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gxffiszfr€ó

Az anyagi_tecnnikai szolgálat 1990_ben történ§ lébehqá§a_óta egyre mgyobb

igeny vanáá,repti és eyakfrlati kéd&ek, prólé,mák nrdmráryos igénytímeg_

v?iaszousara a szamrai i;aoaot szellemi tánrogatáMra A "hivatalós" rcldben 1
szóbeü v,agy írásbeli szalrmai elóadltsok, véleurénye|$ vitlllyago|,rrcpjutottak el

minoeo*iié".'Ez a gondrrnk az eltelt iddszaktan mindirrkább növekedett, melynek

lll"goroarar, ,igy véúiik egy rendszereseir megielerrdkitzponti szaüurai kiadvány (fo-

lyóirat) sokat segíthehe.

NéMrry hnekifutás" utár áz MH fuiyagi_Technikai F&soporfiőnök MH AT_

FcsD MH'Pk belyettes kezdeuréqyez #n: y MH Pararrcsnok__táurogatásával, a

MK horrvédelmi miniszterének engúaYewl 1993. évtót egy önnáIló szalrnai kiad_

vány indulhatútjára.

AzMHATFCSF.ség'Ketomiloglszfikl(Anyegl.r:"}d|$lizÜo§ítá§)'
cínrűkidvárrynak u^Ó\ubogy évente 4 sámban - eg}errként 12_15 ív tefjede-

lemben . megielenteten ciúek segítségével folyamatosarr uftostty azinyagi_Ech_

nirais"orgatehéletiésgyakülatiKró*emek,píúlémáfurakegységesértelmezéséL
aa iltegrbiós folymratok továb_bfejlesztésérek elűsegít6ét,

Folyóiranrnkat a korábban közke,dvelt "IladtápbiztmítrÁs" című kiadvány

jogutódjának tekinü íik.

A fónökségi kiadvárryban (folyóiratban) különbözd put{fio,xtat kíváíljuk

közreadni az aitasi*cnniui Uiaostt* ttosisúíI(a) tórébe @ltozó szalcteflktek

harckészültségével, mozgósítáMval, fekészítésével, kiképzésével,

gr"dá,kodá.á""l, myagi srrciattis exárásáral, ki§zolgáláM\fial technikai_,

Egeir.egiigyi_, tozl'etédési bizosításával, mwk4_.és balesetvédelmével

éi vpzetésével kapcsolatos feladatok végreh4i táMra irányuló központi

intézkedések értelmezésé§

a saalsteriiletd<e &intí feladatok negoldásft segítd helyr keademárpz*ekeü

gyakorlaok, benrutatók, rerrdezvények tapasztalatainak feldolgozásá§

a szakterüetekhez kapcsolódó tudomárryos kutatómurkák eredményeinek

rcndszeres megismerését.l}
I
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A folyóiratban §zeí€peltetptt rovrto}rt mindenkor az eló*kben jeiizr;tt té-
máknak negfelel&n határozzuk meg, a cil*ek tartalmának, jellegének fü ggvényé-
ben. A megielenó cikkek nerq pótolják és uem is pótolhatják a központi
szótilyozókat, így azok ortalnrában szltrrotunk vitára serkentdés vitatkozó véle-
ményelrre is.

Elgondotásurrk §zerint lehetó§éget bizto§ítunk más szervezetek pubükációinak
megiebntetésérc is, nint közgazdasági, ffrrzügyi, jogi, elbelyezési, berrrháá§i, pol-
gári togisztikai és egyéb szakt€ííilet§k. Sdvesen fogadjrrk jelentkezésiiket. Hason-
lóan nyitottak vagyunk a BM alárendelt fegyveres szervezeüek szakállománya
észérp is közfieklddésí€ száutottartott pbtltációjttk közreaűsával.

A kiadványt (folyóiran) az ATFCSF-ség vezetd áIlonrárryáMl (csoportfúr&
kök és önálló szolgáLafdnökök), illewe a fiVíKA Anyagi-Tecbnikai (ÖssztaOerO_
nemi) fakultás parancsnokok személyébdl áló Szerkcsztő Bi"átt§ís gondozza.
Kivit€lezé§éíe azMH Anyagi_Tecbnikai Információs Közpmt és az MH Hadtáp
Szotgáltató Központ kapott megbíást.

A kiadványt kezdetben 250 pélünyMn tervezziik megielentetni. A folyóirattal
ellátjuk a MH és az MH vezetd szerveit, az anyagi-technikai szolgáIattal rendelkező
csapatok, intézetek vez€tó állomárryát. A kmlátozott példánysárr ne,m teszi lehe-
tővé, bogy minden szakember rászére önáüón példányt biztosítsunk, ezért sánítunk
ar4 hogy az anyagi:techní?,aiffuakökmegszervezik a folyóirat kOzreadáMt és is-
meítetését a katonai §zeívezet€n belül.

Bízomabban, hogykiadvárryunkatmegértéssel fogadják, amegielentetettprrb,
likációkat szaktertiletiikön hasznosí$ák, és az olviisók kedvet kapnak publikáMsr4
moridanivalójuk közreadására" ezzplis segítve a szerkesztóég tevékenységét.

Dobó Péter vczérőrnagy
a Szerkesztd Bizottság

elnöke



LOGISZTIKA - I(ATONAI LOGISZTIKA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIIGI RENII§ZERÉNEK

Ialza Kátolyl

A honvédelemmel és a hadsereg tevékenységével hivatísszerűen foglatkozó
grtembereh valamint az eseményeket csulÉn követni kivánó érdetlődők is ta_

p.§drlhEttík, hogr a rend§zervóltoá§t követő években egne többször és e,gne
-rmtt"ty"o 

ulflkóznak a 'logispíka', a'logisztíkai tdnngdús*,vagy a"katotui
I qi sai kd Wí e tezéselckel.

A Magyar Honvedség any&8i_technikai biztosítíúval foglalkozó szakem_

b€íEk, kuta-iók érdektődési körében egrre jelent&ebb szeíepet kapnak a katonai

logi§ztit a etnéleti és gyakorlsti kórdé§€i.

Egrmást érik a katonai logisztikávat kapcsolatos konzultációk, előaűsok

-.ty"t " 
a Honvédség vezetői na8)r tapa§ztalattal rendelkező nyugati szakem-

btrd<et, katonai vezetőket hívnak meg.

AMogJrar Honvódség logisaikairendszerének kiépítésére vonatkozó javaslat

rle$ján a Űnvédelmi minisiter 1992. január 3 l.én jóvíbagrta t mu ugisztit<ai

rrog1r-iroda megalakítására és működési feltételeinekbiztosításóravonatkozó
.u§o"aore""+. AJóváhagyott dokumentum az koda feladatául szabta a Magrar
EŰvédsq logisztikai renszerének kiépítésére vonatkozó koncepció megalkotí_

§ól majd ]aritfogadott koncepció alapjín - a rendszerrészletes kidolgozísíval

$ol*osfeladatok tervezéset,s7§ntezÁsét,loordináláút, illetve a tírcaszintű
f€lrditok yégreha j tásít.

Azkoda niíkiid&e érdemben 1992. július 1 -től induttbe.Ekkorkezdtümeg
l sr*kírodalom feldolgoz.ísát, az MH logisztikai rendszerérevonatkoá alaqlető

áxtés modelle,k tiatatiósát, valmint külső szakenberek bworrásávrl az MH je-

}nlegi, logisztikai szenpontból kiemelt fontossígú (anyagi-technikai, elhelyezés-

eruMzns, *nzngri-költségvetési) rendszereinek elemzését,

Dr. Ianza Károly mk, veZérórnag1, a hadtudbrnárry dotrtora, a lIM Logisztikd Programiroda

wl?Á,őP



Az éxtékelő, elemzőés tovóbbi feladatokat megalapozó munka keretében sá-
mos intézmény (IIM objektumok, BKE, avIK^,HTI, BME, MII KFID könry-
tárábanfolytattunkkutatómunkít,sennekkeretébenigennagymennyiségűhazai
szakirodalmat dolgoztunt f,el.

A szakirodalom tanulmányozísín kívü az trroda nagy figyelmet fordított a
személyesésíntézményeskapcqolatokkialakításírais,ezekkeretébenszámosha-
zaí és kíilfötdi szervezettel folytattunt le hasznos konanltíciót.

Eddigi munk;ínk eredményeibó:l kívánunt bemutatni néhány olyan részletet,
melyvéleményünkszednt érdeklődésre tatüat szímot a Magyar Honvédség e té-
míval foglalkoá szakembereinek körében.

A logi§áíkai rendszor kiépítésének
szíikségességéröt

Alogisztíkafqgalmanapjainkban'bennevanalevególben', ezértfelmeriilhet
a kérdés: miért, eddig.nem volt hadseregiinkben logisztika? V88y volt, csak nem így
nevezték?Eryszerűencsaknéwáltoásrólvanszó,azért,hogybizonyostevékeny-
ségek elnwezósében jobban illeszkedjtink a nyugati terminológiához?

Természetesen qem errőlvan szó. A katonai logivtikít egyszerűen a hadsereg
részére szülaéges emberek és technika hatékony bíztosításaként értelmerye is
könnyen belátható, hogy logisztikaí tevékenység minden hadseregben volt, jelen-
leg is van, és minden időten lesz is, legfdebb nem tudományos alapra épüve, nem
alkotva egrséges rendszert, vagy nem logisztíkának nevezik

A történelem sorón az egyre hatalmasabb emberi és anyagi erőforrásokat
igénytő hadseregek mííkfiőképességének mindíg is egrik alapvető fettétele volt,
hogy a háborúhoz - vagt békeidőben a háborús feladatokra való felkésztiléshez -

emberanyag és technika a megfelelő minőségben, mennyiségben, a kí-
vánt helyen és,időpontban a katonai vezetés rendelkezésére áltjon. A fejlődés által
kínátt újabb éi nég újabb technikai lehet&égek megielenésével p{rhuzamosan
azonban eg;rre erőteljesebben jelentkezett a hatványozottan költségigényes had-
sereg gazdasígos műköiltetésének ígénye, a tírsadalmi tevékenységek más teriile-
ten (igazgatás, termelés stb) az információelmélet és a rendszerszervezés
tudományos eredményeire építve kidolgozott probléma-megold,ási technikík al-
kalmazÉ§ínak követelménye is,

A hadseregek logisztikai rendszereire regebben a tradicionális logisztikai te-
vékenységek elktilöniitése, az ágazati soviq imus és a hatalomféltésre vísszavezet-
hető integróciótllenesség volt jellemző. A komlot szemléletmód és az integrált
adatbózísokhiánya,valamintazelemzésekhezszüksfoesszámítástechnikaihittér



rcleneosfoemiattalogisztikakiszolgílószerepekeriilttúlhangsűyoásra,&szer-
rá*at u*ilr-Icm"i éráekek a műkiidési rendet a haryományokra épüő ökölsza-

tőlyolriÉnyítottík

Iáyeges vílt ozÁst ezena téren a technikai fejlóaés felporsrrlísa hozott. A
hfimri;átés rry;raniskénytelen volt tudomásul venni a logisztikai támogat,ás

roloton növekvő }orrlsigényct és a hadsereg fokozott szol8íltatá§-függő§égét.
n-acl rÉrhuzamman a korszerií inforníció-feldotgozís egnetiibb 1dattalb!o-
rJúotLarogisair<aitímogatíssajátoskövetelmélyeinekfigrelemkívühagyá§á-
tólcted6károkat.

Arogi§áikai teriileten dolgozószakemberelc,de ma míra katonaivezetőkkii*

rle€s b többó-kevésbe ismertés elfogadott, ho€§/ ekorszerű fegru,er-rendszerek

!di:s élettartamra szímolt költégeibtil a fejlesztés /gyártáJ rendszerbentartás

rrisfu"i ítllge§En 10130/60 % arínyban oszlanak meg, tebít az üzemeltetés és

reanútes tüitségei lényegesen meghaladják a fejlesztés,beszerzés költségeit

(I-g.óbm).

Kevésbe ismert azonban azoknak a - kiilönböző programköltsépetéseknek a

tiddgozá§s ésibszevetésekapcság sziiletett - elemzéseknekaz eredménye, amely

rzr bLmfitotta, hogy a hivitkozott költségek jelent& részét_a rendszeresítés-

nDd§aeíbeállíüí§ időpontjáig hozott döntések determ ináúiáú< ( 2. sz dbra). A,telies

€kttartamra vetített iöltségét megmzlását és a forrás-felhasználás időbeni alaku-

ÉÉtvi§gálóelemzéseryérielműeqkímutatta,horyarendsz9rbenlarj,isibsz}ölt-
r{eínekiintegy85%-imáragyártásésbeszerzésmegkezdése-némiközelítéssel
r rendszeresítés /rendszerbeállítás időpontjában determinált,

Mislént fog rrlmaanar 2.szóbra egltértelműen jelzi, hogy a kiemelkedóen forrás-

ieryes fenntartási folyamat tényleges köttségei a logisztikai támogatás követel-

icoy-reoas zerétőt és működési mechanizmusától függenek és a konkrét
fcgrver-rendszerre vonatkoá tímogaüísi rendszer kialakítása során, már a terve-

§ie,foza*átan determhálódnak. A logisztikai támogatás elví rendszerének ki-
rlrlrítísánál ezérí mindvégig kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezési

fdlanatra és a tervezési folyamat sorín hozott döntések megalapozottságát biz-

tdtó információ-rendszer működésére.

A fenti követelmények kielegítése érdekében szahílyozottan, tervszerűen és

betákoyan műkfiő integrált logisztikai rendszerre van sziikség,
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A logisztilra fogalmáról

Alogisztikai rendszer kíépítésének szíikségességéről szóló es,zmefuttató-
qnttran6_1ggisztikíteryszerűenahadseregrészéreszülaégesenberekéstechnika
lft*cútásaként fogalmaztuk meg. Természetesen egy ilyen leeg;rszerüsített foga-

lm-neghatárorarr"l nem lehet mit kezdení, a logisztika fogalmának pontosabb

ertenezisct teu adni ahhoz, hogylogisztikai rendszer kialakításáról egráltalán szó

lebessen.Afeladatnemisolyaneryszerű,mintanilyennektűnik,hiszenafogalom
rutllma a történelem sonín folyamatmau víltozott, jelenleg sem mínden orszÁg-

brn értik pontosan ug;ranazt logisztika elnevezés alatt,

A társadalom- és természettudom,ínyok fejlcitéének e,grik jeltemző kisérő

'd@ége 

a tudonínyterüetek dinamikus váltoása, az egrmással i'§§zefíiggő és

.pra";t differencúlódís és integrálódís, a specialiálódlís é9 a főbb tudo-

frnyterületek részeredményeit új szempontbol összefogó tudom,ínyágak (ínter-

dbz§iplinák) ki8lahiása. Ez utóbbi kategóriába tartozik a logisztika.

Annak ellenére,hog;r magaa fogalom et&zör abadseregek szerteágazóbizto-

dtísi kiszolgálási feladataigakmegoldásívai kapcsolatban jelenik meg, a napja_

ffi8 has;ilatos logisztika fogalom ki8lakulá§a és elméletének kidolgozása a

9*ííi áetben, a termáéshez - ezen beliil is az anyagmozgatáshoz -kapcsolódva

ióOaOtt -"g. A hagyományos értelmezés szerínt az (anyag) rakodás-szállítás_

türo|,ísfotyamatokr;kiter3icő oisztritució_elmélet élja meg csak termékek

regfe}elő íaőpontuan és minősóguen, a leheiő legkisebb költ§é€_r,áfordítással e

.saaorcr}r"valójuttatásavolt.Atermelésitechnoloíliákfejl<ídése,amindbo-
ryáútatt teimercsi Ós kooperációs kapcsolatok azonban egrre inkíbb sziilrsóge-

á . -nt"*atikai apparáius (operáciö-kutatás, tömegkiszolgálás elmélete,

oilnr*ioue"optiüalizátá§itecúikák)é§abablmasmennyiségűrész_adatgyííj-
ÉÉt és feldolgoá§át biztosító sámítogéphízisú információtechnika, valamint a

,-o*o*lmáet fejlődé§e pedig lehetÖvé tették a folyamat9k rendsz9r-szemléle-

6lreajését, a rendszer natíraúat Uővít&t.Ezznl a bővítéssel a logisztika tűlé-
pcttnem csakahagyományos &nyagmoz8atáskeretein, de avállalatikereteken ís,

tíei _ és mQ közet sem vfuleges, kikristályosodott - értelmezés szerínt a lo-

girrtib a termel&i folyamattan visszanyritik egészen az a!rynras kitermelésig,

& sr}it folyamatkénttezeli az elocztás, értékesítés mozgásfolyamatait is"Euel

árdrinq m"ru a mozgásfolyamatok értelmezésg a fizikai folyamatok mellett

ŰrtJtid'qr* inuuo novellvő hangsúllyal kezeli a személyi bíztosítíssal és az

irfue*atínmHsíval *apcsolatos kérdéseket is. A polgári, illewe a gazdasági

dfu hasznílt logisztíkai iogalomnak azonban mindmáig fennállójeltremző sa-

rú*ia. "ahosí 
alrpr€tő€s csak a termelés terüetén lezajló mozgásokkal - és e

;"q§ii&ködt§tárol,íssal -fogtalkozü, denem kezeli a termék felbasználásaso-

r*n r f6§nÉr*ó§íl Síeatlad igéoye&et.

9



Ez teszi sziiksé8es§é, hogya polgári logisztika-fogalomtól eltérőenértelmez-
zük a hadsereg(ek) sajátos igényeinek kielégítését biztosító, az üzemeltetés és
fenntartás során jelentkező és - elvileg - a termék elhasználodás.áig tartó moz8ás-
folyamatokat is egységes rendszerbe fogó katonai logisztika fogalmát.

A szakirodalomban a katonai logisztikínak sámo§. ám egymástól inkábt}
csak a kifejezés részletességében eltérő leírása található.

Véleményiink szerint a legáitalánosabb értelemben a logisztikához tartoznak
a katonai tevékenység mindazon iiss zetevői, anelyek

al anyagijavak (anyag, felszereles, eszköz) kutatás"íval, tervezésével, fej-
lesztésével, beszerzásével (rendszerbeállításávat), tárolásával, moz8a-
tísával, elosztásíval, fenntartásával, mentésével és átc§oporto§íLísával
1tategorizálásíval),

b/ személyek (szenélyzet, áüomány) szíllítá§ával, mentésevel és ápolásá-
V&l,

cl létesítményekmegszerzésével, vagymegépítésével, ezekműködtetése-
vel, fenntartásíval, rendelkez+ásre bocsátásíval, valamint

ü szolgáltatások megszerzésével, vagy megszervezésével Qétesítésével)
kapcsolatosak

Hasonlóan a polgári logisztika fogalom több szempontból is lehetséges belxí
tagolásához (pl. ipari logisztika, marketing logisztika, xít újabban banki logiszti-
ka), az alkalmaási terüet jellegének megfeleiően a katonai logisztika is tagolható.
Az angolsász, illetve amerikai katonai terminológia szerint a logisztikán belül két
önálló teriilet: a terrnelési (production) és a fogr.asztási (consumer) logisztika kii-
löntxiztethető meg.

