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BEVEZETÉS

A Maglar Eonvédség ótalakítósának reszeként 2000,2001,ben sor ke-

ül a togísztíkai rendsur ólalakíttísára A hatlerőátalaktttis első szaka,

sulban megtörunik a temglőí és íoglasztói logisztika szétvÓIasüdsa; uz

MH Logisztikai Főigazgatósóg ótalakítdsa MH osszhaderőnemi
Logisztikai Tómogaló Paruncsnoksóggó és azon beliil.az MH Haditech-
núai Csoportfőnát ség aru Üzembentartási Főnökséggé; a szakógi el-
lűó központok összevondsa hadilechnikai és harcanyag ellátó k)zpon,
bkba; a jeknlegi hadiuchnikai bíztosítási rendszer bőviil a kiképzes
technikai, az dtlanü híradtis, a szofner és az ezekhez kapcsolódó szol,
gáltatások íeladataival és csökken a személyi felszerelés köúbe taftozó
ányagok dtláaísi íebdataivat; tovdbbá csökken a kö(pontí tagozat sajdl
jóíűkapacitása és bővül a nemzelgazdasdg felé irányuló javítósi, szol-
gálnaís7 igény; és az MH inkurrens teehnikai eszközei és anyagi kéx,
laei átadtísrá kerütnek az Álllmi Privatfuicüs es Vaglonkezelő Rl.
részére,

A hadműveleti, harcászati logisztikai tewezés a törzsekben történik,

míg a valós logisztikai timogatás feladatait a csapatok szervezetszerű lo-
gisztitaja a köiponti logisztikai tagozat, valamint az érintett HM háttérin-

ézmén}ek valóiitjak meg, A csapatszinű logisztikai szervezetek készen-

léte és feltöltöttsége megegyezik az ellátandókkal,

A fenti Jeladatok jelcnős tétszám, áIlonuínyaróny és szervezeri ú!a-
lnkutás' is rnagukban foglalnalc A vóltoztísok szüksegessé teszik az MH
hadítec hnikai b ktosítdsónak ótalakítás ót.

Tanulmri.rryom célja a logisztikai biztosíás megváltozott feltételein és

szewezeti keretein belül felvrázolni a haditechnikai biztosítás egy lehet-

séges modelljé! vitaalapul szolgálva a végső működési modell megalko-
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tásáb,oz. Az új rendszer működtetése szükségessé teszi a tervezési, szabá_
lyozási, elszámoltatási, működtetesi utasítíiok és egyéb okmányok tel-
jeskönű átdolgoz{sát. Ezen kidolgozói tevékenységet"kívánom elősegíteni
a haditechnikai biztosíás ínűköáési modelljénéli kiatak ításával. Űóla1
előtérbe kerül és tartamában megerősödik a szakmai elöljárói jogkör"gyai
korlata. Nem új kategóriáról van szó, de ezen gyakortat Ú etútiiaOsia*-
ban Jelentósen visszaszorult.

I. A haditechnikai biztosítás jelenlegi struktúrája

A Magrcr Honvédségben a haditechnikai biaosírás fetső sxintíí
wrvezete az MH Logisxikai Főigazgatósóg slervezetében működő MH
H a dil e c h n i k ai Cs o p of tíőn ö ks ég.

Rendeltetése:

Az MH egésze béke és minősített időszaki technikai biztosításrának
ágazati rendben történő tervezésének, szervezésének és irrinyít ásrinak koor-
dinálása, komplex megvalósítísa, valamint az MH csapataira. a FIVK
közvetlenekre és külön HM-i felhatalmazíssal a HM hánérintézrrényeke
kiterjedően a müszaki fejlesáéssel, a rendszeresitésekkel, a rendszerbeál-
líással, az üzembentartással, a mérésüggyel kapcsolatos tevékenységek és
a technikai szolgálati ágak feladatainak izabályoása.

Főbb feladatai:

Részt vesz az MH szervezeti és techrrikai fejlesztésére és a haditech-
nikai eszközök beszerzésére vonatkozó elgondoiások, tervek kialakíüísá-
ban, az ipari üzemek háborus gyártásra t-örténó felkészítési követelmé-
nyeinek kidolgoásában.

Koordinálja a technikai biztosíüás rendszerónek fejlesztését. Résá
vesz az MH alkalmazása technikai biztosíásának megtervezésében. Végzi
az áEazatok .a sz*asapatok és az intezetek szervezetiés technikai fejleÜ-
tésére vonatkozó javaslatok kialakíását.

Az MH-ra vonatkozóan részt vesz a haditechnikai kutaüás és műszaki
fejlesztés tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében.
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MH egészében szabályozza, a technikai ágazatoksa kiterjedöen
szervezi a hadircchnikai eszközök rendszeresítésével, rendszerbeállíüásá-
val és kivonrásával kapcsolatos tevékenységeket.

