállítanak a fővál-
Ialkozókna\ alvá|lalkozóknak és a kormányoknak is. Ezek a cégek
többnfre nem a védelmijellegú piacokon fognak tevékenykedni, s gyak-
ran ug]anazon termékeket szállítják a polgári vásárlóknak is, mint a vé-
delmi iparnak. Sokan közülük nemzetkozi versenyben lesznek a csúcs-
technológiai termókeikkel. Mivel rendszerint kívül esnek a kormányok
szabályozási, védelmi-kiüteli ellenőrzeseinek hatáskörén, es a védelmi
ipari alapkövetclmények sem terjednek ki rájuk, aktív részesei lehetnek
a nemzetközi együttműködésnek, nem clsősorban a védelnri szektorban.

A védelmi ipar "koruervativizmusa" va|ószínúleg nem lesz képes
megakad6lyozni a páneurópai konzorciumok további kialakulását, mul-
tinacionális (amerikaivállalatokat is magába foglaló) nemzetközi csopor-
tosulások létrehozását. Az ilyen kooperációk vagy szövetségek megala-
kulása, formája, méretei a technikai szükégletekból, a bevont erőforrá-
sok és a nemzeti kormányok védelemgazdasági politikája közötti kapcso-
latok komplexitásától függnek. A fejlődés valószínűleg nagyméretű lesz,
de nem biztos, hogy eg]enletes.

Sajátosan 'álakíthatja az eg}§éges európai piac a nyugateurópai vé-
delmi vállalatok transzatlanti kapcsolatait. Egyrészt lehetővé teszi, hogl
az új és hatékonyabb európai cégek ercdményesebben versenyezzenek
az USA hazai piacán. Másrészt felgyorsíthatja, expanzívabbá teheti az
amerikai védelmi száIlítók exportpolitikáját, javíthatja versenyképessé-
güket, hiszen mindenképpen szeretnének részt venni az európai védel-
mieszköz-piacon. Az európai cégek megerósödése megváltoztathatja a,
transzatlanti kapcsolatok tartalmát. Az eddigi direkt-eladásokat, licenc
megállapodásokat és"esetróI-esetre" történő (alkalmi) eryesüléseket egy
es/enrangúbb, technológiai transzfereken, közis vállalatokon é§ multi-
nacionális programokon alapuló együttmúködés válthatja fel, amelyek
csökkenthetik a kapcsolatokban meglévő eryensúlytalanságokat is.
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Mindezen folyamatok fetgyorsíthatJók az európai védelmi piac
strukturális ítrcndeződésé! hozájárulhatnek az egységes európai vé_
delmi piac kialakulásóhor, a védelemgazdoságt integróció §ámotteyő
fejlődéséhez.

Az európai piac liberalizálásával párhuzamosan számolni kell a ne-
hézrégekkel is, elsősorban a protekclonizmus fenntartásárnla irányuló
szándék területén. A protekcionizmus annfra mélyen ryökeredzik á vé-
delmi iparban, hogy meg§züntetése hosszú időt vesz igénybe, mert mindig
lesznek újabb (objektív és szubjektív) nemzeti okok, amelyek a megkűl
lönböZtetett védelem fenntartását kívánják.

Integrációs megoldások és lehetóségek

Az 1990-es évek új integráló hatástényezői egyértelmúen rámutat-
nak a változtatás szükégességére, az eddigi eg]^ittműködési felfogások
és módok felülvizs Eálatáía, a te|es nytlgat_európai védelmi ipar átslruk_
turálódásának indokoltságára. A félelmek és bizonyalanságok azonban
nagyon erősek. Számos szerző (Frank Cooper, Raymond Lugo, Trevor
Taylot, Keith Halrvard) hivatkozik az iníegrációs fejlődés nehézségeire: a
politikai támogatás hiányára, szu_verenitás feladására, a munkahelyek feI-
számolásának szükégességérel 5, a technológiai tejlódés elvesztésére, az
export visszaszorulására, eg új európai bürokácia megteremtésére. Pe-
dig már a tudományos kutatások számszerúen is bizonyítják ery lehetsé-

l4 AJzakiíodalrni fo.íások qlepján a védelmi-ipaíiprotekciüúzmusoak né8y foíoájál ,zono§íthat-
jUk:
l .) Léteá p.ojektek Yédetrne (mé8 ott is, shol már e katonai él§zeóé8 is kérdés$, i8yekeaek
a prq8ramol{at fcnntaílaíi };

2)_védelem ! fúió vr8!, r me8vá§áí|á5 eíeo (r l€gnr8yotlb vállalatolGt i8yekez0ek m%vé/eni a
k0líóldi megv&áttá§tő- Ennek mód§zer.i: i ré§zr.éoyck rulaitorr|ásának iotláaoá§a (N-a8y_B.i-

!t|Tia); állatni tul.itonjo8 fdlnasrtá§a (Frincir6tá8;; nag,tantolr véaerne 1Némercság);
3.) N€mz€ü íiac dts|ln6á§a m[, nemzlcackk l §zcmún @i a bit, vagy francii védelrni ipi vé-
delrne Néinetú§á8tól);
4.) Eü.óp.i íísc dt tnazá!. az ameiikri cé8€tlel,z.ííbcn (pl. vénóváínok)

l5 Mtie8yzqn, ez ! íolyünEl már.lkczdódöat. A b.cslések s mu*.néfiüek számáa ! védelíni
átaz.tolúon töt b úz.zaíí. b.€.0tik. vó.: EMERSoN, M (cd): The ecoíloírica l 992.: Tbe Fc co-
mi§íqr! ,rsa§nartt oí lha aaqlqnic cífc€lt oa cqnpktitB ú. rD]ranal Mrrkal. oxí6d Uíiw.ity
Pr.s l9t9.pp.54_5ó.
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ges egységes védelmi piac gazdasági előnyeit. Egy tanulmány szerint az
EK tagállamok évesvédelmi felszerelési kiadásaik mintegy 20 Vo,át meg-
takaríthatnák. Aviták ellenére azonban ma már látják, hory avállalatok-
nak nemcsak nemzeti, hanem globális mértékben is venenyezni kell;'és
hory a piaci mechanizmusokba való beavatkozás nemcsak drága, hanem
hosszú távon a nagyvállalatokat nemzetközileg versenyképtelenné tehe-
ti. Ezért elóbb vagy utóbb a kormányoknak el kell fogadni a verseny po,
litikáját, amely elvezethet az Erységas Európai Okmány szellemében
e§/ integrált európai védelmi piac kialakulásához is.

Várhatóan ez az integrációs folyamat hosszú és nehéz lesz, szükség
lesz egy átmeneti szakaszra, arnelyben a jelenlegi eryüttműktidési álla-
potból a tagországok e|utnak ery piaci erők által működtetett védelmi
iparhoz és kereskedelemhez.

Ebben az átmeneti időszakban a nyugat-európai védelemgazdaság
az alábbi integrációs fejlődési szakaszokon mebet keresztül:

1. Eryüüműködés az 1990-es évekig létrehozott keretek között, az
eddigiek során kialakult kooperációs alapelvekkel.

2. A piac szisztematikus és progresszív megnftása a verseny clőtt, a

nukleáris és a nemzeti védelmiiparok számára kényes ('íekete" ) terűletek
kivételével.

3. Az egyoldalú nemzeti szerződesek elhagyása, a szabadpiac létre-
hozása, amelyben a technológiai és árkövetelmények kötelezik a égeket
az együttműködésre, a koordinált és harmonizált tevékenységre.

A kialakult együttműködési formák - mint azt korábban bizonyítot-
tuk - biztosítanak egr integrációs hat6st, de továbbfejlesztésükkel kap-
csolatban több kérdés merült fel. Nem látható, hogy nemzeti keretek
között a versenyt, a koncentrációs folyamat következtében kialakult
naryvállalatok hogyan biztosítják, hogyan tartják fenn továbbra is a saját
országon belül a konkurrenciát, miután monopolhelyzetre tettek szert.
Kétségtelen, hogl a magas szintú technológiai eg5rüttmúködés nemzet-
közi szinten j avítj a az őriáscégek internacionális versenyképességét, de
még nem nflvánvaló, hogy a mai kollaborálók horyan válnak holnapi
versenyzőkké. Sőt a tisztességes hozzájárulás (juste retour) alapelve ke-
vésbé segíti a Független Európai Programcsoport (IEPG) által szorgal-
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mazott "vers en4ő transznacionáIis európa i konzorciumo&" formálódását.
Hiszen az a furcsa helyzet alakulhat ki, hory nemzetivonatkozásbarr min_
den nációnak lesz egy "bajnoka" az adottvédelmi szektorban, nemzetközi
kóoperációban pedig bárki nyeri is el a szerádest, a juste retour miatt
minden cég megkapja a maga 'részesedését'. Uryanis ez az együttmúko-
dési forma azt jelcnti, hogy bármely vállalat nyeri is el a szerzódést, a
"g)őztes" kötele,^tc van arra. hogy alvállalkoái munkát adjon a"vesztes-
net". Ennek az együtiműködqsnek lehet javítani a hatékonyságát, elsó-
sorban az aivállalkozók, beszállítók körében a részerységek, alkatrészek
gyártása szintjén, összességében azonban nem biztosítja azt a kölcsönös
függőséget és összekaocsolódást, amit egy magasabb integrációs foknak
kell biztosítani.

A korlátozott verseny stádiuma eg5l sor területen lehetőséget bizto-
sítana az egyűttműkódés javítására. Az alkatrészek, részegységek, felsze-
relések mellett ki lehetne terjeszteni a versenytárgyalásokat a kesz ter-
mékekre és rendszerekre. Ezzel a megoldással kétségtelenül le lehetne
fedni a védelmi felszerelésivásárlások egyjelentős részét. Averscny kor-
látozottsága azonban azt isjelenti, hogy a nernzetikűlönérdekek szerinti
szcrződések továbbra is eltérnének a piaci értékítéiettől, a fóvállalkozók
a hazai partnerekkel változatlarrul a megküiönböztetés jegyébcn dolgoz-
nának eryütt.

A védeiemgaz<iasági integráció előrehaladását legjobban s §zabBd
piac biztosítaná. Fckozatosan hagyni kellene, hogy a védelmi ipar oiyan
struktúrákat, fornriikat, méretekcr, feladatokat vegyen fel, amilyent a pi-
aci erők igcnyelnek. Ha adnak szabadságot a védelmi iparoknak, akkor
rnegharározzák saját jövőjüket. Á kormányok nem tudjákjobban csinálni
ezt a mrrilkát, mirr', a uégek, ha biztosítják számukra a sikeres egyrittmű-
kódes reálís feltét§l€it.

Ha hag{ák a ve§cnyt és elósegítik kibontakozni, az előrehaladás
sokkal könnyebbcn megl a piac ár 'vezérfonalán" keresztül, mint a kü-
lönböző speciális követelmények révén, Nary európai konzorciumok ki-
aiakulása után a kormányoknak nem kell több, az egyes nemzetközi pro-
jektekbe új csoportosulásokat létrehozni. Ez a folyamaí elvezethet a
nernzeti ipar ryártásban való specializációjának természetes kialakulásá-
hoz, a nemzetközi munka disztribúciójának leggazdaságosabb elosztásá-
hcz, a neinzeti szaktudás koncentrációjának támogatásához.
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Nyilvánvaló, hory az egységes védelmi piac és védelmi ipari bázis
megteremtése nem mery máról holnapra. Kormányoknak, gazdasági ve-
zetóknek számos szemléleti é§ konkét nehézséggel kell megküzdeni. A
védelmi ipar átstrukturálása csak igen fájdalmasan mehet végbe, s csak a
legegésxégesebb, legnaglobb túlélóképe,sséggel rendelkező égek ét-
nék túl. A fejlett védelmi ipari országoknak meghiúsulna az az aspiíáci-
ója, hory fejlett és széles körű nemz€ti s/ártó kapacitrásokat hoznának
Iétre. Egészségtelenül nag5rméretű égek tűnhetnek fel. Az állami (kó-
zösségi) és privát cégek közötti koordinációt nehezebben lehetne meg-
szervezni. A nemzetkőzi gazlasági kapcsoiatok túlfeszítettek lehetnek.

De mindez megérné, hiszen a védelmi piac, az egész védelemgazda-
ság (még ha talán utolsóként is) csatlakozhatna az es§éges európaibelsó
piachoz.

l93



KAToNAIGAznÁLxoolis

JAVAsLAT A MAGyAR HoxvÉnsÉc nnszÁrrírÁsI
nnruoszBnÉxgx lÉrnnuozÁsÁne

a ME Gadólkodti§ Hivala! szeaői kotlekttvója|

Lffir,ffirw:üffi,#ffi,:r
,lr§Í::!#r,#,rffi#iffi;

Szerkesaőség

A megváltozott külső és belsó gazdasági körűlmények között a Ma-
gyar Honvédség (MH) anyagi - technikai biztosítási rendszerében az
egyik meghatározó szerepet játszó anyagbiztosítási és ellátási alrendszer-
nek olyan korábban nem tapasztalt kihívásoknak kell megfelelnie, me_
lyek kezelése komoly gondot jelent és jelentós erőfeszítéseket követel
annak vezetó és végrehajtó állományától eryaránt.

Javaslatunkban a jövőbeni beszerzés egyik lehetséges módszerét, az
elóre kiválasztott be§zállítóktól történő beszerzát vizsgáltuk. A dolgozat
elkészítése során felhasználtuk a témában korábban keletkezett munká-
kat, tudományos i§mertetőket.

A javaslat vbsgóIja:

- a beszerzés helyét és szerepét, üszonyát a közvetlen és közve-
tett környezettel,

1 A szerzö koltektíva ta8iai: csala Józ§€f mk. alezJedes, Kuc§ma Andíá§ mk. aleziede§, fimár Já-
no§ mk. óma8y, Hermann Józ§ef mk. órná8y, Kereki t Ászló mk. sázado§
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_ a beszerzés és a piaci körülmények kapcsolódását, a keresleti
marketing elemei meghatározásával,

- a beszállítói rendszer működésének és kialakításának ery lehet-
séges, ál talunk elképze|t v áltozat át,

- a beszállítók kiválasztása alapvetó kritériumainak rendszerét és
a javasolt preferenciákat.