Atermelésilogisztika azanyagi javak (anyag,felszerelés, eszköz)kutatásíval,
tervezésével, fejlesztésével, gyártás.ával és áwételével, üzembeiállításával foglalko-
zik.

A fogyasztási logisztika alatt az új termékek fog adását, az anvagi javak táro-
lásít, műszaki felüvizsgálatát, elosztását, szíllítását, fenntartásít (beleértve a ja-
vítást és szervizelhetőséget) és átcsoportosítását, valamint a támogatás és a
szolgáltat"ások biztosítását értjiik.
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A meghatározásokMl következően a termelesi logisztika alapvetően a (tech-

r:iri fejlesztés teriiletén, míg a fogyasztísi l€isztikl inkíbb a fenntartás tedile-
:eg rlkalmazható. A termelési togisztika folyamatai íltalában jobban
rer, €síüetők, eseményei determinisztíkusak - míg a fogyasztási logisztika folya-

=,r 
lriban több az operatív, előre nenn terveáető elem, az események leírása gyak-

:rs csa]< a valoszíniíség-sámítás módszereivel lehetséges.

_A,katooai logisztikáta fentiekszerintmeghatározvaésértelmezenyilvínva-
l:_ hcg, az ígr definúlt logisztika fogatom alrtt alapvetően a felsorolt felaütok
sqddására rlkrlmas elnáeti módszerek értendőlc A katonai logisztika elnéle-
ael p,akorlati alkalmazíút a rendelkezésre ílló szakirodalom togisztikai tímo-
Elriúnek flogistics suppor$ nevezi. A (katonai) logisaika előbbiekben felsorolt
lrr]_letei_o - vag;razokegy részén-eg;1sfuesszemlélet,módszerekésirínltísalatt

:rreleaffiek öcszessége az int€rílt logi§ztikai rendszer.

A logisáikai támogatás jelenlegi helyzetéről

A M a gyar Honvédség jelent egi anyagi -technikai, közgazdaxígi -penzíigyi,
.s6zs€susii, valamint építés-elhelyezési bizto§ítási rendszerének kritikus elem-
*sét án,ilagítísít nagnészt elvégeztiik. Az elkészült munkík egyértelmiien azt
:x.z:nlítják, hogyaMagyarHonvédseglogisztikai rendszerénekkialakítása sürge-
: :a szü}seges, és ehhez véleményünk szerint - a folyamatban lévő átalakulás alatt
- r íe]tételek is kedvezőek.

_A.ltzsgált teríileteken jelentkező problémákat - igen vázlatosan - az alübi-
ir,s foglalhatjt* össze:

.{ logisztikai tírnogarásfogalm aa|átartozőielenlegi tevékenységekelrnéletét
:s g,,rJiorlatát aMagyarHonvedségaNéphadseregtől,illetveaVarsóiSzerződéstől
:riLólte. Logisztikai támogatás alatt ma nagy vonalakban az MIIP-síg Anyagi-
Trcnnikai Fdcsoportfőnökség illetékességi körébe tartozóbiztosítási tevékenysé-
pel értü. Eunek azértelmezésnek egyik legfeltűnőbb sajátossága, hog;r élesen
.:llüoújti az anyagi-technikai biztosítástól az elhelyezési-beruházísí szakterÜe-
:tlet és a létesítmény-gazdálkodással kapcsolatos egyéb tevékenységek jelentős
::sze t is. Ugyanígr jeüemző sajátossíg a közgazdasági-penziigyi és a személyügyi
,gú]et indokoltnát erós€bbnek tiinő elhatárolása is. }Iasonló fesziiltségek mutet-
L,znrk a katonai egészs€ü8Jri biztosíLís megítélésében is, kíilönösen a bekeídő-
<n ti ipl§76lnyhílózat helyét és szerepet ílletrjen.

A Magyar Honvédség' I ogi sztíkai rend szer e' fejlődésében limutatbató,
h":g, ínindvegig erős törekvés mutatkozott meg a történelmileg kialakult ágazati
'rlnosító tevékenységek íntegrációjára. Ezeknek a - hol hadtáp, hol feg;rverzet-
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technikai jelzővel ellátott - integrációs törekvéseknek azonban közös jellemzője

volt az ágazzti - és ezen belül a kifejezetten szervezeti - integráció túlértékelése és

a folyamat-integráció, az egységes szabályz.ás másodlagos kérdésként történő ke-
zetéx.A ténylegesen vegrehajtott iisszevonások (pld az l!b2-ben és az 1984+ől

végrehajtottátszervezések)ezértigensokproblémátokoztak,mindavezetés,mind
a végíehEjtás terüetén. Ezek között elstí helyen kell említeni a sok teriileten tisz-
tázailan, illetve nem esiértelműen elhaüárolt felelősségi_ és jogköröket, valamint
a tervezésidöntési fol}amatokhoz közel sem optimálisan illes*edő informácios
rendszert. @zen problémákköre a HM és azMH szétválasztásával még tovább bő-
viilt. Elegendő itl csak utalni a fejlesztési-beszerzési folyamat, vagy a háborús

sziikségletek tervezési f olyamatának tis zázatlankérdéseire.)

Avezetésiés azinformációsrendszerbdl szÁrmazó problémákmellett a támo-
gatósiöiztosítási feladatokvégrehajtása terén jelentős feszütségeket okozott - és

Ókoz - az elavult ingatlan- és eszközpark, a képzettsegi és felszerelési hiányok, il-
leWe míndezek miigött a forráshiány.

Mindezek eredőjeként összességében megállapítható, hogr a támogatási kö-

vetelményektől egrre inkább elmaradnak a szakterüet lehetőségei. Enneklegnyil-
vánvalóbb jele, hogy - pétdául a technikai biztosítás területén - az illetékes
szolgálatok már évek óta saját előírásaikat sem tudják betartani és betartatni.

Qr{egemelt üzemeltetési és javításközi normaidők, meghosszabbított kihordási
idők, csökkentett technológiai követetmények stb).

Az 'örökölt" nehézségek mellett a rendszerváltás, a logisztikai támogatás kiil-
xí és belxí környezetélekvíltozísai további, a jelenlegi rendszerben nebezen ke-
zelhető problémaként jelentkezrrek.

A ,küsd" környezet új vonásai között kiemelt jelentőségűnek tekintjiik a

nemzetgazdaság piaci alapokra történő átállását és a partamenti kontroll - részle-
teiben még nem ismert mértékű és tartalmú, de egyelőre inkíbb csak heurisztikus
és sokszor szubjektív jellegű _ megielenését. különösen ez az utóbbi igény jár
együtt egyértelműen a tervezési folyamat felértékelődésével és teszi sÜrgetően
sziikségessé egnészt a döntési, illetve a tervezési folyamatok egyértelmű szabiály-

ásít, másrészt az ezt a folyamatot megfelelően támogató információs rendszer
megszervezését, emberi-, gépi- és program-feltételeinek biztosítását és a rends/er
műkiidtetését. §'onatkoztatva ezt mind a fejlesztés folyamatát kiszolgálÓ, általá-
ban hosszú_ és közeptávú projekt-tervezési, mind pedig a fenntartás szükségleteit
biztosító és tűnyomóan rövidtávú, normatív tervezési folyamatokra.)

Ugyancsak a küxí környe zet v áútozÁgiból kell eredeztetni az állami szuvere-
nitásdeklarálásábol ésarégi -gazdasági éskatonai -szövetségirendszerekfelbom-
lósíból szírmazí,konkrétan az új védelmi alapelvekben megjelenő olyan új
feltételeketis, amelyekmárnemcsakaköltségvetésí-penzügyi ésnemzetgazda*ígi
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l:É-.-rnratokban jelennekmeg,hanem alogisztika "belso'környezetét is jelentúen

tf ir.ísolják

Eze! köótt is csak az általunk legfontosabbnak Ítélteket emlíWe a logisztikai

:rn 4ntís új rendszerének képesnek kell lennie elviselni azt a tényt, hogy e8y h1-

r,:r-:s.hetrreiten a Maryar Honvedség a védelmi alapelvekben meghatározott fel-

ri.riinat< vegrehajtási sorón alapvétden - sőt a me8határozó harceszközöket

;ei:nn e kizír-ólagman -csakanemzeti erőforrísokraésafelhalmozottkésdetek-

- i 1llnr q7kodhat.ugranígr meghatározó jelenttbégű és a logisztikai,tímogatís

eg=se rcndszeréreuf,-atóúitoveielménynekértékeljiikakifejezettenvédelmi élú
;**.8r. - es az e élhozigazodó eszközparkra - történő ítállást, valamint annak

ry. áÁti rögzítéét, hogr a Magyar Honvédség alaprendeltetés szerinti felada_

,[í az ország t-ertitetén naltla vegré, ami lehetővé teszi a polgári infrastnütúra ed_

:r§l€rnél sottat széteseUU körű szÁmítá§bayételét,

Mindezek mellett a logisztikai támogatás új rendszerének kialakítísa kap-

:s, * m€oldást kelt keresni arra az ellentmondásra is, ami a hadseregekben a tech_

.,-tr i eszlu fr2§!rohamosfejlődéseés azeg;nebonyolultabbeszkiizöküzemeltetését
:s íe8_Bttrtásátbiztosítóítiományképzeitsegeésfelszereltségeközöttmutatkozik,
§3 6egtelen ugran , hogy a M"gy", rto*oarcg állomány arányainak tervezett mó_

n]dú; _ uva?sos atűmnny űenyenat novótése _ az emberi erőforrások oldalát

rr;,:rtgl,g kínálhat egrfajta mlgoldást, alapvető fontossígú kérdés azonban, hogr a

:=3el]iezésre áuó iiv;tásos-áuom,íny ténylegesen a magas színtű képzettséget

.g66,1-1ő anl,agi_technikai beosztásokba kerüjön és munkájukhoz bitosítva legyen

i**gfadO rrío"onalú eszköz és felszerelés park is,

A logisztikai rendszer korszeriisítésének elveiröl

1-gdl6lmi fel8dataink elláüísa érdekében a hadseregek egne bonyolultabb _ és

r_.úi_€gesebb -fe$nrer-rendszereket igényelnek, amelyeklogisztikai támogatásais

=aa iag"oub riiordításokat követá. Amint eztmír bemutattuk, az erőforrás_

g*ra. f,t.otcis hányada a fejlesztést és beszerzést követően, a rendszerbentartás

oi=,'t 
"uuo ^erii1 

fel _ ós ez iz anyagi igényeken tűmenően vonatkozik az emberi

ryrror.ás igényekre is. Alapvetö;etentosegú feladat tehát a nevezett költségek

merte},ét meghatározó togi§ztikaitoncepciók, eljárások es !9.|rama}9t 
optimali_

n ü sa_ A él i togiszt*ai Úmogatás rendszerónek kritikai felüvizsgálata, sziikség

:se:eg nódosítása, a gazdaság-osság szempontjábol előnyos iisszevonások végre-

!a j, i,a_

Fnng! ellenére azonban a logisztikai tímogatís új rendszere kialekítÍ§Ínak,

lilene korszerrisítésének o". uir"*"zés, a szervezeti hierarchia kialakít,ása a

Ldcs-eleme. A logisztikai támogatís elvileg mindig az adott szervezetre _ és a szer-
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vezetifelépítés áttal determínált vezetési rendszerre -, a meglévő szervezeti ele-
mekre, óllomáayra és eszközparkra épü rá.

Kétségtelen viszont az is, hogr logilnrsan szervezett, optimálisan műkiidő lo-
gisaikai rendszert kialakítani és míikiidtetni csak a rendszerszervezés alapvető
szabílyainakmegfelelőenvis€lkedőkiilsőkörnyezetésrögzítettszabályokszerint,
kisámíthatoan bekövetkező igények és reagálások mellett leheSéges. Ahogy a
rendszerbe bekerült s"Ár"ítőgép előbb-utóbb a környezetéből is kikényszeríti a
maga könyörtelen logikájáU úgr a logisaikai módszerek maximális hatékony*íg-
gal csak megfelelő környezetben alkalmaáatők, azaz a logisztikai szempontú
elemzések szervezeti korrekcios javaslatokat is eredményez(het)nek

Ebbóil következően a logisztikai tímogatís új rendszere kialal<ítísínak, illet-
ve korszerűsítésének elvileg egyaránt leáas éges vál tu,aai l elptttú:

at A jelenlegi s zewezeíi(vezetési) és múködési rend víltozatlanul hagyá-
síval csupín néhány korszení - és a rendszer korlátai által meghaLíro-
zott hatékonyságú - módszer és technika alkalmazása. (Pl, az
anyaggazdálkod.ís hatékonysígának növelése áttekinthető és egységes
kódrendszer alkalmazísával, hatékonyabb javíiási rendszer biztosí-
tásával, korszeníbb technologiák bevezetésével és javító felszerelések
beállításávat, az információjyűjtés és feldolgozás hatékony*ígának
növelése a géppark korszenísítésével stb).

t/ Aváltozatlan szewezeti (vezetési) rendszer a működési rend (eg)sziik-
séses(ebb) módosításíval, az összevonással gazdasígosabhí tehető fo-
lyamatok integrációjávat.

cJ A logi§ztikai rendszer elemeinek teljes átrendezése, a rendszerelrnéleti
meggondolásokból következő minden szervezeti- és folyamat-integrá-
cióvégrehajtásíval.

A korszeriísítés lehetőségeit más oldalról megközelítve a változí§ok bevezet-
hetőkegyidejűegalogisztikaitámogatásmindenterüeténésmindenfolyamatára
kiterjedően, de bevezetketők csek egyes teriileteken éJvagy egyes folyamatokra
kiterjedcíen is. (Pl. csak az egésxégüg;rnél, a létesítményaazűlkodás (elhelyezés)
terüetén, vagy a technikai szolgálatoknál, a támogatási folyamatok egészénél,
varycsak a fejlesztés, a beruháás,vagy a javítás folyamatainál.)

Alehet&égeknek ezt a széles választékát azmaglrarázza, hogy a logisztikai
rendszer modulokbol épitkezik, és az egyes résmodulok egy adott szervezetbez -
és azesetek többségében azadott szervezet kialakultvezetési-műkiidési rendjéhez
is - széles batárokon belü ho zzíigazítbatók
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Azt viszont ismétetten hangsúlyozni kell, hogy a logísztikai rendszer haté-
r-:mlsága már erősen függaszefirezeti-műkiidési rendtől, a logisztikai szempont-

:r:i -:sszetartozó folyamatoknak a togisztika szabályai szerinti iisszekapcsolásától.

t;, i<rnert€tett lehet(hégeket megvizsgálva arra a következtetésre jutottünk,
n:g, rz MH további fejlesztósi feladataüoz is hasznmítbató - ideílisnak tekinthe-
:: .xr}ai vezetési modelke keü alapozni, ternoészetesen fig;relembe véve mind az
!.ffi pJenlegi helyzetének felmérésébdl, mind pedig a nyugati hadseregek logiszti-
rr; :.earlszereinek megismerésébdt származó tapasztaiatokat és i§meroteket"

Bizon},6ak vagrunk abban, hory akár az amerikai, akír a kisebb orszígok
pü3 Belgium, Arrsztria) megismert logisztikai renszerét vessziik is peldaként, ezen

=r"jszerek köareüen adaptációja nem kiviteleáető, eglnészt azért, mert az MH
rT srjÉsi strukturíjára, ellítísi folyamatáirl e nyugati rendszerek nem leképez-
hÉt,*_ BÁsrészt pedig - figyelemmel a környező országokra, valamint a lehetséges

mÉl.erseges partnerkapcsolatokra is - a Mag;rar Köztírsaság mint környezet, kii-
i,injsen a jelenlegi 'átataküló" helyzetben, sajátosan magyar megold,íst igényel.

.{ katonai v ez@té§imodell kiatakításínak koncepciójáról

{. nár működő logisztikai rendszerek szakirodalmát tanrrlmányozva megál-

"üpnlh.ató, hoí]y alogisztikai rendszert alapvetően a logisztikai irányítás alrendsze-

- :eterminálja, ezen belül pedig a logisztikai tervezési flrnkció (tervezési és

:tszrendszer) a meghatározó. A katonai logisztikai rendszerfejlesztés folyamatá-
:ir: _ a tüfötdi tapasztalatok alapján - elégséges, ha eixí közelítésben a katonai
ce.szt.üai tervczésirészrendszerkialakításat tűzzükki élrr|, a beke katonairend-
r.ETe_ Mivel a logisztikai irányítís alrendszere a katonai vezetósi rendszernek, a
,:gxrd}<ai tervezési részrendszer kidolgoás.íüoz felhasználhatók a már meglévő,

t , ú,x katonai vezetés rendszerről készüit leírások, rendszermodellek, de feltétle-
:r. szíkéges egy olyan elvi-iogikai modell, amely a katonai vezeíé:srendszerét,

"rro belül a tervezés alrendszerét általános szinten, logisztikai orientáltsággal

-,6rezaul ja. Ezen elvi-logikai modeit várhatóan hor őozza azonproblémák meg-
":6r_lmazÁi lehetőségét, amelyeket a logisztikai tervezés részrendszerénekkidol-
gl-ra s,rl al. majd bevezetésével mérsékelhetiink, megoldhatunk.

,t honr,édelem (a magrar katonai rendszer) a Magrar Köztársaság alrendsze-
::^ r rrre]rnek további fontosabb alrendszerei pld a közigazgatási, t'nzügyigazdál-
r. :*jási. termelési, fogyasztási-ellátási, belbiztonsági, oktatási-kultúrális,
:j:rsrrulturák stb. Ezen alrendszerek és a katonai rendszer köziis részei (folya-
* * :"r_i_ ter,ékenységei) képezik a katonai rendszer határait, kapcsolatait, korlátait,
omreJl eLet a katonai rendszer folyamat-tevékenység elemzésenél, mint működési
:trfuj tásoha t kell kezelni.
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A katonai szervezet reális - de csak becsülhető mértékű - szülaéglet kielégíté-
sére létrehozott és fenntartott dolgok összessége. A dolgok mennyiségi értékei a
szewezgt adottsígát határozzákmeg. A szervezet tehetóégeit az adotts.ígok ki-
használhatóságának szintje batározzz meg. Az adottságok kihasználhatoságát ,
más szóval s szervezet hatékonysígát a folyamatok, tevékenységek tervszerű ko-
ordinációjóval lehet az optimum felé közelíteni. A tervszení koordinált működte-
tés a katonai szeívezqtyezetésének feladata.

A katonai ve zetés - az előzIbkből következően - a katonai szervezet olyan al-
rendszere, amely az adottságok határain betü - a sajátos vezetési funkciókon (in-
formálódás, tervezés, döntés, szervezés, ellenőrzés) keresztül biztosítja a
szÜkségletek változísának megfelelően a szervezet lehetőségeinek kihasmálható-
ságát, a műkö?lést.

A katonai szervezetek mindegyikére általánosítható, közös tulajdons.ísokat
reprezentáló vezetési modell, olyan modulként kezelhető, amelybőI tetszőleges
számú, devéges nagysígú hierarchikus szervezet építhető fel. Amodul kiatakítás
alapját a szervezet céljainak, folyamatainak, tevékenységeinek rendszerezése ké-
pezi.