Ellátja az MH-ban folyó méresügyi tevékeny§ég inínyít^ásí! koordi-
nálja az MH Közlekedésbiaonsága érdekében folyó tevékenységet,

Részt vesz az MH harckészültsége és mozgósítása követelményeinek
és terveinek kidolgozMban, szakterületén biztosítja azok megvalósíüását.

Javaslatot tesz a sukcsapatoh intézetek és szakanyagai készletek dísz-
lokációjára, a szakteriiletét érintó anyagi turtalékképzésére, lépcsözésére, az
előírt tartalékkészletek kialakítására

Sznrvezi a szolgálatilag alfuendelt szervezetek alkalmaási terveinek
kidolgozását, a szaloíllomány, a szakcsapatok és a szakszolgálatok béke és
háborús felkészítését.

Kidolgozza a szakkiképzes követelményei! szervezi és ellenőrzi a
végrehajtást, résa vesz a kiképzéssel kapcsolatos felsőbb szintú utasítások
és intézkedések, valamint a katonai elő- és utóképzés feladatainak kidol-
goásában.

Szakfelügyeletet gyakorol a tiszti és a tiszthelyettesi szakkiképzes felett
tervezi szakterülete utánpótlrásának biztosíását.

Követelrnényeket ad a szakterületére vonatkozó időszakos nyag-penz-
ügyi tervek kidolgoásához.

Szabályozzq lewezí, sznrvezi és ellenőrzi szakanyagainak iizemel-
tetését (iizembentartísát, technikai kiszolgálását, javítását, !írolását), meg-
}ntfuozza a szakági információs rendszer és a nyilvántartás létrehozásának ,

és működésének az elveit.

Részt vesz a nemzetközi haditechnikai együtünűködési feladatok
végrehaitásában,

Szakterületének megfelelöen, az MH Logi§ztikai Főigazgatóság szer-
veivel eg5Áitünűködve észt vesz az el|erlőrző tevékenység végrehajtáá-
ban,



Az MH LFCSF-seg működéséhez szakmai hátteret biáosít, irányí-
tásával részt vesz a tervezési, szabályozási, felüryeleti feladatok végzésé-
ben.

Szakteíületére vonatkoó kérdésekben közvetlenül egyiittrnűködik a
vezérkari szinten lévö alkalmaá szervekkel, leadott jogkör alapján kap-
csolatot taít a árcák, illewe a nemzetgazdaság szerveivel, szervezeteivel.

Alárendelliei részére parancsoka| intézkedéseket ad ki.

A technikai biaosíüísi tevékenyseg MH szintű szabrályoására szakin-
tézkedéseket ad ki.

relenkg az MH Haditechnikai Csopottfőnökség alófenddaégében
(a uchnikai szolgólati ógak köarctlen alárendekségeiben) az aldbbi szer-
vezetek biúosítják a haditechnikaí biztosítlís kö?ponfi feladalainak vég-
rehajtásól:

. 1. Kijelölt Álhndó raktár (MH HTcsF közvetlen alárendeltsé-

gében);

' Tápió Fegverzettechnikai Ellátó Központ (MH FVTSZF aláren-

deltségében), melynek szolgáati alárendeltjei Fegverzettechnikai
Raktír, kettö löszerraktir és kettó inkurrencia tá,roló rakuír;

. MH Fegyverzetjavitó Üzern (MH FVTSZF aláíendeltségében);

' MH Lősze{avíto és Bevizsgáló Üzem (MH FVTSZF alárendelt-

ségében;

. 9. Iószenaküárr (MH FVTSZF alárendeltségében);

' MH Páncélos- es Gépjrárműtechnikai Ellátó Központ (MH PCGT-
SZF alárendeltségében), melynek szolgálati alárendeltje ery terü-
leü raküír;

. MH Légijármü Javítoüzem (MH RM§ZF alrirendeltségében);

' MH Repülóanyag Ellátó Központ (MH RMSZF alrárendeltsé-
gében);

53



' MH Elektronikai Anyagi-Technikai Ellátó Központ (MH ESZF
alárendeltségében), melynek szolgálati alárendeltje három terü-
leti raktáLr;

. MH Műszaki Technikai Ellátó Központ (MH MÚTSZF
alrirendeltségében), melynek szolgálati alárendeltje egy területi
rakár;

' MH Vegyivédelíni Anyagellátó Központ (MH WTSZF alaren-
deltségében).

A íefui szefvezetek, az alaprendeltetésükből adódó feladatok végre-
hajtása érdekében az alúbbi fő folyamaokat mííködutik:

. Anyagi és pénzügyi tervezés;

. Beszerzés;

' Rendszeresítes;

. Anyagnyilvántartás;

. Tárolás;

'Elláüís;
r Gazdálkodás. elemzés és ellenőrzés;

. Felhasználás figyelés, norma karbantarkís;

. selejtítés;

. Rendszerből kivonás;

o Inkurrens anyagok átadása.