A javaslat azzal a céllal íródott, hogy összefoglalja az eddigi ismere-
teinket és feltételezéseinket a beszállítói rendszerről. közzóteve ezeket
eló kívánjuk segíteni az MH megújításra váró beszerzesi rendszere kor-
szerűsítési elgondolásának kialakítását.

A javaslatok kidolgoaása során felhasználtuk több ilyen irányban
nagy tapasztalattal rendelkező hadsereg beszerzési rendszerét. Megálla-
pítottuk, hogy ezek Maryarországon történő teljes értékű ad aptáciőjáía
nincs mód, mivel a tanulmányozott beszerzési rendszerek stabil piaci vi-
szonyok közötti működést tételeznek fel, szemben az alakulóban lévó és
sok közvetítői szerepre pályázó, labilis helyzetű gazdálkodó szervezettel
jellemezhetó magyar üszonyokkal.

Ajavaslatban a fő hangsúlyt az elgondolt beszállítói rendszer műkö-
désére es a beszállító kiválasztás kritériumai megfogalmazására lrclyez-
tük.

A be,szerzls helye és §zerepe, ü§zonya a közvetlen és közvetett
környezethez

Az anyagi-technikai biztosítás szerves réxútképező anyagbiztosítási
és ellátási alrendszer alkotórésze a beszerzesi alrendszer.

A honvédségi igények megjelenése és a csapatok szükséglete alap-
vetóen a csapatok feladatainak módosítása es azok végrehajtása során
jelentkezik. Az igények mértékét befolyásolja a készletképzes rendje is.
Jelenleg a honvédségen belül lépcsőótt anyagkészletezési rend van. A
I{VK meghatározza a csapatok feladatát, §ámveti az ehhez szúkéges
eszköók, anyagok mennyiségét. Amennfben a rendelkezésre álló anya-
gi készletek nem elegendőek, akkor a költségvetési eszköák biztosítása
után a beszerzesi rendszerben igény jelentkezik.
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A beszerzési alrendszer összegnij lí az anyagigényeket, felkutatja és
nyilvántartja azok megszünteté§ének lehetséges forrrásait, a szükségletek
kielégítése éljáMl beszerzéseket végez és az anyagokat eljuttatjiaz el-
látó szervekhez, illewe a közvetlen felhasználóhoz.l z ellátás menetének
főbb állomásai tehlí a csapatok készletében jelen tkező íogyás, az ezok
megszünteté§ét célzó anyagigénylés elkészítése és megküldése az ellátási
rendnek megfelelően, a készletek lépcsőzéséból adódó lehetőségeknek
megfelelóen az igények kielégítése, íllewe a lépcsőzött anyagkészletek
központi pótlása. Abeszállítói rendszert üzemeItetó Gazdálkodási Hiva-
tal ebben a rendszerben az anyagnemfelelós ágazatokkal megfelelő szin-
ten kapcsolatokkal bír, ami lehetővé teszi számára az igények meg|ele-
nésétől számított minimális idón belüli reagálást.

A beszerzési rendszer környezetét az 1. uámú úbra szemlélteti.

Az áttekintés alapján az is megállapítható, hogy a beszerzési tevé-
kenység több irányban is kötódik más az anyagellátással közvetlenül nem
kapcsolódó területhez is. Ezek 8 t€rületek a beszerzés pénzüryi alapját
biztosító költségvetési gazdálkodás, a hazaiilletve külföldi piacok, a hazai
és nemzetközi áruforgalmi tevékenység és szállítmányozás, a szállítás, a
bankszféra és devizapiac, a haditechnikai termékek mozgását korlátozó
belföldi es külföldi rendelkezések, a nemzetközi kereskedelmi szokvá-
nyok és egyezmények, stb.

A változóban lévő gazdasági környezet kikényszeríti az MH koráb-
ban alkalmazott beszerzési módjainak és módszereinek újragondolását,
Ennek eg5rik látványos jele a Gazdálkodási Hivatal (GH) létrejötte és
alaptevékenységének meghatározása. Az MH GH kizárólagosan végzi
az anyagi- technikai biztosítás (ATB) import beszerzéseit. A hazai be-
szerzések megoszlanak az Ellátó Központok (EK)és a GH között. Bizo_
nyo§ termékek beszerzését a csapat előiránrzatok terhére a csapat anya-
gi-technikai szolgálatok végzik.

Mint látható a be§zerzés bonyolult és az ATB minden tagozatát érin-
tő kérdés. Javaslatunkban csak a központi beszerzést üzsgáljuk, annak
is alapvetóen a hazai beszerzést érintó résát.
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A beszerzési rendszer környezete
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A beszerzás és piaci körülmények kapcsolódása, a kereslet mar-
keting elemei meghatÁrozása

Apiacgazdaság körülményei közjtt a kereslet es a Knálat találkozási
helye a piac, mely determinálja a termék legjellegzetesebb tulajdonsága-
it. A piacon megjelenó eladó a kínálat marketing telje§ eszköztárát fel-
használva keresi a vevó igényeit, s iryekszik azt kielégíteni úgy, hogy
eközben nyereséghez j usson.

A piacon a keresletet megjelenítő vevó vásárlrási dóntéseket hoz pi-
aci információi, korábbi tapasztalatai, az eladó marketing befolyása és
természetesen a rendelkezésére álló forrásai, pénze firyelembe vételé-
vel.

Az MH az állami bevrásárlrások piacán vevóként lép fel. A beszerzái
döntések meghozatala során, ha csak a fenn említett hatások alapján hoz-
nánk meg döntéseinket, azok nem lépnék túl az e5nzerű fogyasztó szint-
jét. Az MH ezt nem engedheti meg, a jelentős megrendelési állomány
olyan potenicális képességeket biztosít, melyek jelentós hatást képesek
gyakorolni a piac bizonyos szegmenseire. Ezen képességek kihasználása
a piaci üszonyok kózött elengedhetetlen, mert ha az MH nem használja
ki mások, legtöbbször az eladó éi velük.

A tudatos piaci munka feltétele annak ismerete, hory melyek azok
a területek, ahol a piacra hatá§t képes s/akorolni az MH mint vevő, és
azon piackonform módszerek, technikák ismerete és tudato§ használata,
melyek lehetóvé teszik a piaci elóny elérését és kihasználását.

Eg beszezési döntés meghozaíala sorón alapvetően az alábbi meg-
fontol á s ok ke ülnek f i g e le mbev é t elre :

Áy' a beszerezni kív6nt termék vonatkoás6ban

- a termék minósége,

- a termék mennyi§ége,

- a termék ára-
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Bl a termék forrása

C/ a beszerzés idejg id6zítése

A keresleti marketing tevékenpég alapvető elemei azok a tényezók,
melyek meghatározzák a piacon tanúsított magatartást. A vevőnek a pi-
acról a megfelelő forrásból, a megfelelő termékre, a megfeleló áron, a

megfeleló idóben, a megfeleló minóségben és mennfségben van szük-
sége.

A jelenleg működő beszerzési rendszer mellett annak kiegészítésé-
re, a későbbiek folyamán annak részleges va§/ teljes felváltására ery
olyan rendszer látszik alkalmasnak, mely éltudatosan és következete-
sen, a lehetóségek kihasználásával alkalmazkodik a megváltozott körül-
ményekhez. Képes a potenciális előnyöket kihasználni és jelentősen
csökkenti, illetve kizárja a nem piackonform beszerzéseket. Ebbe az
irányba hatnak azok az állami beszerzéseket szabályzó jogszabályok is,

melyek kialaKtása folyamatban van.

Az elképzelt beszállítói rendszer képes ezek kezelésére és biztosí-
tani látszik a keresleti marketing elemeinek alkalmazását is.

1. Besállítói rendszer

1.1. A besállitót rendszer jellemzé§e

A beszállítói rendszer az MH béke és háborús logisztikai rend-
szerének része (alrendszere), amelynek rendeltetése - az MH szükég-
lete és költségvetési lehetóségei szerint - a haditechnikai eszközök, fenn-
tartási anyagok és szolgáltatások beszerásének elókeszítese.

A megváltozott gazdasági, politikai feltételek közótt feladat egy
olyan beszerzési rendszer kidolgozása, amely a körülmények figyelembe
vételével biztosítj a az alábbi célok elérését:

- a honvédség folyamatos, zökkenómentes anyagellátása,

- minóségi követelmények érvényre juttatá§a,

_ a megfelelő műszaki színvonal fenntartása,
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_ költségekminimalizálása,

- versenyhelyzetfenntartá§a,

- olyan rendszer létesítése, amely megbízhatóan működik a kitel-
jesedett piacgazdaság körüirnényei kózótt,

- szubjektív tényezók mérséklése, kizáriása,

_ a közbeszerzésekre vonatkozó jogi elóírások megtartása.

A rendszer létrehozása során figyelembe kívánjuk venni az MSZEN
29000 (ISO 9O]0) szabvány elóírásait és szellemét is. Ennek mcgfelelóen
a beszállítói rendszerben elvégzendő ellenórzések csak abban az esetben
kerülnck végrehajtásra, ha a beszerzésre teívezelt termék értéke, fon-
tossága ezt szük§égessé teszi. Nem engedhetó meg az, hog1 az előkészí-
tésre fele.slegesen fordított anyagi eróforrás szúkítse az amúry is mcgle-
hetősen szűkös költségvetési elóirányzatokat.

A beszállítói rendszeí tagJai azok a termeló vagy szolgáltató vállala-
tok lehetnek, melyek képesek kielégíteni a honvédség szükégleteit.

Az ellátási folyamat biztonságának es miIróségének növelése, vala-
mint a közvetítók árfelhajtó szerepének csökkentese érdekében a be-
szállítói rendszer a lehetőségekhez mérten a közvetlen gyártó kapcsola-
tok kiépítésére törekzik, Kózvetítő kereskedó igénybevétele az alábbi
e sete kben fogadható el :

_ a közveiítő kiárólagos eladási joggal rendelkezik,

- Egyes nem nas/ volurtenű beszerzések esetében, amikor a
gyártóval való kapcsolatfelvétel jelentős anyagi áldozattal jár,

- rendszeres beszerzések esetén a közvetító bizonyítottan ked-
vezőbb költséggel tudja bizto§ítani a folyamatos kiszolgálást,
mint köZgetlen kapcsolat esetén.

A rendszerbe jelentkezó vállalatok kinllvánítják szállítási hajlandó_
ságukat. A pályázók egl elózetes szűrés után elnyerhetik a Ma5nr Hon-
védség BeszíllítóJa címet.

Erról igazolrást - oklevelet _ kapnak, ami referenciaként szolgálhat
más üzletek megszeíz^e érdekében" A tényleges anyagigény felmerülé-
se esetén ezek közül a vállalatok közül kerül ki a majdani szállító.
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A beszállítók egy-egy termék vagy termékcsoport szállítását vállal-
hatják. A versenyfeltételek fenntartrása érdekében termékkörtől függő-
en ajánlatos 2-7 vállaIatból álló potenciális beszállítói listát összeállítani.
A hétnél naryobb számú vállalkoó szerepeltetese nem celszerú, mivel
csökken a valós űzlet esélye, íg5l a rendszerbe kerülésre való haj landóság
is csökken.

A beszállítók adott termékekre, termékkörre és meghatározott idó-
re nyerik el a Magyar Honvédség Beszállítója címet.

A Ma5lar Honvédség Besállítója cím középtávra - 1-5 év - adható
termékkörtól és g azluágihelyzsttól függóen. A ciklus elején a beszáilí-
tói lista mintcgy 6O-'10 Vo-ban kerül feltöltáre, a ciklus folyamán - az
újonnan jclentkezók közül megfelelóekkel - a lista kiegészíthetó. A be-
szállítói lista feltöltésének elvéből adódóan a listába mindíg a legalkal-
masabb jelentkezők kerülnek be. A ciklus végén a jelentkezőket - a ;rtár

rendszerben lévő és az új pályázőkat - újra értékeljűk.

Abeszállítóirendszerben megfeleltvállalatoka megadottidótartam-
ban minden, az adott termékcsoportban felmerülő beszerzési igényt
megkapnak, teljesítésükre ajánlat megkűldé§ével vállalkozhatnak.

Az ajánlatok visszaküldói közül kerül ki a tényleges szál|ítő. Az qán-
latok elbírálásában legnaryobb szerepet az ár kapja, hiszen az egyéb fel-
tételek előzetesen már összehasonlításía kerültek.

1.2. Jelentkezés a besállítói rcndszerbe

A meghírdetés többnyire nyílt kiírrással történik. A beszállítói rend-
szerbe általában bármely hazai vary külfóldi vállalat jelentkezhet. Bizo-
nyos esetekben, eryes speciális termékek beszerzésekor, a jelentkezési
lehetóség korlátozható. Ilyenkor a jelentkezesre való felkérés zártkörű.
A válialatok jelentkezési lappal pályázhatnak a beszállítói cím elnyeré-
sére, A Jelentkezé§i lspot - s lanulmóny (cikk) v€én találhntó - nel-
léklet tartalmazzs. A jelentkezÁi lapok a követelményeket tartalmaó
tájékoztatóvai es/ütt a Ma§/ar Honvédség Gaziálkodrási Hivatalánál,
tédtés ellenében szerezhetók be. A tájékoztatóért fizetendó d{ mint els6
szúrő szerepel. Másrészt az íry befolyt összeg fedezetet nrijthat a sál-
lítók értéke!ésének, a rendszer fenntartásának költségeire.
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A jelentkezesi lap átvételekor a pályám kitölt es/ kartont, ami a
vállalat fontosabb adatait tartalmazza előzetes nflvántartásba vétel él-
jából.

A jelentkezési lapot kitöltve a megadott határidőre kell üsszakülde-
ni. C]satolni kell egy nllatkozatot, amelyben a pályázo hozzájáru| a je-
lentkezési feltételekben megadott szempontok szerinti áwilágításához.
A honvédség, termész€tesen, gondoskodik az í5l megszerzett adatok biz-
tonságos kezeléséról, azoknak csak a kiválasztráshoz történő felhaszná-
lásáról.

A jelentkezési feltételeket urtalmazó ftJzet ismerletheti:

- a rendszerbe kerülés elbírálrásának szempontjait,

_ a szállító kiválasztásakor előnyt jelentő tényezóket,

- a szerződések elnyeresének lehetőségeit,

- a megszokottól eltéró szerződéskötések eseteit,

_ a beszállítói rendszerbe kerülést kizáró okokat,

- az adott termékkörrel foglalkozó honvédségi szerv, valamint
témafelelós, információt adók adatait.