A r endszerezés l ogi lcai vaérelv e:

- a tevékenység atapvető, biztosító, szahályoó Pllege szerinti katqo ruÁlás;

- az információ mennyiséget tekintvg folyamatonként "esrensziláróá8"-ra
törekves;

- azontevékenlnfoekalapvetőtlsszevonásaeryfolyamatba,amelyekhasonló,
vss/us/anazon dologra vonatkomak (fl. vemély, techníkai eszköz stb).

A folyamatok és tevékenységek rendszerezésenél figyelembe kell venni a ka-
tonaivezetési modellel (rendszerrel) szembentámasztott - a rendszertervezésgya-
korlatában általánosan elf ogadott - aldbbi ktwetelményeket is:

- amodell -amindenkorivezetésistnrktúrátólfiiggetlenül -legyen logikailas
helyesenstruktúrálü

- mivel akatonaivezetés alapvető sajátmsága a küöncben ertís centraliáció
(alapvetcien lineíris törzskari struktúra), eúrt azűjmodell is biztmítsa az
egrszeraélyi döntós és felelckseg egyértelrnűségét;

- legyen áttekinth€tő, egyszerű (pl, m,odulokból felépíthető és
továbbfejleszthető);
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* biztcítsa a döntések megalapozott előkésátését, a vezetésí funkciók
{informálodás, döntés, teieÁ, szBwezís,ellenőrzés) kiszolgátráút (az

úLtörzsmunkát);

- t€sre lehetővé u' eltérések atapjánvatő szzbőlyozÁs' -t;

- lresre fig;relembe a személyi lehettbégek korlátait, tegye lehetővé a
vezetői munkamegosztás érvényesítését. (Miller-szabály: azonos
faisulyu információkból e8yszeíTe, egy személy 7+ - 2 féleséget tud
követni.);

- biawítsa a l<ezde.ményezőkészsé4, önállóság kihasználhatóságót, ezen
k€r6ztü a rugalmasságot (min1 köztudott a §zervezet legrugalmasabb
eiemeazember);

- legyen önszervező, vagyis egyes elemek kiesése esetén maradjon
ceatralizál tan iránlúatÓ.

Az elözőekben felsorolt feltételek lehető§ég szerinti következetes betartá§Í-
wl bgÉceilag helyesnek ítélhető modellhez juthatunk.

A fenti eivek és követelmények alapján elkészítetttik a katonai vezetés folya-
m§risll é§ tevékenységeinek rendszerezését, melyet a 3.szdrul óbra mutattr.-

A lratonai vezetésnek ez a szerkezetevéleményiink szerint a további elemzé_

rddbg rrr in takéqt szolgálhat.

Hegi€gyezziik, hogy a folyamatok és tevékenységek általánosan megfogal-
n*_zllltí f8dsz€rezése nem dogma, számos más megoldás is elfogadható, azonban

r*ri|rn változatnak eleget kell tennie a leírt követelményeknek és elveknek.

Az itt leírt struktúrát logisztikai nézőpontból állítottuk Össze, ezen belÜl is el-
rü66.brn a logisztikai irányítás tervezési (adatgJnűjtési, ellenőrzési, tervszerinti
ic§ffidi§"íc$ funkciója a domináns csoportosítási elv.

A rizolt vezetési 'minta" tevékenység-struktúra csak a folyamatokat, tevé-

bBryrÉs€l(et jő ismerő szakemberek együttműködésével alakítható \églegesen",
ni cp,konpromisszumm, a többség számára elfogadható iisszeállítást jelent.

lx 3.g,óbrón vázolt minta-struktúra alapján kialakítható a -minden katonai
rner.ceetre áttalánosítható -vezetési modul (és változatai) amelybdl felépíthető a
u*r.n-e i rendsaer teljes modellje. A modul a vezetés teriileteinek (részteriileteinek,

tlnrn tdDak stb) és a hierarchiának megfelelő tbszeköttetéseket, függelmi (szolgá-
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lati ésszakmai)kapcsolatokat tartalmazó§zerkezet, {mely avezetési funkciók (in-

formílódís, te*"ié", döotés, szevezés, ellen&zé:s)éwényesüését biztosítja, ave-

zetésimodell előzőekben már felsorolt fontosabb követelményei szerint
(4.szóbra).

Az általánosított katonai vezetési modul lényegi elemeinek fig;relembevéte-

lével kialakítható, a vezetés teljes hierarch iáját reprezentátó modellgráf, Mivel a

vezetési modul kapcsolati rendszere (szolgálati, szakmai, törzsmunka) konzelven-

sen párhuzamosan, a további elemzéshez elégséges a hierarchikus modell egy_egy

szféia szerinti vetüetét ki&lakítani. Példaként a csapatvezetés modeü-gr,áf felépí-

tését a hadműveleti szakirínyításvetüetében az S.sa ábra szemlé|teti.

Arészletesenkidolgozott, felépítettmodellaráf ésváltozatainakelenzésele-
hetőségaad:

lt a nrtinszerű, ciklikusan jelentkezővezetési feladatok tervezési rend-

szerének egJrségesítésére (ilyenek pld a munkatervek, ellenőrzési tervek,

ellátási, logisztikai tervek stb);

a a vezetési és törzsmunka adatrendszerének, ezen beliil az előző pontban

említett tervezési rendszereknek - igy t logisztikai tervez€s adatrend_

szerének is - a kialakítására;

3l a vezetési rendszer (és alrendszerei) korszerűsítése esetén jelentkező

" átszewezé_si" változatok értékelésére, összevetésére a tényle8e§ me8_

valósítás előtt.

A további elemzésekhez, probléma feltárásokhoz haszn osithatő a 6.szdbrón

vázolt, a katonai rer§zer egészét átfogó modell-gráf . Aí.sz.dbra modellje logikai

5zin[fi, mert a, 
"gy"..r".""zeti 

elemek a 2.sz,dbra "minta" folyamat tevékenység

struktúrájának áegfelelcíen csoportosítottak a harc-, humán-, reál-, generál-sdé-

rík szerint a vezetési @ierarchia) szinteket is reprezentálva.

Az ábrábol kitűnik, hog;r a komplex katonai rendszervezetési modell-gráfjá-

nak megszerkes zt€:* akialakított tényleges vezetési reud lényegi elemeit, alapst-

rukturájót nem célozza megváltoztatni, hanem csak folyamatok, tevékenységek

"gyrr"rűbb, 
áttekinthetőbb rendszerezését, illetve ezek alapján a fő folyamat

@'arc-sdéra) és a segédfolyamatok logisztikai rendszereit (ezen belÜl atervezés

rendjét), illewe a logisztikai szervezeti elemek 'beilleszkedését" teszi logikailag

megoldhatóvá.
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A logisztikai rendszerépítés feladatairól

Alogisztikai rendszer személyek, anyagok, eszközök, energiák, szolgáItatá-
sok, információk (összességiikben dolgok, erőforrások)rendszereken (folyamato-
kon) belüi és rendszerek (folyamatok) közötti áramlásínak létrehozísíval 1tely-
es időkoordinátíinak változásaival), irányítísíval és lebonyolításával összefüggő
tevékenységekkel foglalkozó rendszereket (folyamatokat) integráló magasabb-
szintű rendszer. Aszakirodalom megkiilönbözteti a logisztikai rendszerekkülön-
tíiző szintjeit, amelyek a Mag;rar Honvédségre is az 5. és 6.sz óbrónvízoltmodell
atapjón értelneáetők a kiivetkezök szeint:

ll a mikro logisztikai rendszerek szintje, ilyen pld a szeruezetekvezetését
ellátó rendszer (azíbrán a titkírsígokhoz rendelt feladatok) va8y a

csapatok lcíszer és rakéta ellátó rendszere, ruházati ellátó rendszere stb;

U a makro logisztikai rendszerek szintje, ilyen pld az MH személyi elláLís
rendszere (a pílyárairányítástól, behívástól kezdve a leszerelésig, nyug-
díjig, beleértve a kiképzést, felszerelést, egészségügyi ellátást slb)iez az
5. és ő.sz óbra szr,riat ahumán-sdéra funkciója:

3l komplexlogisztikaírendszerszintje,amelypl.ahonvédelemrendszerén
belüt az ibszes logisztikai rendszer integrácíóját jelenti.

A logisztikával foglalkozó angol-amerikai szakemberek többsége úgy véli,
hogy a togisztikai rendszerek kialakíLísának sztiksóges és elégséges elméleti és gya-
korlatialapjait els&orban azelektronikus adatfeldolgozís széleskörű elterjedése,
másodsorban pedig afejlett rendszerelméleti és matematikai eljárásokkompleú-
tfuí,nak növekedése teremtette meg. Az utóbbiak közü a logisztikai tervezés terü-
letén a szimulícic technikák, hálóstervezési, operációkutatási, optimumszí$itási
módverekazalapvetoek

A logisztikai rendszerépítés elvégzendő feladatai a kihlakpző területeken je-
lentkcapk

l l A csapatok alkilmaása, felkésátése, készenléte, erőforrás-szíikségle-
tei kelégítésehez az erőtonós-folyamat mozgásrendszereinek a meg-
íentezé"sr., létrehoása. Ezek előfeltétele a katonai rendszer folyamat,
tevékenység struktúrájának részletes kialakítása (trA. a 2.szűra 'min-
ta" szerint).

2.1 Az effektív mozgások olyan optimalizílása, hogy az új rendszerben ne
csak a költségráfordítások e*rkkenjenek, hanem a csapatok alkalmaz-
hatosága, a bonvédelem batékonysága is növekedjen.
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i A logisztikának az atapvetően fontos tervezési rendszere mellett, az el_

lenőrzésirendszertismagábankellfoglalnia,azazűgykellmÍikiidnie'
m in 1 ggy f,||6adóan készúétben álló "túzoltóbrigád", mely a nem opti_

Eofli§;űködé§ esetén azonnal beavatkozik a folyamatba,

+ A logisztika nem csak "eilátási'feladatot jelent, hanem egy_magasabb,

szin tű vezetői, parancsnoki feladatot is, amit a logivtikai rendszerelemek

wle'zeteifelesztfoében(szerveásében)kellénrényesíteni.

-1, A logisztika nem csak egy önálló eljárás, han9m egy szemléletmód,

&nel-y,a probléma _"goüa.." alkalmasnak ítélt módszerekkel a fel_

,n"úegoid,ás reatzaáúra inÁnyul A l%isztike tehát a rendszerelmélet

, ikí'lmazása az erőforrás-áramlás terüetén,

a _A, Iogisztikai rendszerépítés haszna az egYt.e naryobb, komplexebb

nendszer kialakításóval növekszik, tehát a mikro és makro logisztikai

rendszerek kialakításíval egyidőben a honvédelem komplex logisztikai

rendszerét is építeni kell,

\ "_nisztikai 
rendszerek sikeres kialakításának döntő feltétele a megfelelő

-**."'="épített,jólműkiidősÁmítőgépsadatfeldolgozÍsésaz€rdekeltszer-
,*É- §rerjedő szabványosítás, tipiáás, kodolás.Ezen feltételekkielégítésé_

ű. ..§"]u űrlrrl,rszottaí3a pt. az áitalánosított modulokból felépített vezetési

,ur*l3*r r's+.o6lő.ilogisztikaivezetésirendszer(ezenbelül a tervezésiés

"*-** 
Harakítááoz is ikatonai vezetési rendszer modell-gráfok alaPján

,,o*,lL; ,.** ,,E*€ ad problémafeltáró, megfogalmazó lehetősóget,

e,
d-
ü-
si

e-

8-
lt,
n-
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követkeáetések

Kutrtó mrrnlÁnlrsorín, eddigelvfozett mrlnkínk alapján néhíny olyan álta-
funx k6t,etkeztetésre jutottunt, melyek alapvetöen orientílják jövőbeni tevé-
rcn"-se$iakeL

Ez*akifuakqüc

l A Magrar Honvédség logi§ztikli rendszerének kialakí!ísa síirgetően
salkséges és ebhez - a folyamatokban lévő átalakutís mellett - a feltéte-
lekiskedvezőek

) ,\kír azameriloi, akír a kisebborszígok (pldBelgium,Ausztria} meg-
ismert logisztikai rendszerét vessziik is peldaként, ezen rendszerek köz-
vetlen adaptíciója nem kiviteleáető, egpészt azért, mert az MH
irányítísi strukturájára, ellátásí folyamataira a nyu8ati rendszerek
nern leképeáetők, másrószt pedig - figrelemmel a környe.ző orszígokr a,

r-alrmint a lehetséges szövetséges paítnerkapcsolatokra is - a Magrar
Köztársaság mint környezet, küöniisen a jelenlegi *át&lakuló" helyzet*
bet, sajátosan mag3rar megold,ást igényel.

3 AzMHkomplexlogisztikairendszerénekkidolgozásíhoznenelégséges
r"r lem g|y g fg|adatra szakosodott nyu8ati, vagr azMH logisztikai jellegú
ter,ékenységet bizonyos mértékig ismerő hazai polgári váttatat megbíá-
sr_ b{em pedig azért, mert eg;/részt ezek csak ery-egy konkrét részteriilet
logisztíkÁ jának korszerúsítéset vállaljá*, másrészt a megbízáshoz olyan
részletesen kidolgozott követelrnényeket igényelnek, amelyek csak ery
'betső' fejlesztési folyamat során, az ebben résztvevő katon*i szaleem-

baek jelenttb nunkájával megfogalmaáatók Miadezek mellett €gy
polgári ceggel ve8eztetett komplex rendszerfejlesztés meglehetősen
liöl tsegesnek ígérkezik

_.r-r dózoetbó:l következőeu ós figyelembe véve, hogy, az álta!ínos értelemben
rytr ;'rer<rtr-Le íúediazMHteljestevékenységikörét,arraakövetkeztetésrej§tot-
ruumr- lu:g" az MH logisztikai rendszerének építéset egy - az MH további fejlesztési
1rt,:nn:.u:: lz is hasmosítható - ide.ilisnak tekinthető logikai l.ezetési modellre keil
ümr;rp'r , 

, i:ímé§zete§€D fig,retembe véve nnind az MH jelenlegi hely,zetének felnré-
"glní =jnd p€di8 a nRrgati hadseregek iogisztikai rendszereinek megismerésé-
ffi rcr:raó upaszta]atokat és ismereteket.
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A IrGIszTIKA IIELyEZETE És pqn pszrÉsl nÁNyAI

Kttoll Inrcl

1. Alogisaikahazaikialakulásaéstevékenysége

Mielőtt a logisztito tudománylínak és alkalmazí§ának jelenlegi maryaror-
szágihelystét és a fejlesztési irányokat részletesen elemezném, röviden összefog-
lalom e rendkívül összetett tevékenység hazai kialakulásának főbb fázisait.
(Cikkemben döntően csak a polgári tedilettel foglalkozom.)

Kisebb & egrmástól többségében függeüen, polgári és katonai logisztikai
munkacsoportokközel l0évemíraktívandolgoztaknólunk&fokozatosansziilet-
tek elméleti és gyakorlatí oedmények is. Mivel ezek egrre többször nemzetközi
tanícskozísokon és szakirodalmi fórumokban is nyilvínmsígra kerütek, főként
ennekvolt kibzönhető, hogy az 1984-ben meg alak.út Ewópai Logi sztilui Szijva-
ségnek (EIÁ)alap&ótagiai lettiink és 35 Ágszewezetéveloperatívkapcsolatban
állunk

Miutínpedígbel-fokiilföldiaktívitísunkszélesedett,1990-benmegalakítot-
tvktzijnállóMagyar Ingiutilcai Egyesülaa is, melylogisztikai alágazattól fiig-
getlenül az orszíg minden ilyen érdeklődésű szakemberét és intézményét
összefogia.

Elsődleges feladata, hogy korszerű és átfogó logisztikai módszerekkel hír-
melyell&ásifeladataítgrszewenen,irányítsonésértékeljen,hogyabbólpozitív
g az,das óg i ercd nétly szüe§§ék.

300-350 fó egyéni éskb. 80 fds intéznnényi tags"ígunk a gazdasígi étet minden
ágazatít képvisel i:kö4azdíszok és műszakiak, kereskedelmi és ipari, illetve inf or-
matika és §zímítá§technikai, pénzügyi és értékelemezési szakemberek, akik a lo-
gisztikai sokrétű tertiletén szélesköní tevékenységet folytatnak. Az egyéni tagok
mellett egyre növekszik a jqi személyek saíma, közötttik ipari üzemek, kereske-
delmi-, szol3íltató-, kutató-fejlesztő vállalatok, oktatási intézmények. Örvende-
tes, hory nemcsakközismert"nagt cégeY mtnta MÁV, a Magyar Honvédség, az
ALFA Kereskedelmi RT, vary a TAIJRUS léptek be hozzánk, hanem fokaződő
gazdasígi potenciállal bíró magánvállalatok, mínt az INTERSERMCE GROUP, a
TIMB§PED Kfq az UNIPROFIL Kft vagy a LOGISZTIKA Kft. Egyesíiletiink sú-

l Dr.Ifuoll Imre egyetemi tanár, a Magyar Logisáikai E8ye§üet €lnöke
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llníú Eörcti, hory gyarapszik kiilföldi tagiaink száma is: ís. Peter Bolt, az EL,A el_

ilfr&,. Ií§s petirs avfiÁcnarqr<managere és egJne több joinWenture és kiilföldi
crg b belép hozzánklde soroljuk TNT Contract Logisztilq SI(U_-BEG; I-ehel-

maux Jouleimpex Kft; Dornier; Tbyssen; Nestló; Gebrüder'Weiss, Unisys,
fu&

Jdenlegi mennységi és minőségi fejltítésíink hozta magával, hogy a logiszti-
lIli bÉbó szako§odás szellemében fokozatosan kialakítottunk ket regionális (Győr

Ér §c*ed), valamint több munkacsoportoü ködekedés és áruelosztís, kereskede-
]hr fu p5r.k"tíng, termelési logisztika, anyag- és raktárgazdálkodás, informatika
cí Eipítástechnika, szervezés-propaganda, műszaki{konómiai értékelés, okta-
uir-roribbképzés.

Mie!őtt azonban ezek tevékenységét bővebben ismertetném, riigzíteni kell,
nr8r- u ellátási feladatok sikeres megvalósíg[sfifrg2 tlkalmtz6sra keriilő logisai-
an.Wdrraldl kiülakult egy koordináltaq szervező, iránfitó, értékető módszer.