Ezen íollcrrutokar a kövakeő |eladarok végrchajtásóvat biztosítjók:

. Kapcsolatot tartan ak a lemz.etgazdasági ellátó, javító és szolgál-
tató szervezetekke l;

. Átveszik a nemzetgaz&aságból és külfrldről érkező eszközöket
és anyagokat;
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. NyilvIíntartják a tárolt eszközöket és anyagokat, vezetik a Magyar
Honvédség egészéíe vonatkozó, katonai szervezetenkénti főn}il-
vántartrist;

. Kiállítják a szükséges mozgásbizonylatokat;

. Kiadják a tárolt eszközöket és anyagokat a csapatok részére;

. Bevonják és átveszik a csapatoktól a felesleges eszközöket és anya-
gokat;

. Végrehajtják a csapatoktól vissz,avett eszközök és anyagok be-
vizsgáIását;

. Végzik a központi javíüisoka| illewe a javítrisba adásokat kato-
nai, HM érdekeltségű és polgrári szervek részére;

. Elvegzik az elhasználódott eszközök és anyagok selejtítését, a ki-
selejtezett és inkurrens eszközöket és anyagokat előkészítik át-
adásra az APV Rt részére;

. Felkészülnek és anyagi készleteiket felkészítik hábórus alkal-
mazásra

. Ellenőrzéseket hajtanak végre csapatokrrál, javaslatokat ké-
szítenek az üzemeltetés rendjére, a normákra vonatko zó előítá-
sok korszenisítése érdekében.

A haditechnikai biztosítás a haderőnemeknél é§ csapattagozatban a
haditechnikai fijnökök koordinálásáv al ágazati rendszerbeá való-sul meg az
erre a feladatra rendszeresített technikai szolgálati ágak (személyek) - iint
vezető szervek - , javító és ellátó alegységek - mint végrehajtó szervezetek
- útján. Fz9l szervezetek felépítese, létszíma eltérő a Úadeónemi és fegy-
vememi sajátosságoknak megfelelően.

II. A haditechniaki biztosítás új struktúrája

hadefőótalakító§ részeként végre kell hajtani a kövakeui |elada-

'A termelői és fogyasaói logisaika széNálasztása;

A
rokaí:
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. Az MH Logisztikai Fóigazgatóság átalakítrÁsa MH Összhaderő-
nemi Logisáikai Támogató Parancsnoksíggá és ezen belül az
MH Haditechnikai Csoportfiónökség bápisán az MH Üzemben-
taruísi Főnökség létrehozása;

. Az MH Haditechnikai Ellátó Központ (MH HTEK) és az MH
Harcanyag Ellátó Központ (MH HEK) megalakítása az MH
Haditechnikai Csoport6nökség alárendelt szervezeteinek és a
más szervektől áwett raktárak bázisrfur;

. A jelenlegi haditechnikai biaosítási rendszeren kívül lévő kikép
zés technikai, az állandó híradás és az ezekhez kapcsolódó szol-
gáltatási feladatok átvétele;

. A személyi felszerelés körébe tartozó feladatok átadása;

' Az új technikai biáosítási rendszer működési rendjerrek kiala-
kítrása,

1.) A termelői es fograsáói logisztika szitválasztri§a

A NATO elvek szerint €zen íeriiletek meghatároaÉsa a következő:

A logisztikának ez a részp aklíztással, a tervezéssel, a fejlesztéssel, a
ryártrissal és az anyagi eszközök átvételével (elfogadásával) foglalkozik.
Ebböl adódóan a termelői logisztika körébe tarlomak: a szabványosittisi és
interoperabilitás, a szerződeskötések, a minőség biztosítása, a tartalék kész-
letek beszerzése, a megbízhatóság és a hibaelemzes, az eszközök - felsze-
relések biztonsági szabványai (munkavédelmi előírások), a specifiMciós
és gártási folyamatolg az iizemi próbák és usztelések (ideértve az ehhez
szükséges létesítmények biztosítását is), a kodifiMció, az eszközök dolu-
mentációja, a konliguráció-ellenőnés és módosítások

b,) Fog,aszrót logi§ztika:

A logisztikának az a tészn, amely az elsö termékek átvételével, a taro-
Iással, a sállíással, a karbanartással (beleértve a javitást és az üzem-
képességet is), az üzemeltetéssel és az anyagok elosztrásáva| foglalkozik.
Ebből adóűan a felhasnáLlói logisztiához tartozik a keszlet gazdálkodtis,
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a számara szükéges létes,ítmények biztosítása vagl építése (nem érne íde
az_okal az anyagokat, eszközöket és a létesítményeket, amelyeket a terme-
lői logisztika támogatasához szüks.égesek), ,*!ota, i"irryiíiri a megbb-
hatóláqi f meghibásodtis-jetenftsí renÁzer Ű,marcriíi, á i,nta, m-
tonsag szabalyai, a szállítás és az anyagkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó
kiképzés.