A jelentkezés lehetósé4ét, a temékktjrt, a jelentkzési lapok beverzési
módját a következő utakon lehet kjzzé tenni:

- pályázatkiírásakózlónyben,

- pályázatmeaielentetése napi-, hetilapokban (pl. }IVG, Figyeló,
Privát Profit stb.),

_ bemutatókszervezésebeszerzendótermékekból,

- je|entkezésilap,követelmény_füz€tterjesztéseszakvásárokon,
kiállításokon.

13. A beszállítói rtndszer műktirlése

A működés leírása során csak azt az esetet tekintjük át, amikor a
megrendelés meghaladja azt a mértéket, amikor a üzsgálatok szüksége-
sek.
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A tervezett rendszer múködésének vázlata a 2. ábrán látható.

Az ábrán szerepló beszerzési és piackutatási igény közöít két alap-
vető H)lönbség van: az első, ho5r pénzüryi fedezettel rendelkezik-e az
igény, illetve, liory a hivatal rendelkezésére állnak-e jóváhagyott köve-
telmények. A piackutatási igény feldolgozása a szükéges vary beszerez-
hető információk rendelkezésre bocsátá§át jelenti. A beszerzési igények
esetében az eljárás outputja az igény kielégítése.

Az ábrából látható, hogy a beszállítói rendszerben - éppen a meglévó
előírásoknak és a tervezett közb€§zerási törvénynek való megfelelés ér-
dekében - elóre beépített preferenciák vannak, ami különösen védelmi
ipari megrendelések esetében indokolt.

A beszállítói rendszerbe jelentkezett vállalatokat, vállalkozásokat
elózetesen szűrni tervezzük. A legelső és legalapvetóbb szűrés a vállal-
kozás formai megalapozott§ágának vizsgálatán és a mérleg(ek) elemzé-
sén alapul.

A rendszer műkildése az alóbbi:

A szakanyag felelős szolgálatfónökség az éves kőltségvetés elkészí-
tése után, vagy rendkívüli igény jelentkezÁe esetén feladatot szab a hi-
vatalnak a szükéges termékek, szolgáltatások beszerzésére. Az igény
részletezett§ége, illetve annak anyagi biztosítotSága alapján besorolásra
kerül a beszerzési, illewe piackutatási kategóriák valamelyikébe.

A működés következó fázisában meg kell üzsgálni, ho5l az adott
termékkel kapcsolatban rendelkezünk-e potenciállr szállítói adatokkal.
Amennyiben nem, akkor az egéb tevéken}§égek során rendelkezésre
álló információk alapján felhívást bocsátunk ki. A visszaérkezett jelent-
kezések feldolgozása alapvetően Mtféle módon történik. Azelsó esetben
- külföldi jelentkező esetében - nincs lehetóség elózetes szűrésre. Ezért
az onnan kapott információk (elentkezés, ajánlat) azonnal a §zállító ki-
választása modulba kerül. Hazai vállalkoások jelentkezése esetében le-
hetőség van elózetes szűrésre, Ennek élja az, hogt a nflvánvalóan al-
kalmatlan jelölteket a további üzsgálatokbol kiárjuk, ezzel is csökkent_
ve a ráfodításokat. Az elózetes szűrésen sikeresen átjutott vállalkozások
adatai a potenpiális sállítók listájába kerül.
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Ennek jelentősége értelemszerúen akkor jelentkezik, amikor a kö-
vetkezó hasonló termékkel kapcsolatos igény felmerül, hiszen ebben az
esetben a lista már nem lesz üres.

Az ajánlatok értékelése elótt a jelentkezók részletesebb üzsgálatára
kerűl sor. Az elsó vizsgálat esetén még elegendó lrejelenteni, illetve ki-
jelenteni bizonycs feltételek meglétét, a második ellenórzés során már
bizonyítani kell az elózetes adatok pontosságát. Amerinyiben a vállalko-
zó ezen a szűtőn is sikeresen túUut, akkor az adatok, illetve ajánlatok a
beszállítók kiválasztása modulba kerülnelc A fenti megkülönböztetés
nem érinti hátrányosan a hazai vállalkozókat, mivel az ajánlatok értéke_
lése modulban a hazai vállalkoákat preferáljuk a külföldi vállalkozókkal
szemben,

Ha az eddigi feldolgozás kiinduló pontja egy piackutatási igény volt,
akkor a szállítók kiválasztása után rendszerezzük a kapott információkai
és az eredményeket megküldjük az igénnyel jclentkezett szakanyag fe-
lelős szolgálatfőnölségnek.

Beszerási igény esetén az eddigi kiválasztáson megfeleló értékelést
kapott beszállítókat pontos ajánlat megtételére szólítjuk fel. Az ajánla-
tok visszaérkezésót követően azokat értékeljük. Az értékelés során, mint
az az ábrán is látható, az igénynek megfelelóen kiválasztott paraméterket
vesszük íiryelembe. A többtényezós döntés elméletének megtielelóen az
egyes paraméterekhez súlpzámokat kell rendelni. A jelenlegi elképze-
lések szerint az értékelésre például a KIPA módszerrel kerülne sor. Íer-
veink szerint olyan módszer kiválasztása a cél§zerű, melyhez kontroll
módszer is létezik. Vizsgáljuk még a matematikai hasonlóság elméleten
alapuló módszer alkalmazásának lehetóségét is. Az értékelés §orán fi§/e-
lembe ke[I venni azokat a fentebb már említett preferenciákat, melyéket
egdelól a magrar vállaletok, a maglar ipar védelme megkíván; másfelól,
amelyek figl,elernhevételét a tervezett közbeszerzésról szóló törvény eló-
írja. A preferencta sorrendet az ábrán jelöltük.

Az igények elbírálrása után egles, rendkívül nary horderejű esetek_
ben felsőszintű döntá meghozatalára kerül sor. A fetsószintű rtöntés
meghozatalának rendje jeIenleg is szabályozott (lrásd a rendszerbe állítási
tervek ké§átésének s)abályai).
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A döntes megszületésével a besállítói rend§zer működésének végé-
re értünk, mivel az igény kielégítesének folyamatában következő lépáek
már nem tartoznak a rendszerbe, bár nflvánvalóan szoros a kapcsolat.
A beszállítói rendszer bevezetésével párhuzamosan, felhasználva az ed-
dig szerzett tapa§ztalatokat, bl8nketta szerzddés köteg bdolgozrását ter-
vezzük a klasszikus bonyolítói tevékenység menetének egségesítáével
eryütt. A blanketta szerzódés kóteg kidolgozásának abban van nary je-
lentósége, hogl az ellátás biztonságát nóveló garanciákat eg]négesen,jo-
gilag konekt módon lehet megfogalmazni. A saját tapasztalatok, refe-
renciák g5nijtése és ennek eredeményeinek visszacsatolása nélkül a rend-
szer nem volna képes megfeleló szinten betölteni feladatát.

2. A b€sállítók kiválasaása

A beszállítók kiválasztása egy komplex értékelési eljárásban törté-
nik, melynek során avál|alatok az alábbi területeken kerülnek óuiló§tás,
ra:

- a kínált termék(ek) megfelelóségének vixgálata harcászat!
műszaki és eryéb tulajdonságaik alapján,

- a vállalat gazdasági helyzete, gazdálkodrása,

- a vállalat minóségbiztosítiási rendszere,

- avállalatmegbízhatósága(referenciaüxgálat),

_ egyéb a honvédségi beszerzések esetében jelentóséggel bíró
tényezők.

E területek előzetesen meghatározott értékelési mutatók alapján
kerülnek minósítésre.

A kivóIasztósi folyamat három, ell<nlöntthető fázisra osztható:

1. formai követelmények vizsgálata,

2. röüdített értékelési eljárrás,

3. a beszállítói rendszer szempontjából teues körű áMlágítás.

A formai követelmények üzsgálatának élja, ho5r a besállítói rend-
szerbe csak ténylegesen létezó, törvényesen működó, a közbeszerzesek-
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re vonatkozó töwénl elóírásoknak megfeleló vállalatok bejutását en-
gedje.

A formai vizsgálat elvégzése az alábbi obtlányok beszezését és ellen-
őnését feItételezi:

- kitöltött jelentkezési lap,

_ cégbírósági bejegyzés másolata,

- tevékenységiengedély,

_ a pályázó nflatkozata arról, hog5l a teljes körű átülágításhoz
hozzá4árul,

- nyilatkozat, hog5l a vállalat nem áll csód- vary felszámolási
eljárás alatt, illetve nincs rend ezetlen köztaítozása,

- APEH bejelentkezési lap másolata.

Nem ismert vállalat esetében szükég szerint a üxgálat egy rövid,
helyszíni szemlével is kiegészülhet.

A rövidített értékelési eljárás az egtzeri, vagl kisebb jc!cntőségű és
értékű beszerzések szállítóinak kiválasztására, illetve a teljes körú átvi-
lágításnak alávetendó vállalatok meghatározására szolgál. A rövidített
eljárás egy olyan komplex értékelés. amclyben a teljes körű átvilágítás
könnyen beszerezhetó, ellenórizhetó és az MH szempontjából megha-
tároó értókclési mutatókat veszi figyelembe.

A teljes körű átülágítás eredménye a potcnciális beszállítók megha-
tározása, akik a Maryar Honvódség Beszállítója címet kapnak.

2.1 A termék minósítése

A termékek min$sítesének céija a Knált árú harcászati-műszaki tu-
lajdonságainak, illetve az előzetesen nleghatározott követelmények ki-
eglégítésének íiryelembe vétele a kiválasztási eljárásban.

A termékek minősítésére a beszállítói lista ö§§zeállítá§a, va§/ a tény_
leges szállító meghatározása során kerülhet sor.
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\ Bcszr;nís
\ pvakorMca

\ izerint "
Dokrrmentíció \
szerint \

Rendszeres
beszerzé§€k

Esztöók pot-
lá5s

Eseti beszerzé-
s€k

Szabvínyos termékek x

vállalati
8yártmányismertető

§zerinti termékek
x x x

Eryedi me8álla@ás
szerinti termékek x x x

A rendeltetésbó| adódó honvédségi beszerzések eg lehet§éges cso-
portosítá§a a 3. szómú ábrán lálható.

3. ábra A honvéóégi beszerzések csoportosítása

A szabványos termékek beszerzese során a termékeket nem kell kü-
lön értékelni a beszállítók kiválasztásakor, mivel azok a szabvány elóírá-
sainak teljesítésével lényegében azonos tulajdonságúaknak tekinthetók.

A szállító vállalat gyártmányismetetóje ő az eryedi megállapodás
szerinti termékek esetében a szállítók kiválasztrásában fontos szerepet
játszik a termékek, berendezések alkalmazhatósága, azaz az úgneve7Étt
harcászati-műszaki követelményeknek való megfelelés, azok ki€légíté§e.
Pél.dául eg gázálarc kiválasztása során nem elhanyagolható, hogr milyen
szennyeződésekkel szemben, milyen mértékben nyíjt védelmet, mennyi
ideig képes a vise|óje munkát végezni, milyen mértékben akadályoua a
katonát a tevékenységben stb.

A termékek megfele lóségének ért ékelfuére több khetséges mü.szer
is alkalmazható:

- matematikaimodellezés,

- értékelés egedi mutatók alapján.
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A matematikai modellezés egy olyan eljárás, amelyben feg5nlerzeti
és technikai eszkózök - va5l e5léb berendezÁek és renciszerek - harc-
szerű alkalmazhatóságát, viselkedését vizsgálják e5l számítógépes mo-
dell segítségével. A üzsgálat eredményeként ery olyan komplex mutató-
számot kell kapni, ami megfelel a dolgozatban javasolt KIPA eljárásban
való további felhasználásra.

Az egyedi mutatók alapján történő értékelés teljes mértékben il-
leszthető például a KIPAeljáráshoz, mivel az a rendszerek értékeléséhez
szintén eryedi mutatókat használ.

Például ery műszaki gép - mind a két eljárásban - az alábbi fő tulaj-
dons á gok alapj ón minősíthető :

- teljesítmény,

- a kezelők védettsége,

- hatótávolság egy feltöltéssel,

- megbízhatóság,

- karbantartási igény,

- várható élettartam,

- menetsebesség stb.

Más eszközök, berendezések tulaj donságainak értékeléséhez az
azokat jellemző más mutatók meghatározása szüksége§.

2.2. A vállalkozók gazdasági á§ilágítása

A gazdasági áwilágítás élja, hory a Magyar Honvédség olyan vállal-
kozásokkal és cégekkel hozzon létre beszerzési kapcsolatot, amelyek
nagy biztonsággal, hosszútávon - legalább az odaítélt Beszállítói cím ér-
vényességének időszakára - képesek a béke és háborús logisztikai elvá-
rásoknak megfelelni.

A gazdasági helyzet értékelése eltérő lehet a partner értékesítési
csatornában elfoglalt helye - gyártó, kereskedó -, illetve a szerzódés tár-
gya - termék vagy szolgáltatás - szerint. A javaslatban a ryártó vállalatok
átülágítására vonatkozó elgondo|á§ra mutatunk be példát.
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Az átvilágítás szempontjai lehetnek például a következő táblázatban
szereplók is.

Agazdasági helyzet reális megítélése érdekében a me gelőó2-3 gaz,
dasági év adatait is élszerú bizonyos esetekben megvixgálni.

23. Min6ségbizúosítási rtndszer vlzsgílata

A minóség ellenőrzés első lépése a pályámk minóségi kézikönyvé-
nek bekérése, áttanulmányozása, feldolgozása.

A további információk beszerzésének módja minőségi szsmle vég-
rehajtása a vállalatoknál. A szemlét jól képzett, megfeleló tapasz-
talatokkal rendelkezó szakember tudja jól elvégezni. A vizsgálatnak min-
den olyan szempontra ki kell terjednie, amelyek a várható sállítási §zer-
zódések teljesítéséhez szükséges munkafolyamatokkal összefüggenek.