A funkcionális tagozódás vózlatábol ( 1 .óbra) eg;rértelmű, h a§ a2

- anyagbiztosíüís,atermelés;

- a ral:tírozás és készletgazd,ílkoóís, valamint

- azínrelosztásésértékesítás

krnF{exrendszere aantán főbb logisztíloi alrendszerekre isbonüató, melyek

arqztlfu§2iryakorlatbanrendszersennegielennekFelhí'vjukazonbanafigrel-
m e.n" hog/ ezenkíviil a togisztikai megoldásokat szoktík gazdasígi fuazatm-
LErr b *nafuani @l. ipari- vagy kereskedelmi logisztika), de elűordul olyaa
Flrurf§Jeí*ztés-tervezés,amely csak egy szűkebb teríiletet érint (pl. c§oma8o-

nh{ryi§ztfta).Iényeges azonban, hqgymind az alrendszerek, mind arészteríile-
É láyebb kidolgoiása, problémáinak mqoldása során az átfogó lo8i§ztiktri

lcld§óezyalóke-pc§olódások,illeweakoordinácíósitrtézkedé§ekrÖgzitésreke-
fliisÉL
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R LOGI ZTIHR f r_rnkcionál i,s taerozöd'ása,

c o|igoltsi ztscolls

tenelári lolisztiIa rarltgting logiszti*a

tlisztnihtoi s

logisztilre

l. sz. ábra

reltánozls
}észlrt-

crzd{llod15

líszál l i tls
lnrrloszt& tnté}esitös



ffifu bcsatolva ala}rrlt ki egresüetünk szarsítfuíí gúttui tevékeny sé,

fl rlrt- & rendszersacrvezés,

t ürttír-€§készletgazdíüod,ás

t Hwtásésszítlítísszervezes,

brr&edelni eltátási rcndszerektialddtí§q

ícurtílrai rendszerfe$esztés és szímítísteónika,

t lffirrer<összeálütása (technológiei anyagmozgatísi, tírolísi,
Hclí,ril.
rntnlí<t€chnikr és -viz§gólit

.'5ffilűlrsatís műszaki3azdasígi adatok alapján,

ah*ruktúna és telepiilésfejlesztési kapcsolódások megoldása,

mlrrctveaaem és hulladélüasznosítás logisztilrai módszerel*el,

É5{8€&sőrzőrendszerektámogatása, .,

l *rr}ifuómiaidöntéselőkészítés,értékelés(ogisztikaiköltségek

n- §ryÉb €rtétctemzések),

-li.ó§-totÉbt*ép?é§ szervezése (ogisztikaí-, marketing-, keres&edel-

*..€r6rébiilleggel), ala5 közép, és felsőfoloa,

§PÍini *rpaoród,ásolr 
" 

*o66t|ine8El,

' |Pdnésfranchise.
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CélszerűnektátszikidekapcsolniEgyesüetiink űn egű golgdltatdsait is:

tuul mfuty*" proj &&-, xofwuek kidd g qlísa (teruezí^si-, szervezési- és
fejlesztési-,stb.) fő- &alváüalkoóí fcmíban; ea több esetben a Magyar
Honvódség kiilöntliiző szatembereivel közösen vfoeaü§

- íntornációk bel-é§Hilföücégadatok ílletverendeaények,stb.;

qahrui tanácsttailsok, cég- és termék bemutatók, tapasztalatcsere
látogúí§*szery€a&a íidetikapcsdat*eK€ító§€;

- égismertetőciltekelehelyezésebel-é§kiilföldisuqklapolban éseryéb
céprupqandc lehetőségek;

gpbfirberek kfuátagősa btanícsadói wékenysfo.

AzEgresüetszéleskörű, elmúlt években vfozett tevékenységét szemléletesen
mutatjaazElábbiösszeálütís,melyet5főcsoportbasoroltunkEbbenis-akírcsat
akoÉbban már kienelt olíatís- és tovíbbképzésben - többhelyüttmegielenik a
Magrar Honvédség kiilönböző feladaaiban és fejlesztési munkíiban vató együtt-
míiködésiink

1. Vótlrlrtl szcrvczés

r.1. Nagriizemi logi§ztikaikö?pont éstevékenységénekmegszervezése (p|.

a Tiszai Vegyi Kombinítban).

t . 2 . Ipari íizem En}a8gazd,áIkodásí-, be- és kiszáüítísi és áruelo§ztási rend-
szerének megszervezése (pl^r TAtlRU§Abroncsgyárban).

r.3. §ámítogépes raklíriÉnyítási és készletnyitvántartísi rendszerek ki-
atakítása, (pl. hazai 3yó6rszergÉralcnál).

1.4. Termelésiránltísi rendszere.kkidolgozísa logisztíkai ítfogó elvekse-' gít§égével(pt -CATEkutatísok).

1.5. Min@ellenőrzőrendszerek tímogatósa.
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§.' i. Kercskedelml területen

k 3. 1. Nagr- és kiskereskedelmi egrségek áruellátísínak komplex rend-
rr w* blrtvei és szofwer fejlesaés (pl. hazai nagrkereskedelmi vállalatokkal

t{,t::=útödve, íg ALFA Rt.).

l .1 . Központi és decent ralizílt .nyitvdntanósok korszerű szímítástechni-
uu n,rjszerekkel (pl.LogisztikaKft.:ÁTIKö?pontiéstelepiraktárnyilvántártás).

,e

i . 3 , _A,nyagok és termékek ét,tékpsítésének infonnációs rendszerei"

lb ].4. szaktanácsadás és tervezési-fejlesztési-szervezési közreműködés a

;,l ailc,r.t 1992-ben indult "tereskedelem-fejlesztési' hitelprojektjében.

3. Rrktírozís,raktírgezdólkodó§

:n i l . központi, illetve re8ionális élelrnezési és egyéb ellátó raktárak órufor -
& p_!iiú- ű g.nttűdstechnológiai áwilágítása, műszaki-gazdasági fejlesztési javas-

a p1.i:tlr' p[ a MagyarHonvédségrészére).
t-

3 i \{eglévő raktárak és technológijájuk intenzifikaláa szdrnÍtógépes ird-
rr=m:-; -:.iwerrel.

3 3" R.altárak hardverjeinek (eszközrendszerének) tervezése, fejlesztése
ll. fi tntr:t:. e]. kézi- és gépi kiszolgálású állványrendszerek, stb),

l irueloszt{s,szállítás, rnyegmczgatlís
t-

l 1 Elelroiszeripari nyersanyagokbegyűjtésének, felvásárlás.ának,készle-

!&ffiÉr_ ma jd feldolgo zásutánielosztósdnak és énékesítésének átfogó sámítÓ-
i- $.xt*< :ir:€:xíDozása (pl, Komárom és Csongrád megyében),

r : j:an l írástechn tkai és i nf or nmti l<.ai rerd szerterv ek ekéxzités, "

J J,{,_rrieloaztíshozkapcsolodó csomagoldsi és csomagolós,viZs?dlati
lmü;g-l_{ ij,3olgozása és alkalmaása (sámos konkrét megoldás a GyőriMűszaki
ilnilnu:lo \{:n gsítő l-aboratóriuma közreműködésevel),

{ 4. _{ kottúinólt szóllítds rendszereinek és körzeti eloszí&, lo§srikni
Ep!ud!ül&.,5j Ltqontjainúkialakítása (pl. KecskemétiAgroker-nél folyamatban,

ülme51g:es \{inisztériummal kooperálva orságos rendszer- és regionális toZ-

íififfi: fl.É( iliFr e es e, Í ol y anutbarl).
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5. EgyébproJcktckéstrnulmónyok

5. t. Műszaki ökonómi ai dötuésel ökészírő tanulmán]rok kidolgozása (pl.
mútú5ra orszígm elcztá§-§zállítás lóltsegoptimrlizálása l990-ben; rakodógé-
pek kivílasztísa regionílis áruelmztási központ feladatainak optimális ellátís-
hoz).

5.2. Lo§szikai költsépk ele,mzÁxe és egyéb értékelemzések Cil. AGRO-
LOG€ATEkutatá§ok).

3.3. Településfejlewé§ ésegyébinfrastruktúrólisfejlesztésekkidolgoá-
sa logisztikai módszereJrkel, (pl. folya,matbün a GödöllőiVárosi önkormínyzattal
közösen).

5.4. Hulladékhagns*ás logi§ztikai elooztísi- és tírolósi rendszereinek
kidolgozísa.

S.5. Kömyeavédelem és xlo§wilcai módszerekhatékony iisszekapcso-
lása(pl.szennyezőanyagokzártcsővezetékesszíllításirendszerénekmepalósítá-
sa hazai cukorgyírban és vórosi csatornázísi műveknél).

Itt említem, hogy Egyesiiletiink míikfiését el@tő infomációs Mpéseink
között tElán legfontosabb, hogy l€alább havonta rendeziink a logisztika valamely
szűkebbterüeténszalcmaivitaüé§t,küröldielőadókkalszimpóziumot,ésaktívan
bekapcsolodunk kiilönböző tírseryesüetek ilyen jellegű munkr.íiba is.

Mível pedig a nen zetkijzi lo§szilrai élettellgrancs*állandó az egrüttmű-
kiidésiink, a hallott ujdonsígokról részben itthon rendezett események alkalmá-
val, részben LOGINFa című időszaki kiadványunkban számolunk be.
Tevékenységiink fontos jellemzője, hogy csupín a kíilföldi saj tóban, Egyesiiletünk
éstagjainkeredményeirőlésaktivitásáróléventelegalább8-10küönféleszatci&-
&a jelentettink meg. Ugrancsak intenziv nemcsak az ELA üéseken, banem nem-
zetközi konferenciákon, tanácskozásokon való résxételünk is.

Híriinket komoly formában vihetik előre azok a netaetkui proj ektek, me-
lyekbe részben nyrgati kormányzati szervek, részben európai- és világszervezetek
tímogatísíval,aközelműtbantöbbféleképpenbekapcsolodtunk.trymódonfolyik
több helyütt áruellátís-, átrakodási központok kialakíüísa, üetve kombín ílt gzji-
lítísitém,ík,valamintinformációshílozatokkifejlesaése.Deidesorolhatókavi-
l,ígbanl részérö tímogatott kereskedelmi-aruelosztísi-oktatási projektek, va3y
pedig a német BW-DAV-val m6t kidolgozás alatt álló logisztikai továbbképzés.
UgyancsakMvütnek az angol és olaszkapcsolatok is. Mindezekhez azonban alap-
vető, hogy a kiilföldi partnerrel e$/ütt, előzetesen gondosan mérjtik fel a jelenlegi
hazai hátteret, valamint az anyagi-technikai lehetúégeket, mivel csak ezek utín,
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pl.

e-
s-

:l'*:.e ráépüve váíható velos fejlődés a magrar logisztikai életben és eredménye-
ü:r*_

Z. l,ogisztikaafejlesztésiélokszolgáIaában

_rr.logisztikai módszerekbevezetésének, elterjesztéséneke-§nlkrtmazásánaka
,ymfucrr'i-iaazdasági fejlesztéseket keU szolgálnia. Vagyis mind a mai tevékenysé-

3a,* r :n,j a kesőbbi logisztikai lépeseket ezek determináják

Hr tehát a'mű&aki íejlesté§ fogalmát a gazdasági életben ismert módon,
m , nnnc, szá€§€bb értelemben fogiuk fet, kijelenüető, hogy a logisztikÁnak ma épp-
ll,{", - ln i holnap, a mriszaki3azdasígi fejlesztések minden léfrsében benne kell
,p,tn e ezekkel együttkell működnie.

"+. lg i gt i kl bekapcsol&ása akővetkező főbb területeket érinti:

- a fejlesztesi fetadat és éljának meghatározísa;

- a fejlesztés tárgyának bebatárolása:

r eszködejlesztés

",l rendszerfejlesztés,

; komplex fejtesztés (pl. tetepüésfejlesztés, közlekedési koncepció,
stb.).

J gazdasí8i ágaz:at makroszintű fejlesztáse,

t kórnyezeti tényezőkés hatások fejlasztési kérdései (pl. környezewé-
delem, hulladékhasznosítís),

i nemzetközi hatásokkat iisszefiiggő fejlesztések, pl, az Európai K&
zossegbe való bekapcsolodás, ennek szabvályo§ítá§i és egyéb kérdé-
sti:

- t |ejlesztes fázisainak és egymáshoz kapcsolódó főbb tényezőinek

--gritese. alternatívák felvázolása;

- r |e jlesztési megoldás végleges kiválasztÁsa, műszaki-ökonómiai
i ic résel okeszítes segítségével;

- l i:.ie,sztés megvalósítási terveínek részletes kidolgozása; esetleg
,ysenl eztetés, tender kiírás:

tk
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ln
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a-
8l
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o-
a-

e-
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i-
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e.
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az elké§zült tervek részletes bírálata, a megvalósításra alkalmas
fejlesztési terv kiválasztása az alternatívák v ag píúy ázatok köziil;

- a fejlesztés ü6rgráaak, readszerének megvalósítísa;

a fejlesztés eredményének, kezdeti tapasztalatoknak értékelése, az
eseüeges korrekciókra javaslat;

a végleges, rendeltetésszerű működtetés;

- az első "üzemszerű' működtetés műszaki-gazdasági értékelése, a
fejlesztés hasznosságának direkt é§ indirekt hatásainak kiértéketése;

- afelesztettesaközvagyrendszerkarbantartísánakmegszrrvezése(előzetes
tervek alapján), ebhez a megfelelő szentezet-bálózat kialakítása

Alogi§ztikafejlesaésiirányaibanels&llegestényező,hory azelőzőfízisokb,
a logisztilcai módszerek, elvek minél hatékonyxú bekapcsolóúísdt biztosítsuk.

Jellegiiket tekintve a következőfőbb "I ogisztilra úivelaeY-ról van vó:

a) szeruqési tevékenységazerrlítettfázisokonbelíilivaryazokközöt-
ti feladatokminél zavartalanabb és eredményesebb elvégzése érde-
kében;

b) iróayítdsi feladatok korszerű vezetési mfiszerekkel való ellátása,

c) a funkciókmegoldásához szíikséges, sok esetben kiilönt*izö szakte=
dileti feladat ok kaordindhí s a :

d) azinformtícióskapcsolodásokbiztmításakorszerűszoftveréshardver
esz}özöL&el;

e) a könetlen és kőuetettköltségek elemzése, értékelése (előzetesen,
a fejlesztési tevékenység alatt és afejlesztés lezárásakor);

d) azembei tényezökfokozottfigrelembe vétele:

- szaktudásésfejlesaése;

- rugalmasalkalmazkodóképesség;

- szociálistényezőkszerepe.
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Nemzetközi fejlesztési tendenciák

_r. L,ór eüezőkbenkiárólagazokkal alogisztikafejlesztési tendenciálrkalfog-
rul;z;o. melyek a nemzetközi tudományos és abból realizílt gyakorlati eredmé-
n-"g:ea. tevékenységben, a legutóbbi időkben kiemelt hangsűyt kapnak Varyis
ry r g":nd datsor nem törekszik arra, hory a logisztika minden alrendszerét elemez-
F- iólüD csupín rá kíván világítani olyan, relatíve új tendenciákra, melyek a gaz-

u_soii]r8 fejlett országokban, logisztikai összefügésekben fokozottan

q 'g. e]embe venni.

,\ Lo3tsztlkrlköltségek

\{:r e] minden egyeslogisztikaí műveletnekértelemszerűen költségvonzata is
i:!J_ li,r, r cául kitúzött "gazdasígi eredmény'elérésében szerepiik jelent&. Azon-
ru =<3rJenesi 

'pontjaikkal', nagy,ságrendjeikkel, más termelési-, szolgálatatísi
m l",a,e:elre, illetve a teljes ellátási folyamat önköltégre való pozitív és negatív

un:e_q:irj.a1 elemző módon kelt foglalkozni. Ez vonatkozik a költségelemek egyedi
,lryr_r.-.á.ra eppú8y, mint azokra a publikációkban rendkívü sűrűn megielenő
m -:n ,:L_-a_ melyek a logisztikai kölségek összegezett értékét egy termelésí vagy el-
rr";as |:ir.rmat önköltsége sázalékában igyekemek kifejemi. Mindehhez termé-
[!re!ffi. lorszeni értékelemzési módszereket kell használni.

B" Informetlkrtéssdmítístechnlke

.t; lsúBert üzemi, intémenyi adatbankok és informetikai-szÁmítístechnikai
*,::nr;wtk mellett eg;ne nagyobb szerepe van az intézmények közötti, régiókat i§
qmpi = t ó . sot nemzetközi, ún. makro-informatikai rendszereknek A szofwerfej_
úsi-,= .§ _ rlknlmazís mellett fokozottan megielennek a jelentcb beruházásokat

ti.x,n -se.": műioldas adatátviteli megoldások. Itt kell emliteni a nátunk is kifejlesz-
15: l ,r ]] ler ó ElectronicData Interchange @DI) rendszert, melynek a nemzetközi
uf :rr='^t:úai adat"ítviteli szabványosításban is komoly jelentősége van.

l;-:= szabad azonban lekicsinyelni azokat az előnyöket sem, melyek pl.a nem-

:rlx_: - 1;r arozás és szállítmányozásban a járművekben elhelyezett, ma már

r,,:m r::i<Lal is rendelkezőfedélzetikomputerekalkaknazásából,minderyénileg
,ilÉ]íil: 

".i"" et]en égrészére),mindaz orságokközötti kooperációkban eáltal szü-

lmÉ!

35



C. Infrastrukttirr ás loglsztike

Az ismert és egrmással többrendbeli kölcsönhatísban álló infrastruktúra té-
lyezélx* mint ködelredés" piac és informatita mellett, a logisztikusok egne több
figrelmet szentelnek ún. körzetek komplex fejlesztésének llyen a településfej-
lesgés , mely malro megközelítésű ítfogó szemléletet igényel. Jó példa erre a jeten-
lq tervezés alatt álló'dái autópályához' kapcsolódó, §okir,ánytl infrastruktúrólis
felesaés.Deemlíthetjíikakörzetiátrakóelmztó, illeweszolgáltatóközpontokat,
melyek helykijelölése szímg5, nemzeüözi tényező koordinációját, a szervezés és
értékelés egrmással sokrétűen összehangolt bonyolítísít hozza magával.

D. Környczctvédclem

I-ogisztikai közreműkiidés és átfogó írónyítás nélkü ma már a környezetvé-
delemáltalegneszigorúbbanmegköveteltintézkedóseketleheteüenvégrehajtani.
Ezt tapa§aElhatjukpl. a ködekedésszinte abnormílis mennységi felfutása követ-
keztében jelentkező ni- rlégszennyez(Áések kapcsán, amikor máí több ors7ág
bizonyos idcbzakokra (éjjel vagy hétvégén) lez-árja orsághatárait vary egy-€gy
övezetét a teherforgalom elől. Mindezek kihatása a kereskedelmi áruellátásra, jár-
művekgazdaságosüzemeltetésére(várakozásahatárokon!) előreszintenem iskal-
kulálható költségtöbbleteket okoz. Az ezekre való felkészüés a jövőben olyan
újszeni "lépeseket'igényel, hog;rmirín.'zöld-lo§saikíróI" iskell beszélniink.

E kérdéshez számos orságm és nemzetközi fejleszés problémája is kapcsoló-
dik ÍgJrúthálózatok, vasútvonalak építése természewédelni teriileteken keresztü;
"veszélyes áruk' (mérgező, gőzölgő, stb.) szíllításíhoz megfelelő járművek, átíakó
eszközök és tároló létesítmények; az ipar- és általában a településfejlesztéssel
együttjáró kö.rnyezeüédelem-szervezési intézkedések Logisztikai szemlélet és a
kölcstinhatís elvének fig;relembevétele nélkiil a helyes megoldás elképzelhetetlen!