,.. rlfu .:nskaerftsben a foglaszaíí logisüikai rendszer íeladatai akövelkezők:

. Ellátni a hadsereg erőit a termékek és szolgáltatások meghatá,ío-
zott körével;

. Fenntartani és biztosítani a működés, a felkészítés (kiképzés) fel-
tételeit;

. Megfelelő tartalékokat ftészleteket) képezni, fenntartani a had!
anyagok hadüasználható§ágát;

. Fenntartani és helyreállítani a haditechnikai eszközök üzem- és
harckészségét (technikai hadrafoghatóságát);

o FelkészüIni a hadsereg kiegészítésére, mozgósítására és harc-
késszé tételére, támogatni i fegyveres'kiizdjem, a harc sikeres
megvívtísát;

. Kidolgozni a logisztikai irányelveket, terveket, úmogató eljáráso-
kat;

. Létrehozni és begyakorolni a szervezeti-, vezetési struktúrákat;

. Kidolgozrriés érvényesíteni a tevékenységek, folyamatok szabá-
lyozottságát;

. Biáosítani a követelményeket kielégítő és a müködéshez szük-
séges információk feldolgoását;

. Kialakítani a követelményeket kielégítő és a működéshez szük-
séges infi-asb:uktunít.
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Á fopasaói logisaíkai rendszer alapvető funkcünáIb elemei:

. Ellátá§;

. Üzemfenntartás;

' Sállítás;

. Infrastruktura;

. Egyéb szolgáltatások.

A haditechnikai biztosíüís szempontjából a foryasztói logisztikai
rendszer ket legfontosób alapelemének az ellátá§t é§ az iizemfenntartást
tekintem.

Az ellátás azoknak r tevékeny§égeknek é§ r€ndszabályoknrk az
összessége, amely biztosítja a katonai szervezetek mindennapi (béke és
háborús) úevékenys€éhez §ziik§€es e§zközöket, anyagokat és szolgál-
tatásokat a kellő időben, helyen és a szükséges mennyiségben (fornában).

Az elldttísi Jolyamal Junkcűi:

. T€rvezés (elemzes, sziüséglet megállapítása, elórejelzés); 
:

. Elosáisi (sállíüási) kommunikráoió szervezés;

o Beszerzés, ártevékenység;

. Elláüás;

. Készletgazdálkodás;

' Tr{rolás (konzerválás, csomagolás, megóvás);

' Anyagmozgatís, sállítás, visszánikezelés;

. Selejtezés, értékesités;

. Nyilvántarrás, elsaímolás.

Az üzemfenntartá§ a hrdfel§zer€lé§ teljes élettartam-ciklu§ínak €gyik,
e rendszerbe (szervezetbe) óllításától a rendszerből (szervez€tból) történő
kivonáEáig terj€dő szrkasza, amely az üzemeltetés (a hasrnálat), a tárolás '



::_T l":ir:l""rüís folyamatait, azokon belül mindazon tevékeny-
seg_eket foglalja magában, amelyeket annak érdekében vfuezne§ hogia
hadfelszertles rendeltet€§ §zerinti feladatai ellátására alúiia. ei rcrt.,
azaz technikailag hadrafogható, üzem-, iltetve barckész legyen.

A z uemíe nntaraísi ío llamal íun kciói:

r Tervezés;

. Üzemeltetes (haszrrátat), tárolrás szakmai felügyelete;

. Karbantartás, technikai kiszolgáIás;

. Felkészítés igénybevételre, harci alkalmazásra;

. Helyreállítás;

. Műszaki_, hatósági vizsgálatok, mérések és hitelesítések;

. selejtítés, továbbhasznosíűs;

. Nyilvárrtartás, elszámolás.

., A felsorolósokbóI lótltató, hogl a termetőí és íogyasztói logisxika szét-
vaulsztd§a. nem egyszetű, de éles elkiilönítése nem is szüksZges Jeladu,mivel a hét tefiile' szemesen kapcsolódik eglnuíshoz

. A tét logisaikai szakterület szétválasztásának következtében módo-,yl T l\ry Haditechnikai Csoportfónökség Grrnr Üzembentalúri rOnot _
seg) teladatrendszere, A feladatsor pontosít]ása a termelői locisaikai fela-
datok tételes átad,ásának folyamatában, a Honvédelmi V;n;.a?.iu", nOosz-
talyal es háttérintézménvei. valamint az MH ÖHD LTP közötti eryeztetés
folyamatában alakul ki.