Köv.telmény Értékctá§l mut8tó

Hatékonysíg Komplex hstékony§í8 (l )

Jövcrlelmezőség Komplex jövedeImezóégi mutetó

A vállalkozás egészének vagyonarányos
jövedelmezcbége

Beruházásí tevékenyé8 mutató

Megfelelő varyoni helyzet Tőkeerősség

ve8yonnövekedés mutató

EIadósodási mutató

Adóssíg szolgálati mutató

Likviditási mut8tó (2)

E$/éb követelmények
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Íg megvizsgálandól; és a minősé§ áwilá§tás sorón figlelembe t een-
dők

- a sállító minóségügri kézikönyvében leírt vállalati minóségügyi
rendszer glakorlati alkalmazása, annak következetes végrehaj-
tása, betartása,

_ a vállalati munkahelyek rendezettsége, tisztasága,

- a művezetók, csoportvez€tók és dolgoók szakmai intelligenci-
ája,

_ a gép_ és szerszámpark állapota, korszerűsége, karbantartiási
rendszere,

- a glártás kulturáltsága, technológiai fe5lelme, glártrási és mé-
résűgd felkészültsége,

_ a munkahelyek közötti anyagszállítások, tárolások módszere és
gondossága,

- a hibás termékek felfedésének és üryintézesének rendszere á
vegrehajtása,

_ a minőségellenórzési rendszer kialakítása és múködése (első
darab ellenőrzés, futóellenórzés, ryártásközi ellenórzés, kész-
termék ellenórzes, idegenárú ellenőrzés stb.) múszerezettsége
és megbízhatósága,

_ a minőséggel kapcsolatos információrendszer alkalmas-e hibák
észlelésére, köz|ésére, gors kijavíttatására és a továbbiak meg_
előzésére,

- a technológiai és gyártási feltételek megfelelnek-e a tervezett
szerződés alapján ryártandó termékek előálításához, - több
műszakos munka esetén minden műszakban biztosítottak-e az
azonos feltételek.

A minóségi kézikönyv tartalma, a minőségi szemle szempontjai egJ
ötfokozatú skálán besorolva alkalmassá tehetók a komplex értékelésbén
történő felhasználráshoz. A besorolás szubjektivitásának csökkentése ér-
dekében a minőségi szemlét termékenként, termékcsoportonként cél-
szerú uryanannak a bizottságnak végrehajtani.

A minóségi kézikönyv feldolgozásakor, a minőségi szemle végrehaj-
tásakor szem elótt kell tartani, hory a minőségbiztosítás a gakorlatban
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n€l főúevékenys égtévén realizálódik. Ezek a tenezés, a vQrehaJtás, az
e|lenórzós és a beavetkoá§.

A felsoroltakon túl a minőségi helyzet értékelésére jól alkalmaáa_
tók a minőségi költségek. E költségek két kategóriába csoportosíthatók:
hiba-megelózái és hibaköltségek.

A költségek további lehetséges bo ntá§át a 4. számrí ábra sznmlélteti.

A minóségi költ§égek aránya a szúkített önköltséghez - nevezzük
minóségköltség-mutatónak - alkalmas a beszállítók össz€ha§onlítására.

4. ábra A költségek felosztási lehetősége

A legkisebb a minőségköltség, ha a minőségbiztosítási rendszer mű-
ktidik és a hibákat megelózik. Ez esetben alacsony érték lesz a minóség-
költség-mutató is.
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Ez a költ§égmutató azonban lehet alacsony értékű abban az esetben
is, ha a minóségbizto§ítá§ra nem, vagl keve§et költ a vállalat. A megvá-
lasztott értékelési módszcr helyes használatáva! azonban ez a hiba kikii,
szöbölhetó:

- komplex értékelés végzése az elóóekben felsorolt szempon-
tok, valamint a tényleges szállítás tapasztalatainak figlelembe
vételével,

- az alacsony mutató csak akkor értékelhető pozitív tényeánek,
ha azt a minóségi kézikönyv tartalma, valamint a helyszíni
szemle alátámasztják.

A minóségi átülágítás mutatóinak köre tovább bóvíthető mintada-
rabok beszerzésével, üzsgálatával, próbasállítás végrehajtásával.

A magyar gazdaságban a termékek és szolgáltatások minóségétszab-
ványokkal i5lekeznekmeghatározni,behatárolni.Ahazai gyakorlatmin-
denek előtt kázárú ellenórzésre konc€ntrált. A minóség elóállítás terü-
letén egy sajnálatosan röüdtávú gondolkodás a jellemzó.

A minóségre való törekvés szemléletének hazai meghonosítása és
tcvábbi eiterjesztése érdekében kidolgozható és kiadhatő egy vevői mi-
nósé§ kéziköny. Ez meghatározza a lehetséges szállítótól elvárt minó-
ségbiztosítási rendszerrel szembeni követelményeket, a minóségbiztosí-
tási tevékenység rendjét, ellenőrzésének, értékelésének módszereit.

23. Referenciál saját tapasztalatok értékelése

Az eddig áttekintett §zempontok mellett jelentős szerepe van a szál-
lító megbízhatóságának. Esetenként érdemes a valamivel magasabb árat
elfogadni, ha eáltal sikerül egl hosszútávon stabil beszerzési forrásra
szert tenni.

A szállítások, íry a sállítók megbíáató§ágát a korábbi teuesítések
alapján lehet értékelni, ennek egl lehelséges formája a honvédségnek
már előzóleg teljesített sállítások tapasztalatainak feldolgozása. Amely
szállítóval korábban kapcsolat még nem vttlt, ott a más megrendelóknek
végzett szolgáltatások tapa§ztalatait - referenciákat -kell beszerezni.

Mindkét esetben használható a sállítóértékelési lap.
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A szállítási minőség megfelelóségének (értékelési lap 10, pont) szá-
mításának ery lehetséges módja:

elfogadott tételek száma
megíele|őség Vo-ban= * 100

beérkezett tételek §záma

Az értékelqnél97 -1aO Vo 4 pont,91-96 Vo 3 pori,85-X) Vo 2 pont,
76-84 Vo 1 pont, 75 Vo a az alatt 0 pont.

Az értékelési lap nyomtatványt a p ílyázniWváaóvállalatoknak aje-
lentkezési lappal e§/ütt k lehet adni, ho5r olyan égeket (2-3 cég) kérjen
fel a kitöltésére, amelyekkel hosszabb ideje kapcsolatban áll. A kitöltött
értékelési lapokat a pályázattal eryütt kell benyújtani.

A referenciák beszerzését a honvédség megfeleló szerve önállóan is
végezheti a pályá zó hozzájárúásával, ille&e az általa rnegnevezett cégek
megkeresésével.

Amennyiben más vál|alatok referenciái és saját tapasztalatok i§ ren-
delkezésre álInak, akkor a saját tapasztalatok súlyozottan kerüUenek fi-

ryelembe vételre.

Az értékelési lapokat a szállító teljesítményei függvényében rend-
szeresen pontosítani kell.
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Szállító-énékelési lrp

1. A pályázó vállalat neve, címe:

2. A referenciát adó vállalat neve, címe:

3. Az értékelési lapot kitöltó személy neve:

A vállalatok minó§égl,iztosítási rendszerének és referenciáinak ér-
tékelésére a fentieken kír"jl jól alkalmazható a Baldridge-féle értékelési
rendszer is (Iúsd 5. námtl ábra).

Az &dott szállító
Sohs Ritkín Rendszerint Gyskían Mindig

0 l 2 4

l . A §7áütásl határidóket betaítjs

2. A szeízódés szerinti mennvi§é -
eet lqrzállítia

3. Ajánlatot azonnal ad

4, sámít a me!rcndo|á§.e

5. Azonnali sáütá§olot teljeít

ó. E!át fukalalóaus§al é§ múszaki

7. Jó a ciomagolála

8, A,eklamációk6t,8afünciáli§
i8ényekel gyorxtl réndezi

9. Báímilven kommunikációf, á

l 0, A le§állított leímék minó-
éce mecfeleló
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5. ábra A Baldridge-féle értékelé§i rendszer

Folyósám Megnevezés
Maximá-

lis
&lék

R.aítis ér-
ték

vezetés 100

40

- , minó§éo válalati éítékelé§c l5
- minócépiránvítfu 25
- tár§adalrni íeleló6§ée 20

) lnformáció és elemzés 70

- r minaiéc6zt lvoás r€n&z€?É z0
- ó&szeha§ónlító el€mzé§ a vefsénvlÁB.kkrl 30
_ a miíÁ.áoi infmÁ.ió .l.m,t_ 20

3. A minóségi stratégia tervezése 60

- a §trátéqiai teívezé§i módizeíek 35

- a miltóé§el kaDc,rolat6 élíerrd.§zer 25

4. Az emberi erőforrások kiakoází§a l50
_ c azdálkodás az embe.i €rófGrÁ§d(krl 20
- A7 

^lk^hná7íllru 
t6!ryé1.1é 40

- kéDzés. miíócéer€ neYclé§ éo

- az álkálmazottsk tchítménvmá{§. & éügnérés€

- ez alkálmezotti iólét és €.kallc!

5. Minőségbiztosílís l40
- , térmé&€k minóséo 67ílvo7Á., 35

- minóóéoéllénaírÁ( 20
- 8 m&s2.rr* lökéleteít&é 20
- ! minó!ér é]télcláro l5
- do*Umenláció t0
- a minó6óohéz lí7óíló url,'.ifr.tl..,E.y 20
- a sállítd minó6ér éílét lé§e 20

6. Minőségi eredmények l80
i t.dDékek é§ tzolráltrtálo& minóúéee 90
! minó§éri .radt!|éín * véd€lrná izolráó lrlód5zrÍd( 50

_ r §zl|lítai r.ligíté§.l 6€dm&!v.i 4o
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Folyószím Megnevezés
Maximá-

lis
érték

Reíli§
érték

,l. Vásírlói elegedeltég 30o

- r wldílá. ioanw.ií.t fr., á||rnílÁ§ 30

- ! ve7.tű vcvóloDc§olatok 50

_ i v.r,ó.do ílrt §2Jnv.ítAl, 20

- a véyó& irÁnli eltör.léDrtéo l5
_ e r€ld.mrciók élintézrs. 25
_ e vá§árlai €léeei.tisée m&é§é z0
- i, .léo.Iléttéo méír .í.nménv.i 7o

- veBenytá.§i ö§§zehaloíűlás ! v6sár|ó e.lé8e.d€tt§éa 70

Maximálisan összesen: l000

2.4. A v6llalatok kompex éríékelése

A beszállítói rendszerbe pályázó égeket heterogén komplex íend-
szereknek tekinthetjük. Feladatunk, hory az e5tes termékek szállítására
jelentkező vállalatok között egy _ az elóírt feltételek kielégítésén alapuló
- sorrendet állítsunk fel, a számunkra fontosnak tartott kritériumok, ér-
tékelési tényezők firyelembe vételével. Az íp felállított sorrend elem-
zése alapján kell döntenünk arról, hogy kik azok a vállalkozók, akik be-
kerü|hetnek a beszállítói rendszerbe, illetve megkaphatják a Magyar
Honvédség Beszállítója címet.

A pályőmk összehasonlítására, közöttük eglr sorrend felállítására
többféle, a komplex rendszerek összeméresére alkalmas mód§zer ha§z-
nálható. A feladat megoldrásához a ryakorlatban már jól vizs,gázr:'tt, el-
méletileg megalapozott és kidolgozott KIPA eljárás alkalmazását java-
soljuk.

A KIPA módszer a Budape§ti Mű§zaki Es/etem lpa rí Üzemgazda-
ságtan Tanszekén folyó kutatások eredménye, és elnevezése a kutatáso-
kat vezetó szerzók nevének kezdóbetűiból alkotott betűnév: I(lndler-
PApp.
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A módszer eljárási lépései röviden a következőkben foglalhatók össze:

1. Elsó lépésként az összhasonlításhoz felhasznált mutatókat - a
módszer terminológiája szerint értékelési tényezóket - kell meghatároz-
ni. Ehhez különféle eljárások használhatók, pl. az úg5mevezett brain-
storming (ötletroham) eljárás több szakértó bevonásával.

2. A kiválogatott é§ véglege§ített értékelési tényeák nem bírnak
azonos jelentóséggel a szállítók minósítésében, íg amkat nem eryenló
értékben, hanem súlyozottan kell az értékelési eljárrás során firyelembe
venni. EI kell tehát végezni a tényezők súlyozását.

A KIPA módszerben elsósorban az úglnevezett Guilford-íéle súlyo-
zási eljárást használ.iák. Ehhez az értékelési tényezókból párokat alkot-
nak, m tényező esetén összesen m(m-1)/2 párt. Ezeket a párokat egy
kérdóíven véIetlenszerűen elhelyezik, majd a kérdóívet szakemberek
(döntéshozók) eg5l csoportjával kitöltetik. A szakemberek feladata pá-
ronként az általuk fontosabbnak ítélt tényező kiválasztása, Az í§/ kitöl-
tött kérdóívek elemzése alapján kialakíthatók az eljárásban alkalmazan-
dó súlyok.

3. A következő lépés az értékelési tényezók mérési skálájának meg-
szerkesztése. A KIPA módszerben az értékelesi tényezők mérésére
leggyakrabban az osztályoó be.sorolás ótfokozatú skálái használatosak,
az eryes skálák méresi terjedelme az értékelési tényezők súlpzámaival
arányosan kerül megállapítrásra. Az eredetileg különböző mértékerységű
értékelési tényeóket megfeleló transzformáló függvénnyel pontozásra
kell átalakítani.

4. Ezután a KIPA módszer alaptábl ázatának elkazítése következik,
ami az összemérendő komplex rendszerek - esetünkben a pályázó válla-
latok - értékelési tényezónkénti összehasonlítását jelenti táblázatos for-
mában. Az alaptáblázatMl megállapítható, hogt a komplex rendszerek
köótt, az egles értékelési tényezók alapján, milyenek a preferencia vi-
szonyok.

5. A komplex rendszereknek az értékelé§i tényeók eryüttese sze-
rinti preferencia sorrendjének megállapításához elkészítésre kerül az
ú§nevezett KIPA mítrlrr. A mátrixban lényegében a rendszerek páros
összehasonlítása történik Két mutatósám - prefr€ncia (megelózási) és
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diszkvalifikancia (kiárási) mutató _ kiszámítrásával. A két mutató küzöb-
értékeinek megadásával állítható fel a rendszerek közötti végleges sor-
rend.

A KIPA módszer részletes leírása, alkalmazásának peldák segítsgé-
vel történő bemutatása Dr. KindlerJ. _ Dr. Papp O.: Komplex rendizerek
üzsgálata (1977) című művében olvasható.