Ha előzőket tudomínyos elemzéssel is párosítjuk, gyakran beleütköziink az
ökalógia ftörnyezettan) olyan területeibe, melynek szake,mberei a logisztikát ta-
lán mégsohasem hallották, deaz együttműkfiésre kölcsöniisen szíikségiinkvan.

E. Ahulledékhesznosítís

A fograsztói tírsadalom ésrcndszerénet direkt következménye, bog;r e6ne
több hulladék keletkezik, melynek korábban megsemmísítésével, ma pdig új ra-
fellasznóIásóval (recycling) fokozottan törődnünk kell. A hatalmas mennységek
összegyjtése, valanint költseghatásainak elemzése tipikus logisztikai feladat.
Osszességében csak az lehet élunk, hogy a nagytöme8ű, inproduktívnak tűnő
mennyisegkil hasznos, jómintíségű termék váljék Ennek az átalakítási folyamat-
nak az értékelemzése rendkíviil "izgalmas' eredményeket hoz legtöbbször olyan
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ltgkóvetkeztetéssel, hogy mind ehhea mind a környezetvédelembez kiilső, leg-
rjbbzör állami anyagi erőforrásokra, tímogaLísra feltétlenü szülaég van.

F. Azóllem szc]epc r loglsztlMbon

Különösen Ekkor, ha a logisztikát befolyísotó tényezőketnemzetközi vi-
p*.nrlatban, széleskörűen tanulmányozzulq eg;ne intenzívebben tűník fel az'íl-
n-ni beavatkozís'. Itt nem negatív hatásokról van §ó, hanem több logisztikai
r.inodszerbeu,lgr azelőzílkbn környezetvedelemben, hulladékhasznosítísban,
rút rz infrastruktúrális fejlesztósek szinte minden teriileten, sziilrséges íllami "1é-

psdgől'. Ez természetesen nemcsak egy adókivetesben jelenik meg, (pl. a köde-
ie,je<ben benziníremelés, úthasználati jírulék, stb.), hanem idetartozü egy
:nJrrmányzat engedélye ery szántóföldön körzeti raktír létesítéséró|l, vagy avá-
::arkoo belüii áruelosztís éjszakai lehetóégeiről. Nagrobb léptékben szó lehet
tg. g,orsforgnlmi út (autópíl/a) megépítééhez állami koncessziókmegadásíról,

'nr*,"et!özi szintű beruhásokhoz állami garanciák vagy kedvezmények bizto§í-
asirol. De említhetjíikamunkajogi rendeleteket, az informatikqi teriiletenafrek-
otptiahasznílati engedélyeket és a közelmúltban egyre szaporodó államközi
mrqgi t te@.íst, melyek logisztikai kölc.§önhatísokkal járnak együtt.

Feladatunk "mindössze' annyi, hogy egyébként is széleskörű" ítfogó tevé-
iunlsegünket azáltamtólkiinduló tényezőkkelvalóelőzetes,majdfolyamatosko-
;r-tleicióval ki ketl egészítenünk

G. Az emberszerepc

_A. fejlettgazdasággal rendelkező orszÁgokszakirodalmában ésszakmaíureg-
r.fltioulásaiban szinte feltűnő - és ezért emeljiik ki a nemzetközi tendenciák kö-
*u: - ho§ az ember szerepét és súlyát a logisztikai tevékenységek végzésében
!ú*ffi€ az informatikai eszközök vagy robotok fontossága elé helyezik Hangsú-
n'{,j@iL hory ez a logisztikai folyamatok eredményes megvalósításíban két oldel-

-e..:efref és a befolyásoló tényezőket is koordinátja. De aktív szerepe van az okta-
eilre- 6ű§,znkiaazdasági fe$eszési műveletek vegzésében is.

Pú.§_g1, közreműködésnek tekinthető (noha ez a kifejezés félre is érthető!),
NM8[ Mint fos/asztó, illetve'ellátásbanrészesüő" élvezimindazoneredményeket,
uE|--EL ez átfogó logisztikai tevékenysóg eredményei,Ide keü sorolnunk a sokol-
m.u mformációkat. (beleértve az oktatást és továbbképást), valamint számos
r{qn ej.cnrt, pl. az önköttégcsökkentéskil adodó olcsobb piaci írtkat, vagya ké-
u,-rylmasebbe tett közlekedé§t, 8 kultúráltabb kiszolgátást. Mindezek, Ez em,berek

rlmi mberek érdekében tett lépesek hozták magukkal, hogy a kiitföldi szakiro*
tnn:nl g6!9[ a kapcsolodásokatmóregyújíogatomban,azún,szuiologisztilúfun
ügt{Estri-
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. H. Eurologlsztlka

Ma már egyértelmú. hogy Magyarorság gazdas,ági és politikai fejlődése 1
mostalakulóKözibEurópíbavalóbekapcsolodáshozvezet.Ezekkelakérdéseldrd
a 12 köziis piaci ország szakemberei és politikusai ezekben a hónapokban rengets,

get foglakómak, felvétik és etemzik szímos megoldandó problémójít,

Mivel itt a gazdasági élet mozgásaitól kezdve a szociális kérdésekig szinfe

minden tén}ezőt, mely Burópa lakosait érinti, qre,g keü vizsgálni és egr viszonl13
új rendbe kbl fiítani, etten alapvető szerepe lesa sőt már ma,is van a logisztikí_
irl*rl, kijvetkqökben az e7yüttásen lcaordináttan megoldandő feladatok köd
llélrárly legfotuosabbat - ia*ent saját aabudomónywk szemszö?üöl -vaí&,
íel:

a) Azellátássaliisszefiiggőmikro-de főkéntmalaoszintiíléfrsekterénszí
mosatúj, de legatíbb is modositott alapokra kell helyemiJde sorolom a marketin-

get, a fógyasitóval (ellátást élvezővel) változatlanul elsődlegesnek tartotl
*apcsolattartíst, és az árképzés bonyotult háttér műveleteit.

b) Előzőlúőz szor(§tn tartozik avdmszabőbok és íntézkedések 
. 
zsgsorg

dása", melynek szímos emberi, jogi, pénziigyi velejárója lesz Gondoljunk cs8k

Európa és L USA közötti mezőgazdasági árukiilkereskedelem ilyen vonatkozágr

élesvitóira.

c) Azáruetoszóshoz kapcsolódva már ma is komoly feladata van a körze[i

1regionátis1 áruátrakó-, elosztó]szolgáltató kö4ontoknak Ahatárok"eltörlése'
t3 rogy"rrtári sűypontok kialakulását hozza magával, és ez nemcsak e központo|c

nóffiaoresarcnj;tentválto7.ást,hanemazelosztósi úwonalatásjellegiikmódo-
srrlísít is eredményezheti.

d) Miután a marketing tevékenység kimutatja a fogyasz&ísi igényeket
(mennyiségileg,helyileg,íüetverövid-éshosszútáwa),a temtelő óguuokircm*
inek ehhez-kell atana*oOniuk Ez pedig új égek létesítésében, esetleg már be-

vezetett termékelőállítóknál, többek között leányvállalatok létrehozásában,

kisebb cégek felvásárlásában jelentkeáet.

e) A H)llcere sbdetenuek azfly módon köziissé váló Európán kívüi piacokre

kellelsődlegesfigrelemétfordítania.Ezpedigaversenytöbb§zempontbólújhely-
zeteit teremthetimeg.Itt azután nemcsak azUSAésJapín, hanempl.adél,ezs,iai
orszígok, sőt Afrika és Ausztrália ís fokozottan megielenhet.

0 Kiemelést igényelnek a közlekedés negy fő á8nzatának ftöát, vasút, vízi
légi) sok részben módosuló ill. egységesítendő szabályai. Ezek anyagi- és penziigri
kiíaÉsa megielenik nemcsak a rengeteg új jelzőtáblában, intézkedé§ek írásffi
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anyag,aiban, hanem a járművek, mozgató eszközök és szerkezeteik részbeni módo-
sítáúban is (pt.reflektorok, biztonsígi övek, fékek, kataliátorok, stb.)

g) A minőségbiaosűtds eddig is komplex tevékenységvolt, de ennek általá-
nosérvényűszabályait-áruelosztási-,kereskedelmiéssámosmásvonatkoásban
- csakis ai egyes orságok ma meglévő szabáJyzatára alapoala lehet módosítani,
egységesíteni.

h) Az előbb mondottak többsége iisszefoglalóan igényli a szabvónyosítós ,

tipizálas szinte minden teriileten történő átalakítását. Ebbe pedignem csupán egy
gépalkatrész vagy élelmiszer tartozik, hanem az ügykezelés nyomtatványai és azok
tartalma, az informatika minden lépésének eddiginél is tökéletesebb uniformiá-
Iása, vagyis életünk szinte minden "művelete'.

i) Az új fogalomként megjelent EUROLOGISZTII<A felsorolt lépései
azonban csak akkor realiálódhatnak, ha az embei tényezökebbn maximális se-
gítséget, e8yüttműkódést biztosítanak.Itt elsősorban az új módszerek, megoldá-
sok, rendelkezések, intézkedések megtanulásáról, a széleskörű oktatásban,
továbbképzésben való részvételről is szó van. Nyugat-európai szakemberek kieme-
|lk avezeté§ tttódszereklehető egységes kialakítás-át is, noha mind ebben, mind a
többi műveletben a helyi körülmények miatti adaptáció szerepét nem szabad fi-
g_velmen kívül hagyni.

3. Összefoglalás

Az elmondottak alapján a lo§saikai köaeműködés (-K), mind tevékenység
a következő modellel ábrázolható (2.óbra).

Ebből is ldthuó, hogl a lo§szikni módszereken belül az LK súIypontjdban
yannalc

az ún. "ember-gép (eszköz)" kapcsolatok,

az időben lejátszódó ellátási folyamatok elemeinek (funkciónak) koor-
dinációja, és

a közvetlen vagy közvetett gazdasági eredmény elérésere való törekvés.
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NUILÁRÓLKELLE woÍrnm A lJoclszrxÁrr
Ungvór Gyulal

A HM intenzív reformfolyamatínak eryü jelentős felad aát az anyagi, tech_

nikai, egészségiigyi biztosítás, ennek keretébeu az anyagbeszerzés, a tárolís, ellá-
tas, szili6s tovitüí a tutatás -fejlesztes, a benüázásésazekérdéselrkel rbszefiiggő

penzügyi terveés, gazdálkodás, információ-ír8nÉs és gépi adatfeldolgozí§ in-
tegrílt rendszerének kialakítása képezi.

Az ilyen jellegű feladatokat integráló rendszert nevezik a nyugati hadsere,
gektr9n L)GISTTIK/NAK , és mint ahogy az nálunk már megszokott, mo§t ezt

kívánjuk kialakítani és bevezetni a Magyar Honvédségnél is.

.Nem a törekvés helyességét kívánom vitatni, sőtlJelen írásomban éppen arra

kívánok rámutatni, hogy ennek szíikségességét felismerve 20 éwel ezelőtt nílunk
is megkezdődött a logisitikai - bár nem így neveztiik - felfogású integráció elméleti

kidolgozí§a.

L9T2_bnegycikksorozat indította el a gondolatot, felvewe az anyagi_tech_

nikei biztosításban részwevő szolgálatok integrációjának sziilségességót. Ennek
hatásáraindrrlt beabivatalo§kidolgozói munka.Azakkorianyagtervezésicsoport-
főnök helyettes dr. Bencsik István mk.vőrgy. (akkor ezds.) vezette munkacsoport

lét éo nluit 
"sl 

tudomáDyos munka keretében dotgozta ki az integráitATB átfogó

rendszerjavúladt. Ez a munkat976-7lfolyamán a katonai felxivezetés döntése

értelnnében csak a technikai szolgiilatokra szűkítve Kovács Tamás mk. ezds, veze-

tésévet folytatódott.Végeredrnényként 1979-ben a 9.gl,ho._nái létrejött a kísérleti
szen,ezet és beindult a közel 5 éves gyakorlati kísérlet.

A téma feldolgozására két körütmény inspirált. Egyrészt mert 1984-től a ki_

dolgozói munkát irányítottam, másrészt mert mindezidáig az integrációt csak ne-

gativ kritika érte, a pczitív eredményekről senki nem beszél. N{indebból eredően

igr,érzem be kell nnutatni, hogv mi volt az indíték, a cél, milyen körülmények, fel-
tÖelek. korlátok és lehetőségéú t<OzOtt tellett megvalosítarri a katonai feisovezetés

döntését és annak eredrnényes megvaiosításat, milrven objektív és sarbjektív té_

n,v-e zők bef olyásol ták.

1 Dr, Ungvár Gyrrla nyá. mk. vezérórnag},, a hadtudomány doktora
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Mi tette szükségessé az integrációt
&mivolta él?

Afegrverzetí, a pínélm - gépjírnűtechnilai szolgálatésa javító szervekin-

1egÉcíója a h9ni lQvédelmí és a szírad6ldi rrtétacsapatoknáI §zervezetibt
1963-tólarr}étamérn6lrműszrtíszrígá,litlror€t€ü€omqvalónrltéseredménye-
senműlódött 1975 utfu rrgrrncz az igény jel€n *e,zltt l aarulaWi c sapao*rtat
i\ mJytlsk @vaUn ká okawlt:

l.) Afegrcrzetir€ndsz€r€kbqrmq[atíroálíváltakmPo<itís

A f,c6rverzeti esztrözöL tötrbsfoe hcdoó atvían építve, önjáró
jel€nt m€, beépített Líradóesdó#cl és qrre bmydultabb vezérlő ete,ktrmi-
kíval.U5ranat<t<m

2.> A hcdoó alvíz é§ a felépímény csapatszíntű technikai *"*ra*
rmdszere alapletően eltérő volt (a fqlvrati felépítmény időnorma, a
hordoó elváz telixítnénporma alapon keriilt technikai ki§uolgílá§-
ra), ebből eredően:

- azesdcögö|.-tchiloikb@álásmiitt-dudlid&eeste&kiatikfozésbö.
amiFl€offieo növelte a kflbfoeLet is,erve* ell e:úe

- az esztözöt technihi állepota a hcdoó és a felépítmény tekint€téb€n
soha nem volt egyenszilírd,aivel mís volt a kiszolgíJísi fokozatok
trrtalmimáysfoa enne* kövgk@en

- a komplor esztöz egészét illetően a techniloi hadrafo8hatóoíg a kívánt
szinten sohanemvolt biamított hozójórutt ehha, íé8, ho&|i

a fegruerzeü, a píncámaépjárnű é§ más javítómííbelyek szervezetében
párfu zrmmn negiíenrő etemellrrpacitfoa knaszrr{httqn vít, u5nanaldor
egres tetiiletelrca (nínprki, v,€rivtrmi híradó) jaűtókapacitís hiány
j€[€ntl<ezett núndqekqs úlnenőea

eltérő volt a saolgílrtok gazdáí.odá§i, allíatr]ezdítí§i torábbó a hrdoó
alvíz, e @ített híne edrözöl(, a f@ítmény, a fqrruzeti rÉszrrözép és

u5utalísánakreodwqntrmatíyá}L aniigea glzda§ígtalan
rclt
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Vegezetiil, egy sor teriilet r l€gfel§óvezeté§ szintji:D irs dublírozott á§ ltfedett
volt ami pl. az altatrész-, e fenntartísi myatb€§Erréú- és lc§dettépát illetően
rendkíviil gazdasígtalanvolt.AHI§ bekeé§háború§technikai biámítís, a t€ch-
nikai infrastnrktúdlis h,íttér kiépítes, a szatemberkópzés és elmztís tervezése és
szrrlezíxr' eltérő szempontolq ér&lrck atapjín töft€nl A penz sen a rdlis igé-
nye,kne.k megfelelőenvolt osztvr" Mígqyes ágazetok álltndó penzhiánnyal kíiz-
ködtel, egresck e§et€stónt pnzrrló trzóílkod,í§t fdytrttdc

Ezen alapindokok vetették íel az integríctó sziilségeségét, amelyet a
9gl.ho.-nál több éves csepati<ísórbt előzött meg. Ennelt sorón keríiltek fetszínre
azoka ryakorlrtiproblénáIq amelyet<ct rz integÉciólrrretébcn lfrígt efd§őve-
zetés megoldani, ésamelyfolyametlenyegób€n hatev ú^tt a H^,akaő ik üeltbn
valósultmeg.

- Azelsóütembcn: l9E3nnmbeébeaHMszintealétreixtaFqy..-
verrti és Techn*ai Fú§opoíúőoobfu, rmdy az FVSZ, a POGJMU, a W. és a MU.
Technikai szolgá|stoLatvmta alírendeltségéba

- Amísodlkütcmbcn: 1985. mírcius l-vel aHDS és bdt. törzse,lmél
iutegrílodtak a technikai szolgálato& a HM-ben kirtrldtott elveloek megfelelóen.

- Ahrrmrdlkütcmbcn: l9E5.decenber 3l-[aho.,aszintűte€bnikaí
volgálatolrvalamint agl. éshlc z-rl<techniteíbiamítástvfoző§zeryei, tovíbbl
a ho., e. jaűtó műhelyek te$s integríciója lett v€grehsjtvr.

- A ncgyedlk ütcmbcn: l986-19E7 íolyrnín lett vfore.hajtvi rz ellító
kö4ontokkeretében összevont központi raktírak, jaűtobázisot<, a szattanintézc-
tek és a katonai ítvétel (a KÜM) ágazati szerveinek íntegúciója.

- Azötödlkütcmbcn: 1990-199l folyamón jöttlétreazAny€i-
Tecbnikai F,őcsoportfchök§ég, amely már a REVA, a híradó teónilai és repülö
műszaki szolgáIatokat is magába foglaló Haűtechnikai Csoportfőnölseg kereté-
bcnintegríltaazágazatíATBszerveitésaHadtípC.soportfőnöksfukeretébenmű-
ködő szolgálatokat, mely utóbbibót végül is öníllósult aa egészségügyi és n
közlekedési szolgálat.

MÉvolÉ a tulajdonképpeni atapdE?

- Áz anyagí-techníkaí biztosíaÉ§b&§ - ágazati és funkcionális rendsaerbeg
- résztvevő szervek (szatteriiletek) tevékenysegi íolyamata vezetéséeek eprseges
saemléletű, eg;rszemélyí lelelosséggel történő össryonása, - egrkézbe való &gre-
vonása me§ett - a racionáis vezető és vegrehajtó szervek kialakítása;
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Valamennyi szakterületet átfogóan a békeésháborúsTB, azMfeladato&
és a szat<kiképiÉs te,rvezésénelr, szervezésónek, iíínyí!ísának & ellenőrzésének
integrálása;

- Komplor technikai biztosítísi rendszer létrehozísa;

Gazdaságo§b€§zerzés, készletképzés ésellátás;

Összcvont élirányos penzgazd,ítkodís;

- Jobbkapacitís-kihasználásmqteremtése;

- AIIDSfrzenfenntartásiköltségeinekcsökkent$e;

- A technikai hadrafoghatóság feltételét képező folyamatos íizemkészseg
minden szaktechnikát érintő eryenszilárd biztmítísa-

Ennek keretébcn rz rlíbbt rászfeledetok fo3almazódtrk meg:

Minden szinten egységes, racionális, a feladattal arányos, profilti§ztítotl
technikai írányultságú, ágazati rendszerben működő szervek kialakítása, levá-
lasztva és összevonva a funkciooílis feladatokat, az anyagellátíst és gazdílkodást

A csapatszintű int€rált javítószsrveknél - adott létszámon belü - a párhuza-
m(§ szervezetek megsziintetésével, a felszabadutó lét§án átcsoportosításíval a
gyengébb sze,rvezeteket meger&ítve, egyenszilírd,ígazati biáosítí§ kialakíüása.