Az MII Üzembentartási Főnökség (I/trI ÜF-§ég) í6bb feladatai akövetkezők lehetnek:

..P !1vgtuo| tesz (ílletve véIeményez) a lermeői logbztikai szak-
lerüIet íelelősségi kiifébe taríozó alóbbí kérdésehben:

. A haditechnikai eszköák beszerzésére vonatkoá elgondolások,
tervek;
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' Technikai fejlesaésre vonatkozó javaslatok;

' Haditechnikai kutatás és műszaki fejlesztés;

. Nemzetközi haditechnikai együttműködés feladatai;

' Szabványosítís.

b.) Koordinólja a lechnikai biztosíűs rendszerének fejlesztését. Részt
vesz az MH alkalmazása technikai biztosíüí§ának megtervezésében. Végzi
az ágazatok, a szakcsapatok és az ellátó központok szervezeti és technikai
fejlesáésére vonatkozó javaslatok kialakíását.

c,) Az MH egészében szabályozza, a lechnikai ógazatokru kiteúe-
dően szemezi a haditechnikai eszközök rendszerbeállíásával és kivonásá-
val kapcsolatos tevékenységeket.

d) Részt vesz az MH harckésziűsége és mozgósítása követelmé,
nyeinek és terveinek kidolgozásában, szakteületén biztosítja azok meg-
valósíüísát.

e.) úrvaslatot tesz a §zakcsapatok, intézetek és szakanyagí készletek
díszlohúciójőra, a szakterületét érintő arryagi tartalékok képzésére, lép-
csőzésére, az e|öírt tartaléwészletek kialakiásá,ra.

f.) Szeneü a szolgóIailag aldrendelt szefvezelek alkalmaaísi ter,
veinek kidolgoztísót, a szakállomány, a szakcsapatok és szakszolgálatok
béke és háborus felkészítését.

g.) Javaslatot lesz a szakkiképzés követelményeire, résá vesz a ki-
képzéssel kapcsolatos felsőbb szintű utasítások és intézkedések, valamint
a katonai elő- és utóképzés feladatainak kidol gozÁsában.

h.) Szakfelügelelet glakorol a tiszti és tiszthelyettesi szakkiképzés
felett, tervezi szakterülete utánpótlásrárrak biztosíhísát.

í) Köverelményeker ad a szakterületére vonatkozó időszakos anyagi-
pénzügyi tervek kidolgozásához.

j.) Szabólyoaa, lemezi, szemezi és ellenőrzi szakanyagainak üze-
meltetését (üzembentarlisát, technikai kiszolgálását, javíLísát, tárolását), 
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meghaározza. a szakági információs rendszer és a nyilvántartás létreho_
zásának és működésének az elveit.

k) Ellótja az MH-banfolyó méresügti tevéknység irinyítását, koor-
dinálja az MH Közlekedésbiztonsága érdekében folyó tevékénységet.

L) szaktefüIetéfe vorratkozó khd^ekben kiizvetknül eg)üttműködik
a vezérkari szinten lévő alkalmaző szervekkel, a HM illetékés főosztÁlyá-
val és háttérintézrnényeive l.

ttt") Alórendehjei részére parancsoka! intézkedéseket ad ki.

n.) A haditechnikai biztosíttisi tevékenység MíI szinth szabáIyozására
szakintézkedéseket ad ki.

A logisuika két lzafueüIeíének sátváIasztása megítéIésem szerint
egl hosszabb fol1amaíot ígényel e8 teljes méilékbeil, élesen nem is lá-
laszthaló szet. A kapcsolóű pontok ponlos szabólyozása szükséges az
eredményes eg)ütíműiköűs biztosílása érdekében. Ez a körüIméryl mínd-
ké' íél fészélű többlet munkíl jelent a kezleti ídőszakban.

2.) Az MH Üzembentartrisi Főnökség létrehozisa

Az MH ÜF-sóg az MH HTCSF-ség brázisfur jön létre a meglévő szol-
gálafőnökségek szervezeti és létszim módosulrisával, Tervezéii és szer-
ve_zési osáíly kialakítasával es az MH kiképzestechnikai alosztály beinteg-
rálásával.

A jelenlegi szolgúlafőnökségek feladat és hatásköre az ddúbiakban
változik:

. Leválasáásra kerülnek a termelői logisztikai feladatok;

. Megszúnnek a közvetlen csapatvezetési funkciók;

. Az általrános, több szolgálati ághoz kapcsolódó kidolgozói tevé-
kenységet átveszi a Tervezési és szervezési osztály.
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A Tervezési és szervezési osztáty feladatai:

Az osnályvezaő az MH ÜF helyettese.