A módszer lehetőségeinek teljes körű kihasználását, alkalmazásá-
nak megryorsítását eg5l előzetesen elké§zített számítógépes program biz-
tosítja.

ósszegezve

. A_javaslatban kidolgoztuk a megváltozott gazdasági körülmények-
hez alkalmazkodó, az MH anyagellátás döntéseit előkészító be§záilítói
rendszert.

Ennek sorón:

- leírtuk a beszállítói rendszerre vonatkozó elgondolást,

_ bemutattuk a renózer rnűkii,dését,

- áttekintettük aváIlalatok összehasonlítására szoIgá|ó értékelési
mutatók ery lehetséges halmazát,

_ java§latot tettünk a pályázók minősítésére alkalmazható komp-
lex értékelési módszerre.

A beszállítói rendszer alkalmazása az alábbi elónyök elérését biztosítja:

- csökken a honvédség beszerzéseinek piaci kockázata,
_ venenyhelyzetet teremt a beszerzések területén,
_ csökken a szállítók kivála§ztásában a szubjektív tényezó hatása,

- a.szállító és a megrendeló (honvédség) között stabil kapcsolat
kialakítására ad módot,

- glorsabbá teszi a beszerzéseket.
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A tanulmányban leírtak alapján javasoljuk a beszállítói rendszer fo-
kozatos gyakorlati bevezetését a honvédség eszkózeinek, fcnntartási
anyagainak, egyéb szolgáltatások be§zerásének terén. A külföldi tapasz_
talatok alapján megállapítható, hogy eg5l ilyen rendeltetésű rendszer nem
lehet működőképes megfelelő számítógépes háttérttámogatás nélkül.
Ennek legfontosabb területei lehetnek péMáuI: a blanketta szerzódések
tárolása, nflvántarlása, a partneradatok tárolása, feldolgozása, a forrás-
kutatási 1evékenység támogatása, stb.

A renaszer létesítése érdekében elvép,endők az alábbi feladatok

- az elgondolás véleményezése, véleményeztetése a döntéshoza-
talra jogosult elöljárókkal,

- a vállalatok összehasonlításához használt értékelési mutatók
végelegesítése. súlyozása,

- a minóségbiztosítá§i rendszer értékelésének részletes kidolgo-
zása a komplex eljárásban való alkalmazhatóság érdekében,

- a beszállítói rendszerben beszerzendő termékek és szolgáItatá-
sok listájának öss zeállítása,

_ a rendszer működését biztosító feladatok és hatáskörök meg-
határozása, pontosítása,

- a rendszer működtetéséhez szükséges pénzügyi alapok biztosí-
tása,

- az MH GH felkészítése, felkészülése a rendszer működésére,

_ a rendszerhez szükéges számítógépes háttér megteremtése.

Irodalomjegzék

1. Süveges A.: Beszerzés, idegen árú ellenórzés (Gépipari Tudo-
mányos Eryesűlet, Budapest)

2. Kindler J. - Papp O.: Komplex rendszerek üxgáIata (Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1977)
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_ Törócsik M,: A szállítók kiválasztásának és értékelésé-
nek módszerei

- Szewezési és Vezetési Tudományos Társaság, Budapest

4. Westwood I.: The marketing planner (Kogan Page Ltd. 1990.)

5. Baily P. & FarmerD.: Purchasing principles and management (Pit-
man 1990.)
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KONFBRENCIA

az élelmezési szolgálat helyzetéról

,Ióslai Attila|

A Maryar Honvédség élelmezési szolgálata jelenlegi gazdasági hely-
zetében célszerűnek látta megtartani a szolgálat he\zetét teUes mérték-
ben átfogó konferenciáját.

A konferencia 1993. november 24-én került levezetésre, melyre
meghívást kaptak a Földművelesügyi Minisztérium, az Ipari és Kereske-
delnri Minisztérium. a Belü5rminisztérium, valamint a BM Határórség
képüselői. A konferencián a Magyar Honvédség állományából a haderő-
nemi prancsnokságok és a BKKP hadtápfónökei, élelmezési szolgálatfó-
nökei, az Elelmczési Szolgálatfőnökég teljes személyi állománya, az
Elelmezési Ellátó Központ vezetó beosztású személyei, valamint a tan,
intézetek szaktanárai vettek ré§zt.

A konferencia céljaként azt tűztűk ki, hogy általános képet adjunk
a szolgálat helyzetéról, megítéljük az elért eredményeket, közös gondol-
kodással és véleménycserével kialakítsuk a meglévő valós ellátási prob-
lémák megoldásának lehetőségét. A konferencián tájékoztatni akartuk
a szolgálattal munkakapcsolatban lévó minisztériumok és társ feryveres
erók jelenlév6 képviselóit ellátrási rend.szerünkról, elképzeléseinkról. A
konferenciára meghívást kaptak a szolgálat objektumai (konyhák, ér
kezdék, raktárak) üzemeltetésével foglalkozó elhelyezési és a Köz-
egésxégüryi Intézet képüselói.

A konferencia napirendjének ixszsállít{sőnál rendezó elvként vet-
tük figyelembe, hogy az élelmezési szolgálattal kapcsolatos teíületek
képviselői tartsanak alapelőadásokat, s üta keretében alakuljon ki a to-
vábblépés lehetóségeinek e5néges álláspontja. Az élelmiszeripar és me-
ágadaságunk általános helyzetéról rövid áttekintést adott a Földműve_

l rev.i 
^ítils 

dcz..d6, MH ÉteüDczói szol8ílrúffit
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lésü5d Minisztérium meghívott képviselője. Előadásában foglalkozott a
tulajdonreform, a termékszerkezet változás és a fogya§ztási struktúra ala-
kulásának kérdéseivel. A tulajdonreform és a termékzerk ezet változás
szorosan összefügg, érdckessegképpen említette meg, ho§a a magyar me-
zőgazdaságban a továbblépés irányát az érdekek fogják meghatározni,
de ennek végkifejletét még csak prognosztizálni sem tudják. A jelenlegi
kényszerszülte helyzetben ery olyan tendencia mutatkozik, hogy a csaiá-
dok - már ahol erre lehetóségvan - kezdenek önellátásra berendezkedni,
ilyen körülmények közt a Földművelésűgyi Tárcának valós tcrmelésí és
foryasztási adatok birtokába jutni naryon nehéz.

Előadásából kitűnt, hos/az ország terüIetén lévó élelmiszer termeló
és feldolgozó kapacitások megmaradtak, a termékszerkezet változik,
e§ne több helyen jól működő vállalkozások törnek be a meglóvó píacra.
Ez az eddigi területi egyenetlenségek megszüntetését szoigálja.

A szolgálat helyzetét bemutató alapelőadást Papp József ezredes, a
Magyar Honvédség Elelmezési Szolgálatfőnóke tartotta meg. EIőadásá-
ban röviden bemutatta az éIelmezési ellátás rendjét, elemezte a csapat
és központi tagozatban kialakult helyzetet. A csapattagoZat bemutatása-
kor hangsúlyozta, hory a meglévó anyagi és tárgyi feltételek a 80-as évek
végéig kialakultak, az azóta eltelt időben minóségi javulás nem állt be, a
tárgyi t'eItételek tovább romlottak. A szolgálatban dolgozók törekvései a
belsó tartalékok kihasználására rendkívül beszűkültek, a kisegítő gazda-
ságok, búfék nyereségtermelése - melyet étkezésfeljavításra lehetne for-
dítani - minimálisra csökkent. Nehezíti a csapatok gazdálkodási |ehető-
ségeit az, hogy a költségvetés havi bontásban kerül biztosításra, ezzel a
kedvező nagyobb mennfségű beszerzések (tartalékolás) te|jesen ki van-
nak zárva.

A csapattagozatban kialakult helyzetnél az elóadó kiemelten foglal-
kozott a szakállomány képzettségi színvonalával. Sajnálatos dolog, hogy
a behívásra kerüló sorköteles szakácsállomány alapképzettsége rendkí-
vül hiányos, nem ritka, hogy az iskolapadból szakmai gyakorlat nélkül
kerülnek behívásra. A szakácsállomány képzettségi hiányosságain felül
rányomja bélyegét a munka minőségére az elalult konyhatechnológia, a
hiányos és rossz gépi ellátottság, valamint az objektumok leromlott álla-
ga.
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A központi tagozatban kialakult helyzetnél az előadő a szervezeti
változások negatív hatásaival foglalkozott. A létszámcsökkentések és a
szervezeti módosítások az Ellátó Központ működőképességének határát
súrolia. Az ellátást negatív irányba továbbra befolyásolja az, hogy a szer-
vezeti váitozások végrehajtásakor egy területi raktár (Dombóvár) úgy
került megszüntetésre, illewe felszámolásra, hogy a beigért disz|okációs
változások ezt nem követték, így a Dunántúl déli része területi raktár
nélkül maradt.

A központi tagozatban a létszámcsökkentésen tú|menően problé-
más területté vált - amortálódás miatt - az anyagmozgató és szállító gép-
járművek kritikus technikai állapota, Amennfben 1994-ben az anyag-
mozgató-, rakodó-, és szállítógépjárművektechnikai színvonalában jalu-
iás nem következik be, a korszerűnek mondható kiszállítási rendszer ve-
szé|ybe kerül.

Papp ezredes röviden érintette azokat a területeket, amelyek ebben
a kritikus helyzctben rendeltetésünkból adódó feladatainkvégrehajtását
elósegítik, illetve a mostani kritikus helyzetet áthidalják. Ezek közül ki-
cmelte egy korszerú, központi beszerzési rendszer kialakítására való tö-
rekvést, melyet a Gazdálkodási Hivatallal közösen dolgoznánk ki. A bel-
ső munkafolyamatok racionalizálásával áttekinthetőbbé, egyszerűbbé és
könyebbé kívánjuk tenni a szolgálat adminisztrációját, az elszámoltatás
rendszerét.

A végrehajtó tagozat képviselói a fenti problémákon túlmenően
hozzászólásaikban kiemelték, hogy az utóbbi két évhez viszonyítva
egyérteműen visszaesés következett be az élelmezési ellátás anyagi_, tár_
gyi- és szemólyi feltételeiben. Az élelmezési normákon túl foglalkoztak
az élelmezési felszerelési illetmény reálértékével. Hozzászólásaikból ki-
tűnt, hogy tervszerű gazdálkodást ebból az összegból képtelenek megva-
lósítani, csak legégetőbb problémáikat képesek ezzel a normával megol-
dani, Többen felvetették, hogy csapattagozatban a konyhákon nem le-
hetséges - a gyenge technikai felszereltség miatt - választékos ételek e|-
készítése, az étkezdék állapota a kultúrált étkeztetés feltételeinek nem
felelnek meg.

A Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatóság képviselóje, aki róvid
áttekintést adott a csapatkonyhák h e|yzetéről, átíogőan érintette a kiala-
kult helyzetet. E szerint az ilyen jellegű objektumok az 50-es évek végén,
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a 60-as evek elején épültek, aóta gépészeti berendezéseik, kommunális
rendszerei elhasználódtak. A használatbavétel óta a szükéges karban-
tartási, javítrisi, felújítási munkálatok rendre elmaradtal í5r alakulhatott
ki a jelenlegi helyzet.

A konferencián végkövetkeztetésként az alábbi mególlapítás szüle_
tett

A Magyar Honédség állományának élelmezési ellátó§i színvonala
reáIénékben csölckent, a szolgíIatban dolgozó úIlomány munkafeitétele!-
nek tórgri és felkészülué§ színvonala romlott, az objelaumok áIlapota a
niréshatán érte eI. E55égesen fogalmazódott meg a §zakágon belül, hogy
a belsó tartalékok kimerütek, továbblépésre a kötségveté§i keretek alul-
biztosított§ága miatt a közeljövőben nem lesz mód és lehetóség. A kon-
ferencia fó celul tűzte ki minimális feladatként a mostani helrzet kon-
zerválását úry, horyaz ellátás színvonalában további üsszaesés ne követ-
kezzen be. Ezt a feladatot csak úry tudjuk teljesíteni, /ra az intláció ha-
tásait az élelmezési norma péraénéke folyamatosan követi. Amennyiben
költségvetésünk ezt biztosítani nem tudja, úgy már 1994{ó! i:rezhetóen
minősé§ vbszaesás fog bekövetkezni az állomány élelmezési ellátásában.

Aszolgálat szakállománya tovább kutatja azokat a módszereket, me-
Iyekkel költségvetési keret növekedés nélkül szinten tartaná ellátási szín-
vonalunkat, erre jelen pillanatban a viszonylagos centralizáció (közpon-
tosított szerzódéskötesek) látszik legcélravezetóbbnek.

A konferencián eryértelmúvé vált, hogy a szolgálat meg kell kezdje
a normaszerkezet ko§zerű§ítési munkálatait még akkor is, ha annak be_
vezetése csa 3-4 év múlva válhat reálissá.
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BIZTONSAGTECIINIKA

vlsszApll,lÁNrÁs e z. nzroNsÁcTuDoMÁNyl
vnÁcroNcnrsszUsRA

Yasvói Ferencl

Dr. Teller Ede professzor bevezetőjével kezdódött a 2. Bbton-
ságtulomónyi vi6gkongresszus, a budapesti Kongre§§zusi Központban.
Hangsúlyozta, ho$/ a technikai ciüliáció, a t€chnika tömeges alkalma-
zása, a foryasztás növekedése, <isszességében a robamos műszaki fejló-
dés és a vele együttjáró veszélyek fokozódása előtérbe he|yezte a bizton-
ságtudomány szerepét és jelentóségét. Aülágkongresszus jelmondatára
utalí:'A biztonsúgtudomány az embei éIet, a lömyezet és a múl<ödésfenn-
t a r7 á s szolgá l a tá b a n".

Á technikai biztonság megteremtese a tudósok, mérnökök, techni-
kusok, üzemeltetók dolga, a nemzetközi és a hazai szabályozás (normák,
kockázati tényezők, stb.) pedig a jog feladata. A rohamos műszaki fejlő-
des csak ú5r folyatható, ha firyelembe veszi a kapcsolódó tudományokat,
a humántudományokat, az ókológiát, stb. s azokkal harmónikusan fejlőd-
ve szoIgálhatják az emberi haladást, a kellő összefogás§al, óvatosan, fél-
eienr nélkül. Ezt figyelmen kívül hagyták az elmúlt évtizedekben, a tudo-
mányok ercdményeit nem koordinálták, nem hangolták össze, ezért sür-
getően jelentkezik a komplex, tudományos kezelés igénye.