Egrséges, minden tecbnikai ágazatra kíterjedő időnorma alapra épüő komp
le:< technikai-kiszolgálási rendszer létrehozísa és bevezetése.

A csapatszintű okmányolás racíonális csökkentése, a javítóanyag igénylési"
e[ítási é§ elszámolási rendszer egységesítése.

A csapatszintű alkatrészraktárak köaetlen műhelyhez való kapcsolásával az
adminísztratív vezetési rendszer eryszerűsítése.

A központraktárak profiltisztítása, az inküTencia felszámolása, az egrse}es
féléves ellátísi rendszer bevezetése.

Az ell,ító központok létrebozísa.

Azegységesatkatrészkódrendszerkídolgozísa, és ennekatapján abeszerz§
a raktári készletképzés a központi és csapatnyitvíntartís, az igénylés és az ell6úás
szímítógép€§ adatfeldolgoó rendszerének kislakítí§a és bevezetése.
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Az ágazati katonai iizemi átvétel (a küM) szervezetek ibszevonása, azáwétel

racionális létszám kialakítása.

A mérésügyi szolgálat létrehozísa.

A csapatszintű összevont t'nzkeret és anyaggazd,Álkod,ís bevezetése.

A K+F központi irányítás alá vonása.

A technikai vonzatú beruházísok @atratizál[ fg|ügreletének létrehozísa.

Ú3 rcsae*epzesi elvek kialakítísa-

Az integrált hóboós TB rendszer kidolgozása.

A HD§ szintű komplex javítás profilírozott rendszerének kiatakítá§E.

A technikus tisztek ma88§ebb fokú továbbképzésének megteremtése érdeké-

bÉn a zMkA Fegyverzettechnikai Tanszékének létrehozíg,az egyetemi vintű
mérnökképzés beindítása.

A felsorolt élkitűzések 1985_ 1990 közöt 80%_ban eredményesen megyaló_

*rluk Alegzökkenőmentesebben,leggrorsabbanéslegeredményesebbencsapat-
<;inten, a jávítoszerveknél történt ínegazátállás. Kevésbe volt zÖkkenőmentes a

: ol1,amat a kö zépz,intővezető törzsekben, és a legnebezebb volt a szemléleffáltís

r fábő szinten, amineknem csak tradicionális, hanem sokesetben egzivtenciális-

;resztízs okai is voltak.

A felsorolt élkitűzés€k közü: az egrséges kód; ellátási norma; számítogépes

l rilvántartás és a féléves ellátási rendszer kialakítását nem sikerÜt megvatósítanÍ.

F nn ek bizonyos értelemben időhiány volt az ok^,ebkíl eredően pedig megalapo-

:ottan kidol§ozott koncepcióhiányvolt a háttere. Elkövettiik azt a hibát, hogy az

rgazati miiláOO sr,ímítogépes rendszerprogramokat - azzal a felkiált,ással, hogy

.uF 
"gr "giségeset 

aoigózunt U _ elvetettiü, de ennek előfeltételeit nem terem-

,.,ilit iu|n áel éveűvisszavetettük a sámítógépes iaformációrendszer és

i, ia f eldotgozás meryaiósítását

fu{i§y*n §z€rv-ezé§i fuib&k törtéaitek és nai

há{'ráitaaea*í_;ikit#z#sei*"r**g,="a$ó§ítá§át?



í8azatokszakmaifelelóségénekmegharyósamellettintegrólvalettekahadműve-
leti, az'Iu'é§ a küépzési feladatok tervezése, sznmezíx,,irónyítísa, tovíbtú az
anyagi, penzügri és a szemétytigyí terüetek.

Az I.-m. ütem tényegében csak szervezeti integrációt jelentett (és egy sor
részteriiletm jelent mfo ma is)!

A műt<ödési folyamat-iútegúció kiittkulí§ít etxkorban az integúcióba be-
vont szo!álatok eltérő §zervez€ti §truktúííja, kialakult miíködésí rendje (áge za 1i,
fUnkcionális), abeszerzésben@ezri,ip*tarónyok),azellátísbrn,afels&éscsa-

rytszintú gazűlkod,ísbnn (norma késdet érték ún. "babpénz', effektív Saz), a
íenntartás rendszerében (kiszolgálás, javítás), a javítószervekkapa,citáaíban, nem
utolsmonbanpedigamegfelelőfelkeszíiltségűszakemberáüonánybanmutltkozó
aránytalan eltérések akaűl yaztá/r-

Hosszú időre kiható, indulóhibíja volt az integróciónak avertikílisan és bo-
rizontílisan eltérő szervezeti struktúra-kialakítís és ebbdl eredően a vezetési
rendben kialakult belső ellentmondís.

Az I-Itr. ütemben a technikai szolgálatok integrációjábol kimrr6d1 6 Hírrdó
Technlkrl §zol3ÉIrt, r fclderítő ás zevrró tcctrnlxr, vatamint a Repüló Mér-
nök Músakl Szolgllrt (RMI\,§Z), hír gazd,ílkodási és tevékenységi felügyele-
tiik koordinációe joggal a FVTFCS{hatískörébe lett utalva.

AzRMMszkimaradása nem jelentett gondot, de a Híradó Technikai Szolgó-
latkimaradása a III. ütemben márproblénát okozott, us/ani§:

A ltr. ütem a már integrált szervezetű ho.e. csapatműhelyeket teljes egésá-
ben a ho.e. FvT h. alárendeltsegébe utalta, híradó+echnikai szakember azonban
nemvolt aFVTh. törzsében. MivelaHíradóTecbnilai SzcúgíIatfegrvernemi aló-
rendeltsqbenmand, aHM-től lefeté a csapatok, ésfőleg a javítosárvetfelél,er-
tikíli§En é§ horizontáIisan is keücís vezeté§ jöü létne, ami iengeteg bonyodaknat
okozott, és jelentóen hátráltetta E működési integríció kialalíúsít, főteg az egy-
ségesítési élkitíízéseket i§etően.

, 
Is9n bonyotult helyzetet teremtett, hory bír az aayagbeszerzés és eltáús ter-

vezóselelettválasztva atecbnikaiszolgáIatokról,aze!trÁtóra*tÉrattovábbra ísága-
ztti alárendeltségben maradtak, akik az alkatrész-beszerzést és eIlátist
változaÜan rendben végezék- Az iryrazlrtok vóltozaüanul felettek a technikai álla-
poÉért, deafenntartásibeszerzésekhezpenzkerette! nem rendelkeztek,csakígényt
terveztek Afunkcionális feladatok ógazatokrói vaióleválasztísa erecnenyátént
a felelcbsfu és a lehet&ég szétyáva, a tulajdonképpeni végél eredményességre
volt negatív haüíssal. Ez a fon átkbetyzet 1 99 1 -}ren, az eredeti áltapot vissza,állítísa
utínsziíntmeg.

6



űve-
Áaz

r sof

l be-
zsti,
c§l-
,z),a

Az évtizedes kialekult rendtöl eltérő funkcionólis feladat-ítrendezés és
&szevon§ amely előrenutatónrt ígérkezett, Deltr minden területen hozta meg a
vírtpozitíveredmenyelct.Azanyaggazdílkodtsugyanintegrálvalett,deamitet-
d vírtunh az egÉégt§lrcd, az anya3ellátí<i normarendszer, ennek szímítógépo
bítiere - mint a csapet - és Lözponti nyilvíntertás gépe§ítósén€L feltétele - sejnm
nindrníi3 nen velooult neg, pedig nyolc év eltelt.

Ez els&orben abból eredt, hogy az öt technikai (fuazati) szolgílat három év-
tizcd dltt kiatakult nyilvántrítí§i, itény'ésí, ellítísi, elszímolísi, jelentési és se-
bjtítésirendszere teljceneltérővo|Lrmclyheznindegyikszolgílatcsökönyösen
rrgesdodot

Azegnég€§ítést nehezített€ rz is, bo6r avolt (ven)NTK (nepbadseregi ter-
lé!rkód),nenzrtrödVSZ-kód(MrGztlVSz-tr8c§?ítolqrkíkbeszíllítóinkvol-
trl, nen igeo tútottit be), ipari tcrnólrlóü fqrvcrncni kód és rajzszím alapján
b történt igenytes (é§ l€§z mft NAlt}kód b); Ez azonbm nem volt elfo, minden
i$zat mís kodrendszerrel dolgozott: Vsz-kódrendszerrel történtek az import-
i§nlé§ek,NTI(-kódonfutottazellátís,igénylés,nyilvántartís.Mindezekmellett
kifünt, hogy egy és qyanezon rlkatrész (mint jqvítoanyag), amely több szolgólat
clu!ísi nomenklatúríjába" is szerepelt, mís és mís kódszímon futott (föeg az
elcktronikai allltré§zek). A felmérésck kőzÁ 40 ezer ilyen alkatrészt tártak fel,
rmlyelet8-10-12 je$/,űkod§ámon,esetenkéntnforközpontiraktírisüírolt,re-
gisztrált és szerzett be.

I3ypéldóul: basonló típt§ú és kaprcitású altkumulítorokat szerzett be - saját
§bye verint - a műszakí, a vegyivédelmí, a 1únélc - és gépjárnű technikai és a
fe3rerzetiszolgílatis.Deugranígyvoltaszerszímgépekkel,agumiabroncsokkEl,
tcö88€l,dróttalstb.,hog.ycsakanagyobbéskisebbértékeketemlíts€m,deamelyek
;rsresseében milliárdcnarysígrendű inkurenciát hoztak létre. Ezekfelmérése,
a profiltisaított raktárakközötti átrendezése, a beszerzés és raktározískialakítí-
sr 3 evet igényelt, de az egrséges kódrendszer kislEkítí§ít meg mindig nem tette
leh€tővé.

Nagrvonatakban a felsorolt problémák gátolták a műkiidesi integráció kiala-
i{rnti{t, amit újabb és újabb szervezetiváltozísok,létszÁmcsökkentés€k ismétel-
rco risszavetettek és alapvető nyitott kérdésként hssrták azt a problémát, hogJi
oá,v feladatokvonhatók össze ágazati és funkcionális rendszerbe, ehhez nilyen
sarv,ezeti struktúra és vezetési rend mondható optimálisnak

Mindernellett Ez alapvető élkitűzések, amelyek mint említettem megvalósul-
l,, k rz int9gráció egyéb pozitív eredményeket is elkönyvelhet.
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Az úJ védelml elveknek és tgényeknek megfelelóen:

közel 400 "M'és közel60 'B' szewezeíi elem szűnt meg;

az anyagi-technikai biztosítís 'IvI" létszÁmát 1400O fővel , 'B' léíszámet
z1600 f ővel csökken tettiiki

több ezer tonnával csökkent aközpontilag tírolt anyagi készlet;

ennek megfelelően csökkent a hadsereg és a központi'TVí" szállítókapacitás;

megsziintetttik a HD§ szintű anyagi lépcsőt;

az ellítőkőzpontok alárendeltségébe vontuk a HDS szintű ágazati
raktíralot;

új alapokra helyezttik a háborús anyagi biztosítás elvi és gyakorlati
rendszerét,kíalakíwaegrúttalaltiszer-javadelmez-ásiokújbelsőtisszetételét
és amo4ókfozlet új tépcsőzésí rcndjét

Egyéb vonetkoztlsben:

közel2Mrd Ft értékú inkurrencia kertilt értékesítésre:

létrejöttek az ellátóközpontok;

bzerzk,készJetképzes,tárolásetlátísszempontjábolprofiltisztíkletteka
központiralíáralq

a IIDS -t - mint kor,ábban közbeestí vezetési szintet -azirua az ellátfuban
megvalcutt azigény'és és ellátás, központi raktár és csapat direktkapcsolat;

1988-ban bevezetésre került az egységes 6 fokozatú komplex technikai
kiszolgálási rendszer;

a HKSZ -i akkumutátorok gazdaságtalan csepptöltése helyebe a szÁtaz
akkumulátor biztosítísi rendszer lépetu

a két éves tartós üírolís helyett m€kezdődött az 5 éves tartos konzerválás és
tárol,ísbevezetése;

létrejöüek a profilírozott IIDS szintű komplex javítás új szervei;

a csapatműhelyek 35-40 %-től 55ó0 7o-ra növelték rendeltetésszerű
alaptevékenységiiket, az áfed&ek és a felesleges kapacitások megvűntek,
a grengebb kapacitá§ok létszánilag is meger&iidtelg

létrejött a mérésügyi szolgálat, a méréstechnikai biztosítás rendszere;

40%*alesiil:kentatechnikaiszolgáIatokanyagnyilvántafüási,elvámolási,
igény'€si adminisztníciója;
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- kido§ozísra és kiad.ísra kerüt az integílt szolgálatok műk<idési útmutaója;

- kiad.ásrakerütnhaditechnikaieszköziikújeg/§€sellenőrásiésértékelési
útmutstoja;

- jelentcis létszímcsrjkkent&sel az integrált KÜM 1990-re MITI néven az
orszíg egyik legkvsiifikÁltebb Minő§égtanl§ító Intézetévé nőtte ki mn8áq

- l985-bn létrejött a ZVíKAFegyverzettecbnikai Tanszéke, 1987-ben a
BME-en beindult a technikus ti§ztek mérnök képzís:

- létrejött a Gazd,ílkod,ási Hivatal.

Az öttidik ütemben az An5agl-Technlkrl Fócsopofiffuölrség megatakutásá-
val akorátrbiágazatokmelletta Hadltcchntkrl CsoportferökségbcvonvaaRepülő
MűszakiSzolgálatotésújelemkentlétrehoana-mmtmáraHíradóésREVAtechnikai
Szdgálatot is magába foglaló - Elektronlkrt Szolgúlatot is, megvatóflilt a tecbnikai
ágazatokteljesszervezetiintegrációja"AHedtttpCsoportfónökségésazágazatfőcs*.
porf&óks€i alárendelésével pedis létrejött azAnylgl Techntkrl Szol3{lrtok tel-
Jeslntegrócló§

A hadtápból kiválva önálló elemként jelent meg a Közlekedésl és ez Bgész-
ségügyl Szolgálet, ami véleményem szerint - egy már régen megérett - akut prob.
léma megoldá§ít jelentette.

Történelmilegvisszatekintveezekképe:ztékaztntegráció nyolcévesszemezé-
si folyamatának tartalmi lényegét. Kétségtelen, hogr voltak melléfogások, de
csszességében kétségbevonhatatlanul túlsúly képez:o.ek a pozitív eredmények.

Hogyantovább?

Melyek a nyitott kérdések, a rendezetlen problémák, továbbá azon szervezési
dóntések, amelyek helyességét gyakorlatban még nem igazolta vissza az élet, és
rmivel a logisztikai felfogásnak rés szervezeti értelmezésaek a jövőben is szembe
}cllmajdnézni.

Az anyagi-technikai integrációba bevont két nagy terüet a TECHNIKA és a
iL{DTAP csak szervezetileg lett iisszevonva, mtíktjdési integráeiójukról nem be-
szélhetiink.Nem islehet, mert más mindkétszakcsoport tevékenységénekazaJap-
\ etó taítalms. A technikai szolgálatok a maguk sirakterületén anyagi és technike,i
rriaosítíst isvégeznek.Ahadtápon beliil azüzemanyag, azélelmezésiésarubázati
wolgálat alapvetően csak anyagi biztosítástvégezéxezazágazatiésafunkcionális
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rend§zer jövó:bení kialakítísáben is komoly gondot fog jelenteni, amelyben az
alapvető problém,ít a TECHNIKAI ESZ(öZ mint ANYAG fogalmi értelrnezése,
a mozgatás, tárolás, technikaifenntartás szempontjábolvalóbesorolísa fogiaké-
pezni.upanis a rakéta is anyagha szíllítják a nrbízat is aa demicsoda kíilön@
van mfo vállítís közben is. Mint eszköz technikai hóttérigényrö mór nem is szól-
va. Gondolom nem kell maryaráznom.

A Közlckcdésl Szolgítrt alapvető feladata a csapat- és az anyagszíllítís. Te-
kintvg, fuo€y1központi raktáraknakésa csapatoknakisvan sajátszíllítókapacití-
sa és csal f nagy anya8- és csapatmozgósok történnek vasúti sállítással, már
korábbm is felvetődött, ho6/ a ködekedési szolgrílatot a vezértar al,írendeltségébe
kellene szervezni. Ez is egy olyan probléma, amit a nyrrgati lelfogás a logisztika
szerves részeként kezel. De az is elképzelhető, hogy a beke közúti szíllítá§ széWálik
a Ködekedési Szolgálattól és csak háborúban integúlodnalc

AzBgész§gügyt §zolsú|at egy abszolút sajátman speciális és önálló felada-
tot old meg. Ha viszont az egészségügyi szolgálat az integrált szewezett&ze, az
egész tevékenysfoet, mint Íntegriliegészet A}.IYAGI-TECHMKAI-EGÉSZ-
sÉ,oÜcyl tizicitasna* iltewe grűjtőfogalomként IIADBIZToSITÁS-nak volna
cászerű nevezni. Nem tudom miért nem tudunk egy, a tevékenységi és feladat fo-
galmat lefedő és ltifejező ma3yar elnevezést találni, miért kell a logisztikít erőltet-
ni?

Ha az eddig kialalillt integráción belüi ágazati összevonásokat tekintjiik E
fv., a pqjmű., a mű., E w., a hír., technikai szolgálatok integrációjónak helyesse!ét
az élet mír igazolta, a repülőmrűszaki szolgálat bevonását meg nem. Ez utóbbinak
aze|krlmazótólvalólwílasaísamegmaisvitatott.Alépéshelyességeazéletáltal
gyalorlatilagmfonem igazoltsepro, se kontra.Bár a logisztikánaknyrgaton ezis
szervesrésze.

Egyesszakteriiletekágazatonbelüiösszevonásarakéta,lokítor,feg5frer,mű-
srer,lőszermár megtörtént.Értelemszedien lehet@.van további iisszevonásra,
úgrmint a műszaki harcanyag a lőszerrel, a műszaki technika a pínélos technikí-
val,stb.