Az osaály öndlló kidolgoaíi, koordinóló, összegző és elenaőíetada-

. Tervezési feladatok (éves, technikai fej|eszési, NATO felada-
tok tervezése);

. Költségvetési tervek,

. Kiképzés, felkévítés;

. Nemzetközi egyittnűködés;

. HKSZ kérdések;

. Szervezési feladatok;

. Alá,rendeltek tevékenysegének koordinálása;

. Besámolók, jelerrtések összeállíüása;

. Több szolgálati ághoz kapcsolódó véleményezések.

_ Az MH Kiképzéstechnikai aloszüily az MH technikai szolgáIati ágak
hoz hasonlóan, az MH ÜF-ség fö feladatainak szellemében, Ú3at .""lt"-
rületén végzi az MH kiképzéstechnikai biaosíüisrtrak szakféhdatait a
vonatkozó utasíüások, parancsok és szabályzatok alapján,

3.) Az MH lladitechnikai Ellátó Központ § az MIr Harcanyag
Ellátó Központ megalakíüísa

. A két €llátó központ az MH ÜF alárendeltsé8ében és szakmai
irárryításával mrűködik. A technikai szolgálatilíg fiónökö* - kiilon szabáyo-
ás szerint - a technikai biaosítrás és anyagellátás területén intézkedési jóg-
gal bimak.

Az ellátó központok alapvető - MH-ra kiterjedő - szakmai szerve-
zetei a következők:

a) MH Haditechníhai EIlíaí Központ

. Gazdálkodást és üzembentartást tervezó reszleg;
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. Haditechnikai anyag ellátást íervező észleg;

. Központi nyilvántartó részleg;

. Közlekedésbihonsági részleg (MH üzembentarüisi íönök köz-
vetlen alárendelts€gében);

. JárművizsgáIati részleg (MH iizembentartási frnök közvetlen
alárendeltségében).

b,) MH Harcanyag Ellűó Köqoat
o Harcanyag ellátó részleg,

. Gaz dálkodási részleg;

. Központi nyilvántartó és adatfeldolgozó reszleg.

A fenti szervezetek - az MH ÜF-seg riárryításával, szakmai utasíásai
alaojrfur - végzik az MH haditechnikai biztosiüi§ának [oxpi.,eoyitoi to"-
ponti feladatait az ellátó központoknak alárendelt rat<trtrait szakmai ire-
nyítrása útjrán,

.Az előUünk áIIÓ hónqokbal naglon fontos feladal lesz ezen szak-
ryai 1yng3eli elemek szeméIyi óIrontínyinak kívóIaszaísa,- fetkeszttése
és műHiűsi rendjéneh kidolgoaúsa, begyakorokatása

. . 
Az ellátó központok szervezetét a vonatkozó állománláblrák rögzítik.A jelenlegi ellátó központok átalakulrásával párhuzamósan - pontosan

s?abályozott rendben - az új ellátó központok 200l..június 3O-ig érik el a
teues szervezeti készenléüket. Mivel az átalakulás folyamrfu is Üiaosítani
kell az MH működöképességé\ eúrt e^az átalakítási csak lépesről _ lé-
pésre, a feltételek biztosításának ütemében lehet végíehajtani, ^

_ 4.) A jelenlegi haditechnikai biztosítási rtndszerrn kívüli felada-
tok átvétele, a személyi felszereles körébe tartozó feladatok átadása

Eun Jeladatok végrehajtósa énlekeben a következőket keII etvégezni:

", :,t,területek pontos. körülhatirolása az érintett szervezetekkel (a
teladatot jelenleg végző, illetve átvevő);
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. a feladatokat szabályoző felsőszintii utasítások (pl.: fóanyagnem
felelős kijelölése, stb.) módosítasának kezdeményezése;

' az átadás-áwénel rendjének kidolgoás4 az átadás-áwételre vo-
natkozó elö§riLrói intézkedés kiadása;

' az új működési rend MH szintű szabályozÁsa.

III. Ahaditechnikai biztosiúás rendje

1.) Az ettátás alapelvei, rcndszere, gyakorisága

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek a központi biaositású
haditechnikai eszközökkel és anyagokkal történő ellátrisa az ígyneyezett
"eglltagozatosn elláási rendszerben - a katonai szervezetek igényei alap-
ján - a felhasználó által töfténő vételezéssel, illetve a felhasználóhoz tör-
tenő kisállíLíssal kerül végrehajtásra.

Az ellótósi rendszet irányultsóga surint kétféle:

. Az ellátő központok raktáraiból a katonai szervezethez;

. katonai szervezettól katonai szewezethez.

Az elláttisi rendszer elemei:

. Ellátó központ és rakt,ára (intézkedési és jelentési kapcsola1);

. Katonai szeívezgt;

. utalt katonai szervezet.

Az MH haditechnikai biztosítási kapcsolatrendszerét az 1. szimú óbía
tarlalmaza.