Dr, Michelberger Pál professzor a BME rektora hangsúlyozta, hogy
a hazai mérnökképzésben fontos szerepet játszik az ember-technilo-
környezet kompl€x szernléletének kialakítása, a szülséges biztonságra
való törekvés, valamint a mérnöki felelósségtudatra való felkészítés. A
társadalom minden szférájában fokozni kell az oktatás,- nevelés,_ tudat-
formálás lehetóségeit a biztonságra vaIó törekvés érdekében.

l Dr.vasvári Ferenc mk. alezredes, MH ATFcsF-§é8 MunlGvédelrni osa'ályr.zeíő
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A biztonságtudomány tehát az ember-technika-kölnyezet konrplex
rendszerét kutatja, feltárva a veszélyeket és javasolva a megoldásokat.

A Kormány új iparpolitikai koncepciója parlamenti elóterjesztésre
vár, amely abiztonság es a környezetvédelem felaciaiait kiernelten kezeli.
Hangsúlyozni kell a biztonságtudomány morálís, etikai szempontjait,
normáit, aInelyek összhangb31 állnak a természettudömánf törvény-
ekkel és azon túI az alapvetó emberi értékekkel.

A ülágkongresszus szekcióiban elhangzottak az elmúlt évtizedekvi-
lágméretű feg5,verkezáének súlyos, globális következményei, veszélyei,
mint pl., az atomkísérletek, a nuklcáris hulladékok felbalmozódása, az
elsűllyedt nukleáris tengeralattjárók, az üzemanyagok,- vegyí anyagok
szennyezései, a műholdak "r]izem anyag rendszerei", a hadiiparok felfoko-
zott termeléseinek környezeti következményei és a kiemelt problémák
mellett, vary után az Ember (emberiség) héttérbe szorulása, figyelmen
kívüt hagyása.

Avilágkongresszus fő témája a kockázat volt, annak fogalma, szabá-
lyozása, elfogadrása és termész€tesen a téma középpontjában álló Ember,
a tulajdonságaival.

A fö témáí négy szekcióban vixgálták, elemezték.

A. Az ember mint kockázatl tényezó

§1l. A techlikával és a természettudományokkal való kölcsönhatás

MI.A szervezés tudománnyal való kölcsönhatás

MII.-ry.-V. A humántudományokkal való kölcsönhatás.

B, A koc}Ázat elmélet kockÁzati határ€rtéke\ elfogadható kttckÁ-
zat

BA. A humántudományokkal való kölcsönhatrás

B/II. A technikával es a természettudományokkal való kölcsönhatás

B,{IL-IV, A jogtudományokkal való kölcsönhatás

BAr'" A gazdaság és a jogtudományokkal való kölcsönhatás.



C. Közlekedésbiztonság

C/I-II-III. A technikával és a tudományokkal való kölcsönhatás

C/II. A jogtudományokkal való kölcsönhatás

C/lV. Az orvostudománnyal és mrás humántudományokkal való köl-
csönhatiá§.

CAr'. A gazdasági tudományokkal való kölcsönhatás.

D. Biztonság az energia termelésben

Az emberi tényezókkel a kongresszus kiemelten foglalkozott, amely
a balesetek, következmények, katas zttóták előídézői 7 0,8O Vo,ban-Bznrt
a tudománynak kell tovább kutatni az emberi alkalmasság ingálatát,
módszereit. Az alkalmas szemé$ség és annak motivációja ellensúlyoz-
hatja a kockáZatot. A stres§z, mint baleseti faktor a különféle energia-
szintek velejárója, amelynek csökkentését szolgálja az a|apos megfigl,e-
lés, a tartózkodás, az önfe5lelem, a feszültség oldása stb. A megfeleló
életvitel, aktív pihenés, egésxéges álIapot veszely esetén a pozitív ener-
giák felszabadítását eredményezheti.

Á kockáz.ati tényezőkiagálatánál fontos a komplexitásból kiindul-
va az ipari relációk, a szakmai profiklk és más szempontok rangsorolása,
szabályozása, védelme. Azonban nem lehet túlzott törekvés, nem lehet
" p a radic s omi" állapot. E§Áégesített elfogadhatósági szintre kell töreked-
ni a társadalmi,- szociális,- humán kérdésekben. A kockázat eh,etésére
nem lehet meloldás a különféle szankciók alkalmazása. A kockázati ér-
tékeket, faktorokat be kell kapcsolni a nemzetközi eryüttműködés nor-
máiba. Nemcsak fizikai, kémiai stb. mutatók hanem elismert rizikó ha-
tárértékek is kellenek A kockázati kutatások a technikai fejlódé§ vele-
járói. A kvantitatív elemzések a tervezés, az alkalmazás, a szanálás terén
kötelezó elóírásokat adnalr, ezért a kockázatbecslés módszereinek tudo-
mányos kutatása szükégszerű.

A közlekedésbiztonság esetében a magasszintű automatizálás, a ki-
bernetikai, komputeriált renózeíek sem nélkülözhetik az embert, aki
az űzrmi hiba esetén disztingvált és ade}vát módon beavatkozik. Ezért
az ember sokrétű tulajdonságait, a beavatkoó ember szerepét a veze-
tőknek jól kell ismernie. A váratlan, a nem sámított események reagá-
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lására alkalmas ember szükéges. Erységes légüryi normák, eg5néges
kommunikációs nyelv (a légi,- vizi,- fóldi) események feldolgozására, to-
vábbá komplex szemlélet és közös keze|ésmód szükéges a jövőben.

A repüló események, Iégi katasztrófák üxgálati tapaszi3latait Dr.
Rohács.fózsefprofesszor elemezte, s bemutatta a vadászrepülő gép ese-
mények okait, tapasztalatait.

A kalasztnófakezelés kérdeseit a Maryar Biztonságtudományi Tár-
saság tájékoztatója mutatta be. Dr. Nr5r Tibor kifejtette, hory miért kell
és milyen szempontok alapján szükséges a katasztrófákat csoportosítani,
osztályozni.

A védelmi biztonsá§ rendszerek területei:

- az anyag és energia biztonság,

- atechnika,-technológiarendszerekműkódésbiztonsága,

- aZ életbiztonság.

A három együtt a kórnyezetbiztonságot is szolgálja. A megelőzés, a
károk esökkentése érdekében viagálni kell azt, hogy mit kell tudni egy
várható katasztrófáróI, továbbá csoportosítani kell a tipizátt katasztrófá-
kat és a cse|ekvési programokat és végül rendszeresíteni kell a hozzáren-
delhető cselekvési sorok személf,- tárgri, stb. feltételeit.

A ülágkongresszus összefoglalójában elhangzott, hogr a biztonságot
ma már nemzetközileg összefogott, közós tudományos szinten kell ke-
zelni, kutatni é§ fejleszteni.

A biztonságtudomóny megfogalmazott lényege az hogr:

_-_ , a technológiákra, a múszaki élet minden területére kiterjedó,
továbbá

- nemcsak empirikus, hanem prognosztikus tudomány, valamint
_ rendszerorientált,rendszerszemléletű.

A biztonságtudománynak a társ/alt problémákat 'a pioi" íeladat-
ként kell kezelni és az eredményeket a nemzetközi eryüttmúkcidésbe
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bekapcsolva, az ember technikai biztonságát közös etikai alapokon kell
biztosítani.
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A SZÁRAZFÓLDI CSAPATOK MI]NKAVÉDELMI
(BIzToNsÁGTEcHNIKAI) vprÉLxBoórÉrupr

TAPASZTAI-ATAI

Kovócs Lóuló|

A munkavédelmi eljárások sorából kiemelkedik a biztonsági rend-
szabályok, biztonságtechnikai elóírások megismertetése, megtanítása és
azok betartiásának a megkövetelése. A különböző parancsnoki utasítá-
sok, intézkedések pontosan rögzítik, ho5l a katonai kiképzés keretében.
a felkészítés tematikájának megfelelően, milyen szerepe és funkciójavan
a technikai biztonságnak, a veszé\ek elhárítrására való képességnek.

Az 1993. éwe meghatározott követelményeknek való eredménye-
sebb megfelelés érdekében a szárazföldi csapatok alárendelt aIakulatai-
nál tervezésre és megrendezésre kerűltek a munkavédelmi vetélkedók.

Amikor a munkavédelmi vetélkedők várható pozitíwmait mérlegel-
tük. tudtuk, hogy a még hatékonyabb és eredményesebb katonai fclké-
szítés, kiképzés olképzelhetetlen a biztonság személyi feltételei megléte
nélkül_

Sok éves g/akorlati tapasztalat, szakmai érv szól amellett, hogy a
munkavédelmi, biztonságtechnikai propagandamunka egyik módszerét
- nevezetesen a vetélkedőt - kiemelve alkalmazzuk, lehetőleg a személyi
állomány széles körének bevonásával.

A SZCSP Anyagi-technikai Főnök a munkavédelmi vetélkedők el-
érendő céljaként a következőket halározta m€

1./ A munkavédelmi vetélkedők szemes részét képezzék a balesetek
megelőzésére irányuló tenszerű tevékenységnek, a katonai felkészítés,
kiképzés feladatai megoldásának.

l Kovác§Lásdóórnagy, a MH sáradöldi c§apatok Paranc§nokM8a munk.védelrni fótisaje
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2./ A prevenció fokozása érdekóben mozgósítsa a személyi állomány
széles tömegét, növelje a személyi állomány munkavédelmi és balesetei-
hárírási ismereteit, segítse eIó a munka és baleseti fegyelem megszilárdí-
tását.

Az alárendelt csapatok munkavédelmi megbízottjainak éves felké-
szító foglalkozásán a követelmények fi5lelembevételével vázoltuk az el-
képzelóseinket a vetélkedők elókészításével, levezetésével kapcsolato-
san. A szárazföldi csapatok parancsnoka kiadta a 39l1993. számú intéz-
kedését, amelyben részletesen meghatározta a vetélkedők parancsnoki
követelményeit. Ezt követóen megindult az előkészít ő, tewező-szerlező
munka, hiszen a csapatok rendelkeztek a személyi és tárryi feltételekkel,
amelyek a vetélkedők eredményes lebonyolítá§ához szükségesek. A fel-
készülés során a rendszeresnek mondható t€lefón kapcsolatokon kívül a
személyes megkercsések alkalmával folyamatosan egyeztettük az elkép-
zeléseket, terveket, 1.rmészetesen azzal a céllal, hory lehetőleg a szemé-
lyi állomány minél szélesebb körét lehessen mozgósítani.

A vetélkedőre való felkészü|és tapasztalalai

Avetélkedők szakmai részének szakszerűsége érdekében, tematikát
adtunk ki az alárendeltek részére - mint egy ajánlást - nem azért, hogy
egységesítsük a vetélkedők tartalmi részét. A munkavédelmi megbízot-
tak előzetesen pontosították az alakulatuknál, hogy a vetélkedők vég-
rehajtására kijelölt időpontokban megközelítőleg mekkora részvételi
arányra lehet szá mítaní. Az előzetes felmérés azt eredményezte, hogl:

_ a39lI93.számúintézkedésben meghatározott idópontokban
a vetélkedók megtartásának akadálya nincs,

-- a személyi állomány részérőI kedvezó fogadtatásra talált, vállal-
ták a vetélkedóre való felkészűlessel járó többletmunkát is,

- a tematikus vetélkedók megtartásával már előre prognosztizál-
ható volt a baleseti helyzet pozitív irányri alakulása, hiszen naryon sokan
részletesen megismerték a katonai élet "veszélyfonásait" és azok elhárí-
tásához szükéges szabályokat, fogásokat.

A felkészülés ideje alatt zavartalan és eredményes együttműködés
alakult ki az egészségüryi szolgálatokkal, akik hathatós segítséget nyúj-
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tottak a sérülé§€k ellátásával kapcsolatos elóírrások sza}szerű végzesé-
hez. Minden alakulatnál rendelkezésre álltak a legfontosabb munkavé-
delmi elóírások, utasítások és azok a dokumentumok, amelyek az alaku-
latnál végzendó baleseti megelózó munka érdekében szabályokat, köve-
telményeket írnak eló. Az elöljárói intézkedes rögzítette a különkizó
szolgálati ágak feladatait, teendóit is a vetélkedő sorozat elókészítése és
vegrehajtása érdekében.

Az előkuzítő, felkészítő munka magába foglalta azon követelmé-
nyek meghatározását is, amelyek a vetélkedők szakmai szakszeríiségét
fogalmazta meg. Az SZCSP Anyagi-technikai Fónökének határozott el-
váriisa az volt, hog, csak a KÁBESZ-ben, a PMU-ban rögzítettek alapján
adott válaszokat fogadják el egedüli helyes válasznak.

A munkavédelmi vetélkedókre való felkázülés helyzetét a rend_
sz€resen végzett munkavédelmi célellenórásek alkalmáva| folyanrato-
san figyelemmcl kís étíűk. Áhalánosílhaló tdpdsztalataínk atapj ái megát-
lapítottulq hogt:

- a felmenő rendszerű munkavédelmi vetélkcdők megtartásának
terve kedvezó fogadtatásra talált az alárendelt csapatoknál,

- a SZCSP szrntű intézkedes es a "Forgatókönyv' tervezet kiadása
hozzájárult az eredményes, zavartalan felkészító munkához,

- a különkizó szakágakkal, szervekkelvaló együttműködés minden-
hol segítette a felmerült szakmai kérdések tisztázásáq értelmeze§ét.

- a szemé$ állomány jelentós része - körülbelül kéaharmada - kezd-
te meg a vetélkedókre való egréni, illewe kiscsoportos felkészülését,

- az alárendelteknél mindcnhol rendelkezésre álttak a felkészülés-
hez szülrséges okmányok, dokumentumok

A vetélkedósorozat veí€h{tó§ánt} tapesztabtal

, Az alárendelt csapatoktól folyamatosan kaptunk információkat, jel-
zéseket a felkészülés helyzetéról. Az esettegesen felnerüló kérdésciae
8 hatályc jogszabályok alapján válaszoltunk, illetve adtunk tájékoz-
tstásl, Tudtuk, ho5l miközben az elmúlt néhány evben sámottiróen
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emelkedett azoknak az alakulatoknak a sáma, ahol a balesetek, egész-
ségkárosodások rnegelőzese a figelem középpontjába került, uryanak-
kor ezzel eryidóben néhány alárende|t csapatunknáljelen vannak és hat-
nak időnként olyan régóta ismert fogyatékosságok, mkt fiIdául:

- az adott munkavégzésre vonatkozó biztonsági szabályok hiányos
ismerete, íry azok könnyelmű megszegese,

- az elóljárói felüryelet és követelménytámasztás elégtelensége,

- a szükséges rend, a feryelem hiánya, illewe ezek l azaságai.