Mír rfoen felvetődött, mint abogr a lőszer nem választható el a fegyvertől,
ugyanú5r azüzemanyag sem a pánélos- ésgépjármű technikítól. Ha az élelmezés
a ruhízat (a vegyivédelmi vedcírrrhízatot és felszerelést is ideérWe) , és az egé§z-
§é8ugyi szolgálat integrálódna, kialakulna a biztosítási tevékenység profiltiszta
E M BER és TE CH N I KA irányulsíga

Továbbra is alkalmazóí kezelésben maradt a feldedtő & a zavatí technika,
amely egyértelműen összevonható lehetne a híradó tecbnikával, de tovább menve,
a híradó, a feldedtő, a zavaró- és lokátortechnikai, valamint az autom atiz.íltveze-
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tési rendszerek a REVA é a w. míIszerteónit<a az elektronikíba volne értelme-

;;1iign-1"t.sFáható. Tévedés volna azonban 121 fuinni, hogy ez szakenberigény

csökkenést jllentene. A szakma _ a szalteriilet _, az ennek megfelető szakem_

Érrs""y raiozatlanul megmarad, sőt specifikáltan e6ne előtérbe keriil,

M I N D E N I N TE GRÁ LH A Tó, L^GI szrl KÁBA v oN H ATó yagl ne_

vezzék, aminek at<ar iűú!' 1SAK A S?ÁKMA NEII.A szakma, a szalértelem a

rűcio",iris integrícióuan is meg kell, hogy jelenjen. §őr afunkcíoníti§ tsgol§íg_

i"r "ráy*"" 
nő-a szakemberigéoy ir. Bór_T utóbbivat sokan nem értenek egyet,

i*Áiű 
", 

eredméoyességlei ez az ilapfeltótele. Alény_eg csak aa ho§r t mér-

nökiíllom,ínyrenaeltátéssárűen".t r"tik"raé*r*afoglalkozzon,agrzdasí-

iiprrúc-ú"r a közgazdíszok, t badmiiveleti kérdése!&el ped€ elsíhorban a

Lion,ít. e gy.korht Jjnos nem ez Jelenleg meg sokrz.ítfedés és kevfubé éliró_
o}* 

" 
szar<ÖnUerr<iUasznóIás, eárt nagr a kapaciláshiíny, Ebbenp€nr:ze s §zem-

láet,afelfogásésnemutolsósorbanakfuzésiigényésazelcztísvoltahibís,Főleg
híradótechn'ikai vonalon volt és van Plentős lemaradás,

Ennekjellemzőpeld,íjakéntemlíüctem,ho'gyamíqy5.badseregnélfegy-
verzetívonalon 1985_ben 52 mérnök dolgozott, a híradótechnikai szolgálatníl

csrk 1 fő mérnök volt rendszeresíwe a tör;ben. Ebhít eredően a híradótechnikát

iuetően a naoosztály javítómíihelyekben is csak kisjavításra voltak képesek akkor,

emüor egyes fegrverzeti és pánáos eszközökön nÁr közepjavíLíst vegeztek Erre

,Á"*oött 
", 

űor,ami -"6eg;zésem, hogr a javítoszerveknél a javítísi kapaci_

tás nem volt egvenszilárd es ez etsttnrta" nemi szervezeteklétszímkiilönbségé_

ből, banem felkészütégékíl, képességéüíl eredt,

óriesi niuen ak iélem a Hdirechnikai Fejlesaési Főnökség megsziinteté_

sét, főleg a várhttó tívlati kooperációs fejlesztés és korszerűsítési tevékenység fel-

iutLteö tiir.rében. Ennek felxbzintü hiányít igen megfogjuk érezni. Igaz, h€y 1
f*r irao|ite"" is a logisztika iszertezctkerelében jeteník meg nyuglton, de a mi

i;J;;.í"k nagysígi, a hazai ,hadiipar, és beszerzósi tehetősegek adottságai

rükrébei szeri"tá rft, 
"agy 

HM szervJzeten belül volna a belye, mert a tevékeny_

á úor-a, é§ iíányuttJ;át tekinwe más o. BIzTo SíT,IS és tttós a K+F.

Az ATFcsF_€ megalakulásakor jelentős létszímcsökkentéssel egyidejűleg

.ry r"irr*zeti áúakí"tás és ágEzaton beliili racionális iisszevonás is vfore lett

ű;;. A funkcionális tevétenyig euaek 11ósazatokr9l ^v_alólevílasztísíval 
és

összevoná§var érirányosan fúda-torientátt szervezetek jöttek tétre, Ez nna már

..gr"lelő kiiodulósi alapja lehet egy log,isztíkaí felfogású biztosítási rendszer ki_
-piftjo"n amelyben üá"* tevéÉnykgeket azono§ rendszerben ketl végezni,

Fhhg2 yiszoat eg;r egrséges rendszert ieUiani, liOolgozni, amüez.viszont időt i§

kell adni. Időnk, én ugfgondolom , v&n, semmit sem kell elsietni. fuk tényező,

,-Jy."gn" úgi:ozőtő űúgrmond logisztikai rendszer ldépítéséhea ma meg is-

."rá"o ]p.tűul E jövő rccűikEjs. Eátóbbi 1995 utín fog csakkialakulni" Ter_
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veinklehetnek, igények is,dereálisan kellszembenézni gazdasági lehetőségeinkkel
§.

A iövő EMBER - és TECHMMiránFlt§ígú IuDBIzTosrT.ls-i (éD,

ry"_. szerint Íg;r nevezném, mert hiszen alapvetően a harcoló csapatok, r IIA-
D_{_-y:||"t emberek és a tecbnika alkot -anyagi, technüai, egészségíig i BIZ -
TosI TÁs-áLtól van sá) JLENDSZE'R kidolgoá§íníl elvileg (elemeltitetttn;
adaptálhatólehetanyugatihadserqlogisztikairendszerfelfogása,demindenkép-
pen cs"k a maryar sajítossígok (a MH nagrsígrendje, nemzeqazdasígi háttérú-
zisa) és az eddigí integróciós folyamat negatív és pozitív i"pasrtil"t"inak a
figyelembevételével és felhasmílásával. Tchrlt ncm kctl nuliíról lndítenl és
nem kell míndíg mindent, ami már egyszer kiatakutt é§ es€tleg jól is műkiidik, szét-
verni, elvetni - mert hogy ez is magyar sajátmsíg -, de én nem ilyen értelemben
utaltam erre az előbbiekben.

AzMH jÖvóbeniAlB-nak rendszerét, feladatít, ebbó|l eredően szervezeti ki-
alakítá§át, nagyságrendjét (mely szervek kerülnek majd abba bevonásra), tevé-
kenységi teriileteit, an,ak me,gfelelő strukturális tagoltságát véleményem szerint
csak annak fiiggvényében lehet majd meghatározni és kiaiakítani, áa véglegesen
isttlrlt,t lesz q, MH:

- 3"é§ "}ví'lérzáma;

- szenrczetistruktúr,íja;

feladata;

- diszlokíciója;

- haditechnikíja és annak infrastruktúrája;

- mozgósításirendszere;

- készletképzésielvei;

- a kiképzés rendszere és annak technikai háttérígénye;

- a technikai beszerzés, fenntartás hazai és külföldi háttér aránya;

- azanyagellótás nemzeti bízis alapja;

- az Üzemeltető és az üzembentartó hivatásos és közatkalmazotti állomány
aránya, technikusi, mérnöki ib§zetétele, stb.,

_ _ 
öszertiggasuen mindeza honvédetmi alapelvekkel ésnemzetgazdasígí lehe-

tőségeinkkel.
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ANyAGI - TEcHNIKAI BIzToSírÁs nrprÉrETE

,l vÉoBLm HepuűvBLBT (tIARc)
.l.tIyAGI - TEcHNIKAI BzrosírÁsÁNAKELvI xÉnnÉsEl

Holló§ Ndndor, Dobő Péter|

A hadsereg helyének, szerefnek változásai, a hadrendben megielent új szer-
l,ezetek alkalmazísa, a hazai teriileten vívott védelmi harc, a hadművelet újszerű
r ooásai me8követelték az anyagi -technikai biztosíLís m egszervezé:sének átgondo-
lÁsát és igazításít.

Ez a munka tulajdonképpen már 1990-ben elkezdődött, a központi hadműve-
cd, harcászati szatÉlyzatok mára kerütel elméletiüben is tudományos megala-
pozásra,íryszakterüetiinkthisnárakeriiltiinkabbaahellzetbahoryszakutasításunk
leglegesítésével párhuzamosan közre tudjuk adni az anyagi biztosíúás több oldal-
rol elemzett újszerű elveinek néhány gondolatát.

Természetesen egr ilyen rövid tanutmány nem ölelheti fel a sokirányú tevé-
iienység teljes mértékét, de törekedttink arra, hogy a hadműveleti alapokra igazí-
lotían egy nyítt folyóirat adta lehetciségek keretéig áttekintsiik az anyagi-technikai
Mztmítás új kérdéseinek közérdeklődésre számottartó témáit.

Ennek megfelelően röviden vizsgáljuk azMH csapatai háborús tevékenysége
r,nvagi-technikai biztosításínak rendszerét, alapjait és lehetóégeinket, kiemelt
51El,g|gmmel elemezve a konfliktus kezelés feladatait és az eszkalátciő kÖvetelmé-
ql,ei hatását az anyagi-technikai szaldeladatokra.

Azanyagi-tecbnikaibiztosításahadműveleti(harc-)biztosíüísmellettamin-
lencÉdalú biztosítás alapvető elemét képezi, mely arra irányrrl, hogy adott helyzet-
:en és körülmények között a hadművelet (harc) megvívásához kedvező
1-Jtételeket teremtsen és biztosítsa azok sikeres kimenetelét.

EZÉrt az anyilgi-technikai biztosítís alapvető élja a csapatok harc-, fenntar-
rsi_ es elláLísi anyagszüksegleteinek létrehozása és folyamatos kielégításe; tech-

tic{lósi Nándor mérnölr vezérórrragy MH Anyagi-Technikai f ócsoportf ónör,
\{H parancsnok-hetyette§),

Dobó Péter vezérórnagy MH Anyagi-Technikai f ócsoportf ónölr-heíyettes
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nikai eszközölrkel való eüótása, azok üzembentartísa és hetyraíllítása, a személyi
íltomány egészségének megóvlísa, helyreállítísa, harcképességének fenntarüísa;
lratonai közlekedési f eladatok megszervezése ás végrehajtása.

A élbol kííndrrlva az anyagitechnikai biztmítás - a beke ellótás rends zerétől
némileg eltérrJen - negr eg;rmóstól jól elkiilöníthető, de egy rendszerben műkiidő
tediletre oszthatík melyek a kijvakaő E

- azanyagibiztosítás:

- atechnikaibiztosítís;

- azegészségügyibiztosítís;

- aközlekedésibiztosítás.

Ez a feladatrendszer jelenleg a működő szervezeti keretekkel csak iisszevont
és funkcionólisan működtetett c§oportosítóssal végeáető el, mivel az tlyagi-
technikai biztosítás szalfeladatait a szolgálatok anyagnemfelelcbi, ágnzeti rend-
szerben, a funkcionális feladatokat pedig integrált szervezetekben és mtíktidési
rendben valosítják meg"

Az anyagi-tecbnikai biztosíüís integrált feladatait az MH ATFCSF-ség, illet-
ve az anyagi-technikai főnöksegek törzseí (kijelölt csoportja) az alkalmazókkal
§zoros&n együttműktidve, az ígazali feladatokat pedig a haditechnikai, hadtáp
csoportfőnökégek, egészségügri és közlekedési főnökségek, szolgálatfőnökségek,
iLle§te xz ezekhez tartozó szolgálatok szervezik és hajtják végre.

Azanyagi-technilai biztosítís feladatait az anyagi-technikai vezető szervek
elvi irányíuísával a hadműveleti-, haraíszati magasabbegységek, egységek, alegy-
ségek szakcsapatok anyagi-technikai biztosító szervezetei, valamint az ellátást és
abiztosításifeladatokatvegzőkőzépirányítószervekésa nemzetgazdasígierőfor-
rásokbólakormányzatiszinteneg)íeztetettéskijelölterőkéseszközökhajtjrákveg-
re.

Mindez azt is bizonyítja, h€y az anya8i-technikai biztosítás feltételrendsze-
rének általános követelményeit kielégítve a harcolók igényéhez igazítottan kell,
hogy megszenrezziik az adott fetadat anyagi-technikai biztosítását.

Kiindulva abból, a napjainkat jellemző és feltételezhetően hosszabb ideig
fennálló tényből, nevezete§en eg)/ esetleges agresszió nemcsak klasszikus módon
alakulhatki, hanemkorlátozott katonai tevékenységgelegy eszkaláciosfolyamat-
ként, azATB szakiági feladatait is az eszkatáció ütemében keü kiszélesíteni, termé-
§z€t€§€nmindi8készen a legfeszítettebb, a te$s haderőmozgósítísaésalkatmazísa
feltételrendszere működ tetésére.
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A konílütus fokoása eg;r olyan időintervaltumot ölelhet fel, amikor várha-

úea van lehettíség az orszÁg figyveres vedelme érdekében szíikséges anyagi javak

gszerzí§re, pln tesárn é"i barcolók igényének megfelelő decentralizálására,

Ennek megfeleltíen elfo jelentós készlet és technikai cszközmennyr§e8 hió:

urunkat a nemátg"ro^*gúikell biacítani. Ennelc feJtételrendszerét tírcaközi
cg,,eaetésekkel 

"Iilví 
iltetétesszerveiközreműködesével kell megteremteni.

Le Lell vonnunk azt a következtetést, ho8y ha nem lesz elegendő idő a hiányok

pótlásáíE, alkor milyen gondolkal kell szímolni. De uryanakko1 azűi elvekhez

Lrzítottan ezazt is jelenüeti, hogy a konílütuskezeléssorón egészen a hadsereg

űi*oru alkaln8zásáig e6r olyin mozgásteriink lehet, melyben az eszkaláció

fú§vényében manőverezni tudunka tényleges igényeknekmegfelelcíen készlete-

@kkel.

Ebben a vonatkoaísbEn vizsgálva helyzetiinket azonban arról is szólni keü,

bo6l a készleteknag;rságát a legnagyobb felhasznÁlási idtíszakra kell meghatároz-

ú mivel zömében import anyagok, amelyek már az eszkaláció során nem, vag;l
,.<akrészbenbiztmíthitólcMindizarrafigrelmeztetnemcsakbenniinketszakmai
|iztmítókat, de a kormányzati és katonai vezetést is, hogy napi előrelótással, ru_

grlma§§í88al elemezzndöntéseinél a rendelkezésre álló nemzeti erőforrások fel-
i .qz"flr+enetóegeit annak érdekében, hogy viszony'ag me8nyu8tató biztonsÁggal

láessenbiztmitanúnarcaó és más teíiiletenbiztosítási feladatolotvegó csapato-

irL

Az eddig elmondottak bizonyítására röviden tekintsiik át mivel is rendelke-
n-mk, milyen elvek alapján célszení tervezni az enyegl blztosítíst,

Az rnylrgl blztmíttls magába foglalja a hadműveleti, harqíszati feladatok

,{erenljtúhóz sziilaéges anyagi késztetek mega,lakí!í§ít, tÁr_oJásÁt, lépcxízését,

rónszna*noz történő előké§zíté§ét, a barcolókhoz történő lejutt&tÍ§át, 8 fel-
l . <nrálás rendjének szabílyozí§ít, a kész-letek potlásít.

Az anyryi készletek rendeltetésiiknek megfelelcíen ellátósi t&gozatonként ke-

Élne} megalakításra és n4g ukbafogl atj dk

- ahadászatiszintűkésdeteket;

- a badműveleti szintű készleteket és

- a harcászati szintű (csapat) késdeteket.

A Magyar Honvédségnél a különböző alyagféleségeket figlrelembe véve

nintegr zű- lo napos késztetek óllnak rendelkezésre, melyek nagyságrendben

;.=öb ezer tonne enyagmennyiséget jelentenek

)Vont
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Csrpt és g.hdt. szlntü készlctelnk anyagnemtól függoen biztosítják a had-
művelet, illetveharcfeladatokazonnali megkezdésétés s haíctevékenység eny88-
szükségletét. Ezen késdetek a csapatok döntő többségénél a harckészültségi
intézkedésekben meghatározottak szerinti lépcxízéssel a helyszínen, illetve táro-
lótér hiónyában 'lVí" utalványon a központí raktárakban rendelkezésre állnak. Ez
utóbbinól a gondot azok ídőbeni decentralizálása jelenüeti.

A hrdmílveletl szlnt{l készlet s sere8test tasozatban létrehozandó olyan
mobilanyagmennyiség,amelynekrendelteté§€,horybiztmítsaahadseregvédelmi
hadművelete és a hadművelet vegére elrendelt készlet teljrx anyagszül§égletét, a
hrcószati szintű késdetekkel egóü. Békeállapotban ezen késdeteka had,Ászati
késdet részétképzik amktól nincsenek elküönítve, azt minóített idő§zakban
kell ahadműveletivezetésrendelkezésérebocs,íjtani, részbenvasúton és közúton
mobil, részben pedig a hadműveleti terüeten lévő stacionér honvédségi és nemzet-
gazdEsógi bízi§okon.

A hedlszrtl (központl) készletelnk a katonai felsrjvezetés részére rendel-
kezésreállóés igénybevehctő anyagmennyiség, olyanrendeltetéssel, amelybizto-
sítja a beszerzésekkel össáangban az ellátást, a tartalékképzést, illetve ezeken
belül a hadműveleti késdetek megalakítását, valamint a hadműveletek anyagi
szükqégleteit. Hadászati késdeteink tárolási helye és nagysígrendje szolgálati
ágankéntváltozó.

Acsakhonvédégnél használatos anyagok és eszközök (fegrver, lőszer, harc-
anyag és speciális berendezések) tárolósa kizárólag honvédsegi kezelésű rakUírak-
ban, bízisokon történik

Mindazon anyagok, amelyek felhasználása nem csak honvédséghez kötött
(élelem, üzemanyag, javítóanyagok) részben honvédségi raktárakban, döntőrészt
nemzetgazdasígi bízisokon kerülnek tÁrolásra, és folyamatosan a nemzetgazda-
ságitermelésbdláwételreazokbólazanyagieszközökbril,melyekkílhazaigyírtási
lehetdséggel szímolhatunk

Az új honvedelmi alapelvek és követelmények, valamint a piacgazdasíg kiala-
lulása sziit<segessé teszík azMH hóborús anyagi sziilaégletét biztosító eddigi ter-
vezési, finanszírozísi rendszer megváltoztatás.ít. A megvívandó háboru várható
időtartama, az azt mqelőző veszélyeztetettsegi időszak bizonytalan - a hadiipari
termelés felfuttaüísa szempontjóbol pontosan nem megítélhető intervalluma - az
orszíg hadszintérré (részeiben hadműveleti terüetté) válása, a kezdeti id&zakbsn
feltételeáető légicsapísok ar r a v aa nclg In g y :

- 1hazni}adüpsri termerés felfuttatásíra, abból adódó készlet ki€é§átésre,
bíborrrs utánlótl,Á sra azonnal nem szímolhatunlq
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- azMHháborussziilcegleteit alapvetően amár bekébenkialakítottvédelmi
késztetekkíl sziikséges kielégíteni, úgrnevezett' r akúrúbonúr a" ketl
felkészülni.