A katonai szervezetek központi biztosítasú haditechnikai eszközökkel
és anyagokkal történó elláúsát, valamint elsámoltatasát - MH ÜF-ség
irányíás,íval - az ellátó központok alrlrendelt raktáraik útjá,n hajtjrák végre
az MH ÓHD LTPK által jóváhagyott utaltsági rend alapján.
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A haditechuikai eszköük és anyagok köElonti ké*zletbőT hatonai szer-
vezetek lészére löfténő kiaddsófa, katonai szemezetek kiizöaí ótcsopor-
tosítlísru, valamint köqlonli készletbe ürűnő leaúísta az alábbi esetek-
ben kerül sor:

. Új eszközök rendszerbeállíásakor az eszköz rendszerbeállíásra
készltelt'| intézkedés i lem" alapján

. Szervezési idószakonként, az ellátasi tervek, illetve az anyagrnoz-
gatrisra jogosultak utasítá§ai alapján;

' Központi készletből történő eszközcsere, hibafelvételi, kártórítési
okmányok alapján;

. Központi javításra tervezett eszközök bevonása, cseréje esetén;

. Eszközkiadás vagy bevonás állománlábla módosítris esetén
igénylés alapján;

' Soron kívüli eszközkiadáls vagy bevonás, elöljr{Lró intézkedése
alapján.

Á haditechnikai fennlarfuisi anyagok közponli keszletbőI lörlénő ki-
adására az alóbbi esetekben kerül sor:

. A katonai szervezetek igénylése alapján évente 1-2 alkalommal;

. Kiképzési lőszer, harcanyag igénylés alapján évente egy alka-
lommal;

. Rendkívüli anyagigénylés esetén soron kívül.

2.) Az igénylések e§etei, módjai, §oron kívüli igénylések

2.1. Az igénylések elkeszítése:

a,) A szükséges eszközök és anyagok igénylése az ||MH új halóriüís
jelentési readszerében|' megJlatitrozolijelentési és elszámolási úton, illet-
ve külön szetvezési intézkedések alapján történik.

b.) A nem tervezett feladatokhoz szükséges eszközöke| anyagokat a
haditechnikai biztosiüisi kapcsolati úton soron kívül lehet igényilni az
illetékes ellátó központtól,
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c.) A haditechnikai eszközök harckészliltségét betblyásoló rendkívüIi
meghibásodás elhárításához szükséges eszközöket és anyagokat FAX-on
az ellátó központtól soron kíüil kell igényelni.

2.2. Az igéayek össutillítása sorón:

a.) Az állományüíblás és hadinormás eszközökól és anyagokról a
katonai szervezetek saimvetést készítenek és ennek alapján szakanya-
got*ént "Eióny-feleskg jelentés||-t terles*enek fel a haditechnikai bizto-
sítási kapcsolati úton az ellátó központokhoz.

b.) A fenntarLisi anyagok igénylése mágneses adathordozón, illewe
utalványon törtÉnik.

A békében nem élő katonai szervezetek részére ezen feladatokat az
utaltsági rendben kijelölt katonai szervezetek hajtják végre,

c.) Az SZFVK és LEVK logisztikai eaedeihez beérkező igényoket a
szak§zolgálatok összeryüjtik, értékelik, intézkednek a kötelékükön belüli
rendezésré, amennyiben ez nem lehetséges, tovább küldik az elláto köz-
pontokhoz.

d.) Az ellátó központok a beérkezett "Ilüny-feleskg jeknth"-ek alapján
egyeáetik, pontosítják meglévö adataikat és megt€rvezik az elláást, illetve a
feleslegek bevonrÁsát.

2.3, Soron kívüli javíttúsi igeny esetén:

Abban az esetben, ha az üzemeltető katonai szervezetnél valamelyik
haditechnik'ai eszköz meghibásodott és a kijavításához szükseges felsie-
reléssel vagy szakértelemmel a katonai szÉFlezet nem rendelkezik, akkor
soron kívüli javíüisi igényt kell a haditechnikai biáosítrási kapcsolati úton
felterjesáeni az MH UF-segre. Az igénylésnek tartalmazria kell a megh!
básodott berendezes megnevezését, típusá! gyári szímát, a meghibásodás
helyét, idejét és a meghibásodás leírását,

Az igénylés alaplán az MH ÜF-ség illetékes technikai szolgálata in-
tézkedik a javításra az MH FITEK szakmai szeívezete űtján az.alóbbíak
szerinl:

r A rendelkezésre álló anyagi fedezet és megfeleló szerződés ese-



!_! javítási megbíást ad a megfeleló javító §zervezet re§zére
(HM R! nernzetgazdasági javíó szervezet stU.);

. a fenti feltételek hiányában javaslatot tesz az MH ÜF-nek a meg-
oldásra,

3.) Az ellátás tenezése és végrehajtósa

Az ellálő központok a beérkezett igén}ek és a meglévö készletek
egyeáetése uán elkészítik az ellátási terviiket a katonai siervezetek ellá-
tástfu ak végrehajtására.