A vetélkedók tematikájában - fordulóiban - ezekre a kérdésekre ke-
re§tük a megoldá§t, természetesen játékosan. Igekeztünk bemutatni, iI-
letve amelyeket lehetett, azokat megoldani. A különböző szintű üssza-
jelzesek alapján egyértelmúen helyesnek bizonyult ez a törekvés.

Az alegységszintű vetélkedók tapasztalatainak firyelembevételével
- kerültek összeállításra az egységszintű vetélkedők forgatókönyvei,
amelyekben iryekeztek az alakulatukra jellemó, speciíikusan meglévó
problémák megoldásának lehetóségeit feldolgozni játékos formában.

A foryatókönyben rögzíteuék:

- a vetélkedő élját,
_ a vetélkedő idópontját,

- a vetélkedó helyét,

_ a vetélkedóre meghívottak, személyek neveit,

a xűri összetételét,

a vetélkedó általános rendjét,

a vetélkedó napirendjét,

a vetélkedő lebonyolításához szűkéges technikai eszköztik lis-

a vetélkedő helpzínének berendezését (ülésrend),

a vetélkedő értékelésének rendjét,

táje\
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- a forgatókönyv zsűri példányában a különböző feladatok rész-
letes leírását, a megoldandó tesztlapok megoldó példányával egyútt.

A vetéIkedőket sikerúlt mirujen alakllatnál a munkaidő le4aktívabb
szakaszában - déielótt 09.00-12.n. óráig megtartani. A kedvezó fogadta-
tás, a jó hangulat biztosítása érdekében, a vetélkedók helyszínén bűfét
üzemeltettek. A különbóző feladatok, játékok megoldrásához szükséges
eszközöket, technikai berendezéseket biztosították. A résztvevő csapa-
tok (6-7) mindegyike rendelkezeti a ieladatok bemutatásához szükséges
egvéni védőeszközökkel, különböző plakátokkal, piktogramokkal, Az el-
sősegélynyújtással kapc§olatos feladatok bemutatásához az egészségőgyl
szolgálatok teljeskörű ellátást biztosítottak, amit ezúton is köszönünk!

Az elméleti kérdések megválaszoliása rnellett, olyan ryakorlati fel-
adatokat hajtottak végre a csapatok, amelyek a napi kiképzési, felkészító
munkában megjelennek.

A legtöbb alakulatnál a következó versenyfeladatok megoldása je-
lentette a vetélkedők szakmai- elméleti é§ gíakorlati - hátterét

1./ Munkavédelmi fogalmak, szabványban előírt értékek (tesztlap).

2.1 Egyéni és kollektív védőcszközök használatának szabályai és al-
kalmazásuk bemutatása,

3./ A munkavédelmi plakátok, piktogrammok felismerése és szabá-
lyos megnevezáe.

4./ Videoíilm részletek alapján a biztonságot veszélyezlető szituáci-
ók és veszelyhelyzetek felismerese és a kikíiszöbölés módszereinek írás-
ban történő rögzítése.

5./ Elsósegélynvújtás (gyakorlati feladat).

6.1 Villámkérdések.

7 .l MozAík iáték (piktogrammok össze állítrása).
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A vetélkedók lebonyolításának és végrehajtásának óltaláno§ítható
tapasztalaíai

- a felkészülési idő biztosítása, az alerységszintú vetélkedők meg-
tartásának eredményeként jelentós mértékben emelkedett a ráztvevők
szakmai i§meretszintie,

- a különbózó megfogalmaziások, szabványok, utasítások szakszerű
megnevezése igazolta, hogy a munkavédelem és a balesetelhárítás által
használt terminológiát e|sajátították,

- a vetélkedósorozatban való részrétel lehetóvé tette az állomány-
kategóriáknak, hory a nflvánosság elótt adhassanak számot ismereteik-
róI, tudá§ukról,

- a parancsnoki állomány es a különféle szakágak részéról minden
segíséget, támogatá§t megkaptak a csapatok,

- a végrehajtásban, a lebonyolításban - a zsúri munkájában - az ese-
tek többségében az alakulat vezeté§e aktívan résztvett,

- a szakmai és a tematikus szabályosság betartásához szükéges
technikai berendezesek, anyagok biztosítottak voltak,

- az elöljáró katonai szervck reszéról megnflvánuló érdeklódés
hozzájárult a szakmai kérdések helyes megoldásához,

- a kijelölt 'zsún" minden alkalommal üryelt a vetélkedő \isztasó,
gára", a szakmai kérdések esetében pedig csak a szabályat (szabvány)
szerinti válaszok elfogadására.

Az eredmények összesítésére, értékelésére kiemelt figlelmet fordí-
tottak a zsúriben helyetfoglaló szakemberek Nem találkoztunk e§/et-
lene5l esetben sem a verseny értékelését, illetve annak tisztaságát két-
ségbevonó véleménnyel. A vetélkedókön az I-VI. helyezÁt elért csapa-
tok eredményét oklevéllel ismerték el.

A SZCSP ATF /?K ATW különdíjban részesítette a legkieryensú-
Iyozottabb eredményt eléít c§apat teljesítményét, íi5relembe véve az ala-
kulat évi baleseti hel}zetének alakulását, a munkavédelmi és balesetel-
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hárítási tevékenységben elért színvonalát. Az egyéni teljesítmények is
elismerésre kerültek. Személyre szóló ajándéktárgyak átadásával fejezte
ki eIismerését az I. helyezést elért csapat tagiainak.

Az ilyen formában történő elismerés a részwevók körében nary tet-
szésre talált. Többen megfogalmazták, hogy az ajándéktárgyakban kife-
jezett személyes elismerés ery egész életre szóló emlékké válhat a szá_
mukra.

Úgy gondoljuk, hogy a csapatok rendelkezésére álló munkavédelmi
propaganda költségnagtágára abeIeseti helrzet elemzésénél hivatkozni
nem szabad, hiszen nem csak az írásos propaganda az egletlen eszköze
az állomány munkavédelmének, a balesetelhárítással kapcsolatos tudati
nevelésnek. Sokan és sok helyen leírták és elmondták, hogy a megryőzes
kiemelkedő mozzanata a személyes kontaktus, a közösen kitűzött cél és
annak látható, mérhetó eredménye.

A megtartott vetélkedők mozgósító erejét, nevelő hatását néhány
számadaton lehet szemléltetni. A versenykitróst követően a szárazfóldi
csapatoknd l a munkavédelem kérdéseinek megismerésére kia lakítottak:

- alegységszintű vetélkedőkön résztvevő csapatot 3 x 2000 :6000 fő

- erységszintű vetélkedőkön résztvevó csapatot 3 x 1000 :3000 fő

- katonai kerület szintű vetélkedón resztvevó

csapat 3x l50 - 450fő

9450 fő

Firyelembevéve, hogy a felkészülés ideje alatt a részwevők állandó_
anváltoztak, elmondhatjuk a SZCSP és alárendelt csapatainak egészénél
a személyi állomány kb.- egmeglede aktívan résztvett a munkavédelmi
szabálrzatok, intézkedések megismerésében. Az 1993. év kimagaslóan
szép ereményének tudhatjuk, hogy sikerült a megryőződöttségből faka-
dó balesetmentes feladatvégrehajtás felé megtenni az első igazán nag
lépést.

242



rlúÉxozu.rlis
A KAToNAI LoGIszTIKA (nrn) szBnxnszró

uzorrsÁcÁxnx ü-Ésr
Az MH ATFCSF-ség folyóiratának Szerkesztó B_izottsága 1994ja-

nuár 14-ei ülésén értékelte a szakkiadvány helyzetét. Allttsfoglaltlsáben
megáIlapííotta:

1.) Iltrehoásának első idószakára meghatározott élkitűáseknek
alapvetóen megfelelt. A nepedevenkénti megjelentetés lényegeben a
kitűartt határidóke,kelló tartalmú szinvonalon megvalósult.

2.) A'nakn§ bbtosítá§' rovaton belül a fócsoportfónölrség szerve-
zeteinek, alárendelt intézményeinek bemutatkozísát (helye,szerepe.fel-
adatai stb) túlnyomó többségben a folyóirat bizto§ította. Ezek a cikkek
jól érzekelhető áttekinté§t adnak az anyagi-technikai biztosítá§ §zerte_
ágazó tcvékenpégról, a helyi gondokról,problémákról, az eredmények-
ről és a hatékonyabb munkavégzésre vonatkoó javaslatokról.

3.) Jelentós sámú cikk foglalkozik a logisztika általános elméletével
es a katonai logisztika nemzetközi tapasztalataival, illetve hazai megva-
lósítására vonatkozó adaptációkkal, javaslatokkal, vitaindító elgondolá-
sokkal-

4.) Kezdeményezések történtek az anyagi_technikai biztosítás elmé_
letének rnegvalósult eredményeinek közreadására,illewe annak tovább-
fejlesztését szolgáló gondolatok megfogalmazására.

5.) Több cikk foglalkozik a védelemgazdaság elméleti és glakorlati
kérdéseivel, ütaindító jellegel. A nyugatí hadseregek tapasztalatainak
közreadása segítséget nyújt a honi védelmi ipar újjiászenlezÉséhez, gond-
jainak, problémáinak felvetésével segítségn}n{tási §ándék mutatkozik a
racionálisabb megoldás kiütelezéséhea

6.) A katonai gazdálkodás, a csapatgazdálkodás fejlesztéset szorgal-
maó cikkek fontos elemét képezik a központi élkitúzések megvalósí-
tásának, a folyamatos korrckció- a gazdasági élet változásaihoz igazodó
- végrehajtásának.
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7.) AzATB integráció tapasztalatainakbemutatása, eredményeinek,
gondjainak (elónyeinek, hátrányainak) elemzése segítséget nyújt a to-
vábbfejlesztés, korszerűsítés megvalósításához.

8.) A kiképzés, felkészítés helyzetének elemzése, a támogató és bí-
ráló megnyilvánulások, észrevételek bátor közreadása ugyancsak a to-
vábbfejlesztésre irányuló koncepciók kialakulását segítik, szolgálják.

9.) Az anyagi - technikai műszaki fejlesztés témaköre - a főcsoport-
főnökség vezetó állományán túl -es/enlóre kevés szakember aktivitását
váltotta ki. Pedig eZ a terület igen sok műszakit foglalkoztat,

10.) Nagyobb figelmet kell fordítani - a szerkesztá során - elsősor-
ban azolvasó - szerkesztói tevékenységre, az egpégesebb szerkezet meg-
valósítására.

11.) A rugalmasan alkalmazott rovatok cikkeinek tartalma,színvo-
nala fejlődik,a bírálók (lektorok) tevékenytége megfelel az elvárások-
nak. Az eddig megjelent 4 számban összesen 91 cikk került publikálásra
(1.sz.táblázat), ebből 12 cikk 2 vagy több szerzőtől,illetve kollektívátol
származik és összesen 97,4 ívnek felel meg (2.sz.táblázaí,). A megielente-
téshez biztosított pénzkeret arányosan kerüIt felhasználásra.

Összegezve, a szakfolyóirat rendeltetésének megfelel, folyamatos
megjelentetésével jól szolgálja az anyagi{echnikai szolgálat elméleti és
gyakorlati kérdéseinek, problémáinak egységesebb értelmezését, meg-
ítélését, az integrációs folyamatok továbbfejlesztésének elősegítését.

A Szerkesztó Bizottság megköszöni a folyóirat létrehozásában, szer-
kesztésében es kivitelezésében résztvevők munkáját, kü|ön kiemelve a
gépi szerkesztést végzó MH Anyagi-technikai Informatikai Központ és
a nyomdai kivitelezést vállaló MH Hadtáp Szolgáltató Központ szakem-
bereinek, vezetóinek tevékenységét.
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Megielent cikkek rovatonként
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Z.sz. táblázat

A megjelent cikkek sármazási helye szerint
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Az 1994. éwe megfogalmazon fóbb élkitűzések

1.) Az "anyagi - technikai fejlesztés" téma elméleti és ryakorlati kér-
déseire nagyobb hangsulyt fektetve szorgalmazni elsősorban a szakem-
berek véleménynflvánítását a technikai korszerúsítá koncepciójának
rnegvalósításában.

2.) Alogisztika általános elméletére alapozva továbbfejleszteni a ka-
tonai logisztika elméleti - ryakorlati kérdéseit a hazai realitások figye-
lembevételével.

3.) Kiemelt figelmet fordítani a gazdasági, védelemgazdasági téma-
körök részletes kibontására a fócsoportfőnökség 1994. éü tervében sze-
repló feladatok végrehajtá§ának támogatása érdekében.

4.) Napirenden tartani az ATB integrációjával kapcsolatos elméleti
és gyakorlati kérdések aktuális feladatainak közreadását a különkizó ve-
zetési és végrehajtá§i tagozatoka vonatkozóan.

5.) Továbbra is jelentőségének megfelelő teret szentelni a felkészí-
tes, kiképzés, harckészültség kérdéseinek és a különkizó szintű ryakor-
latok ATB tapa§ztalatainak k özreadására.

6.) Megvixgálni annak lehetőségét, hogl más katonai folyóiratok
szakterületünkhöz kapcsolódó témáiból "szemlézésl' végezhessünk (pl.
Új Honvédségi Szemle, Haditechnika, Honvédorvos, Akadémiai közle-
mények, Hadtudomány, stb.), illetve köárdeklődésre számottartó cik-
keiket " átem e ljük" folyóiratunkba.

7.) Naryobb firyelmet fordítani a csapatok napi gondjainak feltárá-
sára, közreadására, a megoldási lehetóségek, konkét javaslatok publiká-
lására.

8.) Bemutatni a számítógépes programok megvalósítására irányuló
erófeszítéseinket a csapatoknál é§ az MH parancsnokság illetékes szer-
veinél.