Az elláási terv elkészítésénél firyelernbe kell venni a technikai szol-
gálati ágak által megbaározott fontoisági sonendot,

Az ellátási terveket az MH ÜF haryja jóvá.

Az,ellátó közPontok az alrirendelt raküírak útján a katonai szerve_
zeteket haditechnikai eszközökkel és anyagokkal a jóváhagyott ellátá§i ter-
vek alapján látják el.

Soron kívüIi igény estén - amennyiben az illetékes rakárban kiadható
anyag van _ az €llátó központ intézkedik az anyagkiadásra.

Az ellátás alapv*óen vételezessel történik, indokolt esetben alkalmaz-
ható a kisállítás (gépkocsival, vasúton) is,

4.) A katonai §zervózeteknél nem javítbató haditechnikai eszközök
bevonásának e§ cseréjének rendje

1,I. Temezefl javítás esetén:

A katonai szervezeteknek m:cküldött - éves javíási tervek alapján
9._r!!tjyi9r! p.""tivonatok, visizaigazolt jaVítási titem ezés alapjúi az

'"ry 
I1TE5 által kiadott csere, illetve bevonási utalványok alapjrfur-keriit_

nek végrehajtásra a javítások,

4,2. Rendkívüli meghíbásodtiso* javítósa esetén:

A tömeg eszközók (lövészfeg5rver, műszer, stb.) meghibá§odá§a es€_
tén - amennyiben a meghibásodói eszköz darabsám a- harckésáiltségi
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előírásokat nem befolyásolja - cserére kért eszköz adatait tartalmazó jegy-
zéket évente két alkalommal a katonai szervezetek megküldik az MH
HTEK-nek.

A jeryzéknek tartalmaznia kell a szükséges azonosító adatokat és csa-
tolni kell hozzÁ a "Híbakímutalás -| illetve ha nem természete§ elhasz-
nálódás következménye a meghibásodiás, akkor a "Bizottsdgi jeglzőkönyv",
et, amelyen már igazolva van a kártérítési eljárás lefolytaüísa.

Máa haditechnikai eszköz rendkívüli meghibásodása esetén a katonai
szervezetek a meghibásoűs körülményeiről felvett |'BizottsóEi jegyzőkönlv"-
et" és ||Mííszakí őUapol jeglzőkirnyy "-et. a haditechnikai biztosíási kap-
csolati úton azonnal felterjesáik az MH UF-ségre.

5.) Nyilvántarás (adattárolás), a bizonylstk€§zítés és kiadás rendje

Ebben a kérdésben a haditechnikai szolgálati ágak alapveóen egy-
séges elvek, de több ágazati sajátosság és többnyire eltérő sámíüistechni-
kai tárnogatás mellett végzik feladataikat. Az ellán6 központok új szer-
vezeti felépítése megköveteli az egységes rendszert maximálisan közelítő
megoldások alkalmazísát a nyilvántarLis és a mozgásbizonylatok kitöl-
tése, kezelése területén.

F,z a terulet az előttiink álló integrációs feladatok legnehezebb része.

IV. Következtetések, feladatok

l.) A Magyar Honvédség logisztikai rendszerében a haderóátalakítás
részeként jelentős változások következrek be, ami alapvetó változisokat kö-
vetel a haditechnikai biztosítIás rendszerében is.

2.) A rendszer fö elemei, szervezeti keretei kialakultak, ezek a továb-
bi mozgástervet behaüiro lj á&.

3.) A haditechnikai biztosíüis rendszerenek a kialakíüísa (a régi mű-
ködési rend pontosíása) sügető feladat. Enlek érdekében a következő

fe ladato k e lvégzé s e szü kség es :

. A működési rend alapjainak meghalirozása (ehhez kiindulási alap

ajelen tanulmány);



. A működést_alapvetöen befolyásoló utasíüások, intézkedések,
parancsnok számbavétele, módosíüísuk, átdolgozásuk (törlésükj
kezdeményezése;

. A Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása az MH ÜF_
ség és az ellátó központok részere;

. A megalakulással, átalakulrással kapcsolatos feladatok végzése;

. A legfontosabb kérdések (pl.: nyilvrá,rrtartás, ellátó központok
szakmai szervezeteinek működési, szakágak intézkedésii jog-
köre, stb,) külön munkacsoportokkal törté;ő kidolgozása; " '
. A 

, 
szakállomáLrry kiválasztásq felkészítésének megfelelő for-

mái kialakíüísa, a felkészítés végrehajtása;

. A működé§i feltételek kialakíüísa;

. A legfonlosabb szabályzs intézkedések kidolgozása és kiadása;

. A működési tapaszta|atok ryűjtése és a korrekciók kezdemé-
nyezése, végrehajuisa.
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