9.) Kiszelesíteni a vitakészséget, egles témákhoz (cikkekhez) törté-
nó hozzászólásokat, megvalósítani az előzó cikkeke vonatkoó vissza-
csatolásokat.
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10.) Célkitűzéseinkhez feltétlenül szükséges a Szerkcsztó Bizottság
tagiainak további aktív tevékenysége, támogatása, hogy szakterülctükön
aktiizálják azftói vénával rendelkezőket, a szakembereket a publikáci-
óra és bírálói, átdolgozói munkájukkal segítsék a folyóirat színvonalának
emelését.

A Szerkesztő Bizottság elnökének javaslatára a MH Anyagi - tech-
nikai Fócsoportfőnök (MH PKhelyettes) tiszteletdúban részesítette:

A legaktívabb szerzői te!ékenységükért

Dr.Kóthay János alezredest;

Dr.Németh Ernó alezredest.

A szerkesztői, technikai, kiütelezói és nyomdai kiütelezésben vég-
zett aktív munkájukért

Littomericzky János mk.ezredest;

Kiss László Ferenc mk.alezredest:

Tóth Jóxef ny.ezredest;

Krnák János alezredest;
-fakács Károly alezredest;

Hévizi Pál hka-t.

A tiszteletdíjban részesülteknek gratulálunk, hasznos tevékenysé-
gükre továbbra is igényt tartunk.

Sze*eszlő Bbottság
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Jarua Kiroly

Knoll Imre

Ungvár Gyula

Kóthay lános

HM Logisztikai
hogramiroda

Varya LászIó

Gion BéIa

Magar László

Bittner Iswán

Kóthay János

ÖSSZESÍTETr TARTALOMJE GYzzÉK
(1993. 1-4sám:)

Logisaika, katonai logisáika

A HM logisztikai rendszerének
kialakításáról (1993.1.szám 5.o,)

A logisztika helyzete és
fejlesztési irányai (1993.7 "szám 26.o.)

Nulláról kell e indítani a
katonai logisztikát? (1993.1.szám 41.o.)

A logisztikai rendszer analízise és
működésmechanizmusának kialakítása
(optimalizálása) (1993.2.szám.3.o.)

Katonai logisztika rendszerszemléletű
megközelítésben (7993.2.szám.:2Á.o.)

Az amerikai szárazföldi csapatok
logisztikai rendszere Európában
(egl konzultácíó tapa-sztalatai)
(7993.2.szám43.o.)

A katonaélelmezés logisztikai
megközelítésben (1993.2.szám 69.o.)

A logisztika narykorúvá válik
(1993.Z.szám16-o.)

Külföldi hadseregek szárazföldi
haderóinek logisztikai biztosítása
(nemzetközi kitekintés) ( 1993.2.sám.89.o.)

l logisztikai alapműveletek
(1993.3.sám.3.o,)
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BHKK A védelmi arculatú fegyveres erók
programcsoport logisztikairendszere(1993.3.szám12.o.)

Sigutt Nckert A Bundeswehr logisztikai
rendszere (1993.3.szám 33.o.)

Ross J.D. A jövő logisztikája (193.3.szám 54.o.)

Kóthay János A logisztika összetett műveletei
(1993.4.szá.m 3.o.)

Németh Emő Anyagszállítás és logisztika
(7993.4 szám20.o.)

Anyagi-technikai bizto§ítá§ elmélete

Hollósi Nándor A védelmi hadművelet (harc)
Dobó Péter anyagi+echnikai biztosításának

elvi kérdései (1993.1.szám 53.o.)

Szenes Zoltán Anyagi - technikai biztosítás
az Oböl - háborúban (193.1.szám 66.o.)

Fenyvesi Klroly Néhány gondolat az Anyagtároló - Kiadó
körzet várható alkalmazásának lehetőségéről
az MH csapatainak háborús anyagellátási
rendszerében (1993.2.szám 106.o.)

Hollósi Núndor A Magyar Honvédség anyagi - technikai
zsiborás János biztosítási rend§z€re és működése
Baranyi Ferenc kiemelten a nemzetgazda§ági eróforrások

igénybevételevel (193.4.sám 33.o.)

Dobó Péter A tudományos munka szerepe és feladatai
Szenes Zoltún az anyagi - technikai biztosításban

(7993.4.szám 49.o.)
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Dobó Ferenc

Bósze Tamás

Jároscsák MiHós

csűrös lános

Kiss Károly
Illich Ferenc

Baranyi Ferenc

Z§nkó tózsef

vasvái Tibor

Gazda PáI

Báthy Sándor
Gazda Pál
Turcsányi Károly

A Közlekedési Szolgálat szerepének
rend§zer§zemléletű üzsgálata
(1993.4.szám 70.o.)

Gondolatok a tüzénég
lószerellátrásról (1993.4.szám.l 9.o.)

Harckeszültég - Kiképzás - Felkászítés

A harckészültség anyagi - technikai biztosítá-
sának fóbb összefüggés€i (1993.1.szám.8.o.)

Az akadémiai képzés, ezen belül
az Anyagi technikai Fakultás
múltja, jelene, jövóje (1993. 1.sám.87.o.)

A honvédelmi dandár harcászati ryakorlata
anyagi - technikai bizto§ítá§ának
tapa§ztalatai (1993.1.szám 106.o.)

Tapasztalatok az 193.évi e5toldalú
többfokozatú parancsnoki és
törzshadijátékról (1993.3.sám 79.o.)

Parancsnoki és törz§hadüáték
esl kutató szemével (1993.3.sám 91.o.)

Az 1993.évi légvéÁelmi e§/üttműködési
gyakorlás hadtáp tapasztalatai
(1993.3.sám.l0ó.o.)

A katonai gazdasági képzés áttekintése,
főbb tapasztalatai (l993.3.sám 129.o.)

A haditechnikai, hadtáp, gazdálkodási
törxtiszti képzés 1w2 -93.Ánéíci
tapa§ztal8tai (1993.4.sám 1 13.o.)

zsl



Bajzák lános A század szolgálatvezető avagy hol készül
(fel) a "század anyja"? (1993.4.szám 126.o.)

vasvái Tibor A haderőnemek köztjtti
hadtáperyűttmúk<idés kérdései
(1993.4-szám 134.o.)

Katonai gazdaMg - védelemgazdaság

Szmes Zoltán Védelemgazdasági eryüttműködés
Nyugat - Európában (Történeti áttekintés)
(1993.2.szám 120.o.)

Dobó Ferenc A pénzgazdálkodás negvalósítrásának lehető-
Németh Emő ségei a szállítási tevékenységekben

(1993.2.szám 740.o.)

Isasze§ Júnos Nyugat - Európai haditechnikai fejlesztés
és a védelmi ipar (1993.3.szám 139.o.)

Szenes Zohán Integrációs törekvések a nyugat - európai
védelmi iparban (l993.3.szám 154.o.)

Deók Péter Biztonság és a mag5rar védelmi ipar
(1993.3.szám 181.o.)

Kovács László Gondolatok a MH Elelmezési Ellátó
Központ gazdálkodási tevékenységének
továbbfejle§ztéséról (1993.3.szám 201.o.)

Anyagi - technikai integráció

Rába Imre Anyagi - technikai integráció helyzete és
íeladatai a szár azföIdi cs apatokn áI
(1993.3.szám 65.o.)

Takács László Integráció és a csapatgazdálkodiás sajátosságai
a légvédelmi csapatoknál (1993.3.szám.13.o.)
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Turák János Az anyagi - technikai integráció főbb célki-
tűzései és az integrációs folyamat
tórténeti áttekintése (1993.4.szám 89.o.)

DévaM László Az anyagi - technikai integráció kihatásai
a csapatgazdálkodás vezetésére
(1993.4.szám 98.o.)

Fábos Gyuta Az Értékeló - etemó alosztály helye és
szeíew az anyagi-technikai integrációban
(1993.4.szám 102.o.)

Hadászi Lószló Az anyagi - technikai integráció helyzete
és feladatai a csapatoknál
(1993.4.szám 107.o.)

Anyagi - technikai fejlesáés

Geller Istvón A Magyar Honvédség haditechnikai
korszerűsítése (1993.4.szám 145.o.)

MH HCSF - ség A MH hadtáp anyagi - technikai korszerűsí-
szenői közössége tésének koncepciója (1993.4 szám 152.o.)

Szakági biaosítás

Geiger hn án A MH Haditechnikai
csoportfőnökségről (1993.1.szám 121,o.)

Valga Mihúly A MH Páncélos á gépjárműtechnikai
szolgálat harc _ és gépjárműtechnika
eszközei helyzetéről (1993.1.szám126.o.)

Budai Istvún A MH Műszaki -technikai
szolgálata (1993. 1.szám 132.o.)

Gáspár János A Veryivédelmi anyagi - technikai
Lokody Attila biztosítás aktuális feladatai

és speciális problémái (1993.1.szám 137.o.)
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Iósvai Attila Az Élelmezési szolgálat
helyz€te,feladatai (1993. 1.sám 145.o.)

Ürö§ József A MH EZ élelmiszer készletének átalakítása,
Bátaszéki ludit a korszerű szutrcaloriás táplálkozási

követelményeimek megfelelóen
(1993.1.sám.149.o.)

Gubicza Gyula A petróleumlámpától a rakétáig
(1993.1.sám 157.o.)

Úlvaa uinlry A MH Ruházati Ellátó Központ
tevékenységéról (1993.1.sám 164.o.)

Simán Györg Üdültetés, gyermekek gondozása
(1993.1.sám 169.o.)

Varya LászIó A hadigazdálkodásról
(1993.1.szám 173.o.)

Kiss László Ferenc A MH Anyagi Technikai
Informatikai Központról (193.1.szám 181.o.)

Svéd Lász!ó Honvédegészségügr (1993.1.sám.192.o,)
László Imre

Németh István A közlekedés biztosítás rendszere
szakági feladataink
fonto§abb kérdései (1993.1.szám 197.o.)

Kapusy Gyötp A MH Feryverzettechnikai
szolgáIatáról (1993.2sám 1€.o.)

Ács László A MH Tápió'Fe5verzettechnikai Ellátó
Központ tevékenysége (1993.2.szám 156.o.)

Galiba Imre A MH repülő anyagi - technikai
biztocítlá§a ( 1993.2sárn ló3.o.)
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Hegedűs Ferenc A MH Repüijanyag Ellátó Központ
helye, szerepe az anyagi - technikai biztosítás
rendszerében (193.2.szám 169.o.)

Antal Károly A MH Elektronikai Szolgálat
Főnökégről ( 1993.2.szám l7 3.o.)

Anda Áryád A MH Ruházati SzoIgálat
1992. évi tevékenpégről (1993.2.szám l78.o.)

Gyarmati Sándor A MH Élelmezési El|átó Központ
tevékenpége (1993.2.szám 187.o.)

Szedresi Isuán A MH Egészségügyi Fóigazgatóság
helye,szerepe az egészségügyi
biztosítás rendszerében (1993.2.sz6m 195.o.)

Német Emő A MH Közlekedési Szállítási Fóigazgatőság
munkája a katonai közlekedés
rendszerében (7993.2.szám 206.o.)

Gellér Bálint Mérésűry a hadseregben (1993.3.szám 210.o.)

Bethlen Gábor A MH Gazdálkodrási Hivatala
Dudás István (l993.3.szám224.o.)

Horovitz Ferenc A MH [ószerellátó Központ
tevékenységéről (7993.3.szám 23 1.o.)

Poczok Tibor A "Szabolcs" Fegyverzettechnikai Ellátó
Központ tevékenységéról
(193.3.szám 236.o.)

Ivanovics lván A CENTRÁL Mosodák Részvénytársaság
tevékenpégének elsó éve
(1993.3.szám245.o.)

Nikolaus l|ilke AMIG - 29 rendszerbeállításának problémái
a Német hadseregben (193.3.szám 259.o.)
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Feny,esi Károly

Egri lűroly

Nag Lajos

lávor József

Hegedús Sándor

MHÁTFCSF-ség
munkavédelmi
oszíály

Kovács LászIó

MHATFCSF-ség
munkavédeImi
o1ztúly

puskás Endre

Pécskövi Lajos

A MH ATFCSF-ség Tervezési Osztály
helye,szerepe a főcsoportfőnök§ég
tevékenységében (1993.4.szám 171.o.)

A MH Központi Repülőgépjavító Üzem
tevékenységéről (793.4.szám 177.o.)

A MH Pánélos és Gépjárműtechnikai
Ellátó Központ ( 1993.4.szám 185.o.)

A MH Mriszaki - technikai
Ellátó központról (1993.4.sám 194.o.)

A MH Elektronikai Anyagi-technikai
ElIátó Központ (1993.4.szám 202.o.)

Munkavédelem

I.A honvédség korszerűsítése és a munka-
védelem II.Tájékoztatí a MH1992.-éÁ
munkavédelmi (baleseti) helyzetéról és az
193.éü feladatokról ( 1993. 1.szám 21 1.o.)

A munkavédelem és a gazdálkodás
összefüggó kérdései (193.1.szám 224.o.)

A képernyós munkahelyek
ergonomájáról (1993.2.szám 2l8.o.)

Biztonsági (munkavédelmi)
szín - és alakjelek alkalmazása
a Magyar Honvédségben (1993.3.szám 268.o.)

A katonai ingatlanok üzemeltete§biztonsági,
munkavédelmi ellenőrzéséhez kiadott
"Módszertani Útmutató" - ról
(1993.3sámT76.o.)
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MHATFCSF-ség Komplexbiztonságtechnikai
munkavédelmi (munkavédelmi) rendszer
osztály (l993.4.szám246.o.)

Hadtórténet (szaktöríéneí)

Littomeiclq János A MH Hadtáp Szolgáltató Központ
története 1967 -1992. (1993.1.szám 206.o.)

Gion BéIa A hazai katonaélelmeás
eg évszázada (l993.4.szám 258.o.)

Reflexió

Kovács Dezső lltezhet e logisztika
pénzügy nélkül ? (1993.2.szám 233.o.)

Hirek - események

Papp lózsef Európai Katona§zakácsok
versenye (1993.3.szám 280.o.)

Aktuális

Tóth László A termékazonosítrás aktuális kérdései,
javaslat az MH termékazonosítrás új
rendszerének koncepciójára
(1993.4.szám 208.o.)
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