Az elláLís folyamatos biztosítása érdekében az anyagi-technikai biztosító
szervezeteket ellátÉsi csoportokra megosztva, valamint biztosító elemek létreho-
zásával alkalm azzlicÍgy hadműveletben (harcban) az anrvagi biztosítás feladatai-
nal<végrehajtísáralétrehazunlc azellítő(szállítí)szervezetekbolanyagibiztosítási
csoportosításokat, tcchnikai ílláskörleteket, anyagtárd&kiadó körzeteket, iizém-
an_vag tárolíkiadó körzeteket, kirakó állomísokat, aoyagátadó, i§etv,e töt@ntoka|
anyagelt átó pontokat és anyagfelvétetező helyeket.

Az első lópcstíbenvédő daadárok anyagi-tecbnikai biztc,síL{sis.ávhatrára hát-
so határa a hadműveleti felépítéshez igazíwa kerü kijelölésre, Ezen belü alapve-
toen a dandár és rneger<ísítésű kijelölt anyagi-tecbnikai szervezetek teleptitnek és
Ujelölésre keriilhet néhány nemzetgazdasági bázis és működtethető kaakó átto-
más i§.Ahadműveleti helyzettől függcíen hadtest,esetleghadsereg javítószervezet
is keriilhet a dandár harctevékenységi körz-etében alkalmazásra.

A hadtest aayagi-techaikai sávhatára hátsó haLírain belü helyezkednek el
|eladatuktól fü88cbn az első lópc§ó dandárok réxzére megercísítésiii átalárendelt
badtest anyagi-technikai szervezeteken kívü a hadtest anyagi esoportosítás lép-
csőzetesen felépüő szervezetei, a badsereg javító, köáti komendáns erői egy ré-
sze, néhány nemzetgazdasági bázis, valamint a hadsereg tészére a hadművelet
rnvagi sziikségletiik kielégítésere létrehozott vasúti anyagtáíoló kiadó körzetek a
wukséges anyagmennyiséggel.

Ebben a sÁvban általában a parancsnoki vezetéshez igazítottan a hadtest
anvagi-technikai főnök felelőssegével valósul meg a hadműveletileg alá nem ren-
4elt katonai szewezetek ellát-ísi feladatainak koordinációja, illewe a nemzetg^z-
dasági szervekkel való együttműkfiós fenntartása.

A hadsereg anyagi-technikai sávhatárán belül hetyezkednek el a mobil tarta-
]iéliok, iüetve az ellencsapis anyagi-technikai biztosítására hivatott szakegrsegek,
trn keriilnek általában stacionér kórházak kapacitfuít kiegészítendően telepítésre
u egeszségügyi dandárok kőrházal illewe itt működik a kórházkapacitás döntő
lésze,

Átahban ebben a sávban míiködnek az ideiglenes átrakó körletek, valamint
e központi rendeltetésű anyngi-tecbnikai szervezetek hadműveleti területen lévő
'.ózi§airól kitelepített raktárrészlegek.
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A kijelölt sávokon beiü az elöljáró intézkedésének megfelelően, de áltatában
a hadsereg anyagi-technilcai főnöke felelős a sávon belü telep{iit, alkalmazott más
alárendeltségű szervezetekkel és polgári közigazgatási szervekkel vató együttmű-
kildés megszervezéséért és fenntartísáért.

Aszolgálatmásik kiemeltfeladata a tcchntkrl blztosítás, amelymagába fog-
lalja a baícászati-, hadműveleü feladatok végrehajtísáboz szíikséges tecbnikaí
eszközölkel történő ellítást, a techní}ai eszköók üzemeltetésével, technikai ki-
szolgílásával kapcsolatos feladatok végrehajtá§t, a megsértilt, meghibásodott
eszközöL vontatí§át, helyreíllítá§ít.

A technikai biztosítás feladatait a csapatok és a technikai biztosító egségek
alegységekhajtjákvegre.Atechnikaibiztosítóegységekésalegrselekelhelyezke-
dése és az íltatu} használt katonai gépkocsiutak és objektumok szorosan illeszked-
nek az adott kötelék hadműveleti felépítésébe, harcrendjébe.

A helyreállítás azon feladatok végrehajtísának összessége, amelyek a harc és
a harccal kapcsolatos tevékenységek során keletkezett eszköreszteségek egy ré-
szenek póttásít jelenti és magában foglalja a sérült, meghibásodott technikai esz-
köók feldedtését, vontatísát (sáuítí§át) a javítás helyére, az azkőz iavítísát,
valanrint visqzq téííté§ét.

A javítísok alapvetően a sérüés helyszínén, vary annak közelében, illetye a
kíilönböző tagozatokban telepített, működtetett szakjavító műhelyekben, javító
aleglsfoek, egrsegek telepüési helyén és a központi javító üzemekben, illewe a
nemzetgazdasígjavítóbízisainkertilnekvforebajtásra.Rendszeréttekinwemeg-
egyezik az anyagi biamíú§ során elmondottaklal.

A jlvíüí§ok sajátc jellenzője vedelemben, hogy komplex sérüésekkel kell
szímolnunlqmivelaharclendbőladdigazeszköznemkeriilhetkivonásramígfegy-
verzete üzemképes. Így a javítísok szewezísérekiilön figyelmet kell fordítani a
komflex javítóbrigídokésa jaűtáshozsziit<ségesfődarabok,alkatrészekhelyszíni
biaosítósíra.

A nemzetgazdasígi javító kapacitások felhasználásának időszaka a veszteség
keletkezését és a javítási helyre történő eljuttatás idejét is fig;relembevéve, alap-
vetően az agresszíó elbádtását követő időtartam lehet.
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A védelmi hadművelet modellezése alapjón t technikli eszlöz veszteség a

f 6bb típt §okból rlarnatl a kfi* akaők o:qful prog norztizől luó:

A TIIDS rendelkezésre áüó, valamint a meger&ítésü kapott kapacitísaival

úíhetoan képes a könnyü sériilt hadit€cbnikEi e§ztózök k6zet l00 %-nalq a köze_

p.s- re"nrti"r.o"ar rácrrela nayralítísíre.Afennnarado lózépésnagfitví_
ii."r *gr"b.itícn ncmzctsüdi§Ígi túzigok i8énytGYéErévcl kell §zÉmolnt

Az anyagi-tecbnikai biztosítís rendszerében Íontos jelentőséggel bír az

eg{szsésuiyt blztmítís, amely a személyi állomány harcképességének fenntar_

Ú"" .ge"rrége"ek megóvósa, isértittet és betegek időbeni egé§zségiigyi ellít,ísa,

n o"frt"rnoi órténő!3rors visszatérítése, valamint a megbetegedések megelőzé-

rc érdekében keriil megszervezésre.

Esztözcsoport
Napi

vesztesfo
(%)

A napi vesztesfu m€gczlá§E

KIs Kiöz NAGY \^TT

íqruttstiesútőz l1-12 4s 25 l0 20

hlcéshc. jírmű 8-9 40 25 15 2a

repüőeszközök 10-12 45 20 25 l0

híradóeszköók 9-10 30 25 20 25

Édiótecúikai
esztöók

lL-l2 50 30 t0 l0

gepjárművek 6-7 ffi t5 l0 l5
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Az egészségügyi biztosítás magába foglalja a gy6gyitő-kiürítő, aköz-
egészégügri-járvanyvedelmi biztosítás, a személyi állomány ipari katasztrófák és

tOmegpusztítá fegyverek elleni védelme egészségügyi rendszabályait, az áltat-
egészségirgyi biztosíLíssal kapcsolatos rendszabályokat.

Arendszabályokban foglaltak sikeresmepalcításánakfeltétele,ho§i a csapa-
tokegó§z§*iiryi biztmítísa egy*gesszervezésielvek arapjan törrténjen, egrséges né-
zetek alakuljanak ki a sérüések, megbetegedések megelőzéséről, a glógr&ezelés
elveird"AmegvalosításáhozazMHegészségiigyiszolgálata,azállamiegészségügyi
szolgálat, a helyi közigazgaiási szervek erői és eszlözei szoro§ egrüttműktidése
sziikséges.

Az egészségügyi szolgálat kiemelt feladata a gyogyító-kíürítő biztosítás,
melynekibsáangbankell állnia a korszerű háború jellegével ésmegvívás.ínakkö-
ríilményeivel.

Aryogyító-kiiirítő biztosítás alapelveit a következőkben lehet megfogalmaz-
ni,

Akatonasérültekhóborrls ellótísánakalapelve arendeltetésszerűkiürítés-
sel egvbekötött szakaszos gyógykezelés. Az eilátás ftilyamatában a hadműveleti-
harcászati h elyzet v á,J:ozÁsa függvényében kialakult egésaségügyi helyzet diktálta
mértéktlen érvényesiilnek a kompromisszumos medicina elvei, módszerei.

Mivel a sérütek élete a megfelelő időben nyujtott segélytől függ, a gyógyító-
kiiirítő biztosítás megszervezésében az időtényező kiilönösen fontos szerephez jut.

, Emiatt kiemelkedő jelentőségű a segélyhelyeknek a sérültek keletkezési helyébez
történő minét közelebbi telepítése, illetve a szállítás kérdése. Annak érdekében,
hograzelxí orvosi segélyalehetőlegközelebblegven a sérülósszínhelyéhez, jelen-
tős egészségügri erő- és eszköz megerősítést kell biztosítani a harcoló egységek,
alegysegek számára.

Az.országterületén folyó harccselekmények során lebetővé válik a kiürítési
távolság és a kiiirítési szakaszok sámanak csökkentése, mely a sérültek mielőbbi
végleges ellá!ása szempontjábol kedvező, ug)ranakkor azonban sámolni kell azzal
is, ho,gr növekedh et azegeszségügyi ellátó kapacit ís vesztesége.

Honi területen a hadműveleti-trarcászati helyzet bizonyos fokú stabilitása
esetén - szélesebb köní sérütkontingen§t figyelembevéve - főként a hadműveleti
felépítés második lépcsőjében, illetve a vezetési pontoknál alkalmaáató azegy-
szaka§utrszakkezeléssel egybekötöttrendeltetésszerű hátrasállítás elve, il-
lewemódszereis,melyasűymsérütekéletbenmaraűsánakesélyeitnaglu,lértékben
jaűtja.
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Az agresszió elháítása idózakában űvou fegrveres kiizdelemben a propmzti-
úlhntóegészsfoüpiveszteségelérhetia19 -?l%-ot,amelyavédelrniharctwékeny-
s{,ek intenzitíútol" az agresszor erejétő, a vedelem mííszaki kiépített§é8i fdúítd fii88.
Ez összességében több tízezer főt jelenthet,

A MH jelenlegi kapacitása szakmított szakorvosi ellátásra és rehabilitációra
;oqatkoáan a fenti létsámhoz viszonyíwa igen csekély,ezért az állami €é§z-
segugri szotg áÁatrészéről jelentős szím űkírhízi ípgr biztsítísa válik szükségessé
r serütekellátására.

Ennek biztosírása kiilönösen azért bonyolult, mert hadműveleti teriileten je-
]mtó§ számú polgíri sérüttel is szímolni kell, ígr kiilön figyelmet kell fordítani a
rcndelkezésre álló polgári és katonai ígrkapacitással való manőverre.

A sértlltck ktllrítáe általíban a badmúveleü teriileten a dand,ár (ezred) segáy-
bávekrol a hadtestsegétyhelyekra a hadtestek saját és a hadseregtől megerősítésiil
dpott e§zköztk alkalnazásával a'magamra' száűüís elvenek alkalmazísával törté-
-i,, ,.a_

A hadtestsegélyhelyekről a sérüteket a kórháeba, a hadsereg alárendeltségé-
:É taítozó seb§tiltszállító gépkocsisázad mellett a központi tagozatból megercisí-
:esrj] átalárendelésre keriilő sebesűtszíllító erők biztosíthatják

A sériiltek kiürítésére az összes sebesültszÁllítókapcitís igénybevételén túl
r_:aláaos rendeltetésű sállítójárművek, légi és vízi kiürítő eszközök igénybevéte-
mei is számvetihk.

_{. bátországi rendeltetésű csapatoknál a sérütek kiürítésót saját es*özeik
u"nr bevételével kell tervezni,

A,z egésszegügyi biztosítás alapvető, funkcionális feladatain túl az alábbi kap-
:r:iódó szakterüetek egészségügyi f el aduai j el entkanek

- csapatokvízellátáqínakközegészségügyieüenőrzése;

- c§apatokélelrnezésenekközegészségügyiellenőrzése;

- harcmezőszanátásínakközegészségügyiellenőrzése;

- részvétet az elhunytak temeté§ével kapcsolatm egészsegügri feladatokban.

_\ biztosítási rendszeriink következő fontos eleme a közlekedésl blztosítís,
omejr a csapatok harctevékenysége érdekében végzett sállítások, köáti mo4á-
5115_ ; {n mint a harctevékenység anyagi1 technikai- és egészségügyibiztosítási fel-
u:u:ai r,égrehajtására szolgáló anyagi-technikai alrendszer. Magába foglalja a
u:.:e iedesi h á|őzatelőkészítésel, üzemeltetését, a szállítoeszközökkatonaiszállí-
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tísok végrehajt^í*á.ra va!ó kiváiaszt"isít, előkészítéset, a katonai sái.lítások terve-
zését, szervezését,irányítás{t, vatamint &z asyegmozgatás és rakodásgépesítés
megszervezését.

A katonai szíllítások jellegiik szerint lehetuek mozgosítísi, hadműveleti-, ki-
egészítési-, ellátá§i és kiiirítá§i §állítások Ezek köziil lz anyagi-, egészségügyi és

atechnikaieszközsaíllítísok azíqazztibinmításirendszerbenvalósulnakmeg.A
ködekedési szakanyagbiztosítás az anyagi biztosítás résá tkéwi.

Aközlekedési biaosítís kiterjed: a nemzetgezdE§íg köáti, va§úti, vízi és lt:gi

ködekedési ágainak katonai élú komplex igénybevételének tervezésére és a vQ-
rehajtís szervez&éxe.

Avédelmi hadművelet során a ködekedési szolsólatra hórul az anyagok szál-
lítása a §zíUítási ágazatoh illetve az ellátísi t€ozEtok szátlítóeszkÖzei komplex
felhasználásóval, réspétel a sérült technika és a sebesültek hítrasállításíban, va-
lamint a csapatmanőverek ködekedési biztosíLísa.

Amin<bített idő§zakban konkrét rendszahílyok alapján elsösorban a polgd-
n wkkedé§ szervek bannósóval öfténik

- a ködekedesi hílózat felkészítése, a teljesítmény- és életképességét
növelő feladatok (delták, kitérők, megkeriilőutak, dublőrhidak építése)
elvégzése;

- a saíllítoeszközök (vasúti, közuti, vízí) előkészítése, s/ííjtése (vasúti
kocsik, TS uszílyok összevonása), vasúth ílőzat űzemeltetése;

- Aködekedési szakanyagok, szaktechnikai eszközökés javító készletek
beszerzese és az azokkal történő ellátás.

A nagyfolyanni hídátkelőhelyek @una, Tisza) sebeáettisége továbbra is
szükségessé teszia dublőrátkelőhelyek és ideiglenesátrakó körleteklétrehoásit,
ennek feltételeit a hadszíntérelőkészítés részeként, a fejlesztési időszak feladata-
ként kell megteremteni.

A katonaí gépkocsiutak üzemeltetését - a feladattól függ<íen differenciáltan -

a közuti komendáns csapatok, központi tagozatban a helyraállítá§át a köáti ko-
6gadíns csapatok felügyeletável a polgári köáti helyreállító osztagok (szervek)
végzik E feladatot hadrnűvcleti tenileten a nűszaki csapatok hajtják végre.

A hadműveleti területen áttalában 34 fő és? haránt-irányú KG{.J kerül be-
rendezésre"Átalában avontatási útvonalakmegegyezrek azután ésh átraszállítá-
si útvonalakkal.
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Aköáti bálózat fenntartása és üemeltetése szempontjából feszítő gondként

;deatkezü az útforgalom s zewezix, éskányítísa, Az országban viszonylag kevés

t't,an híd áll rendelkezésre, amely nag;rszánú osáopok kétirínyú m_ozg,ísít lehe-

láé rcnné, lólönösen ha a polgíri lakmúg hadműveleti tcríiletrö történő evaku-

r}ise forgrlmi igényeit i§ szímításbü vesszük F-zért célszeríú kisegítő ÚtbáIÓzat
,rregenó t<i;etaiese és míftoatetése ezen utóbbi feladat ok elv64zé,*;'e.

Több fuben felmeriilt gondként a vasúüálózat nlsí sebeáetcisége és kiépí-

:crsegénél fogva könnyű felderítési lehetősége. Ezek tényeh de ha figrelembe
,=".ű,, ho8y Jz a szíllírási módszer az- amivel viszonylag szervezetten nagrtöme-

gq aoyag- csapatszíllítísokvégeáetőkel, úgrítéljíikmeg, hogymíikiidőképessé-
g" rót"rth"iOsngaig €gyik alapvető utánpoüási lehetőségként kell szímolnunk a

, ,r,i ti ,rluirs*t. Ebhez azmban elengedheteüen feltétel az állorr,Ísok (tírdÓ, kira-

ú,l, valamint kiemelt vasúü műtárgrak biaonsÁgc inís,legvedelme folyamatm

i€8_otártás&metyhezvervezeü kereteinkcsakrésáen, alegvédelmivonatkozísíban
tpíltalín rem állnak rendelkezéstinkre,

A következőkben néhány gondolatban e vezetás kérdáséról,

A háborús tevékenység anyagi-technikai biztosít ísínak vezetése elepvetóen

r r ezttésl pontokrótvilosul meg, feiső szintenazMHATFCSF-ségvezetésl cso-

porttráltal,AZ ö,ssdegrvernemi csapatoknátr anyagt-technikai vezetósl pontok
',ti-p) 

t"t"piitnek. TeÉpülési l_ávoisíguk és helyeik a kielakult he|yzcthez igazod-

rui es mindenkor a harcállásponttal keriilnek iisszehangolásra. A LP-ság, a TVP-
-rt es alárendelt szervezeteinél az anyagi-technikai biztosítást vezető szervek a

m.r,cálláspontokon telepiilnek és műkfinek

A feglternemi és szakcsapatok ATB-nak vezeléseATVP_ről, illewe ahol

i" cn kiilöí nem műkiidik, a H-n telepüő ATB vezetési csoport útján valósul meg,

Az anyagi-technikai vezetési pontokon az anyagi-technikai b_iztmítís terve-

"*tt, szeóeiését &vezet&á,t a fő biztosítási területekre történő tagozódásnak

--feleltíen integráltan funkcionálisműkiidési rendbenvalosítjukmeg amelyaz

úlbbiaba tagozódhat:

- hadműveletitervezőcsoport;

- anyagellátásttervezőcsoport;

- technikai biztosítást tervező csoport;

- egé§zsegügyi biaosítást tervező csoport;

- közlekedési biaosítíst tervező csoport.
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kiilön kérdés aleüLetgazóasági bázisok ás a THDS kapcsolatrendszerének
vizsgálata. Ezen a téren azt a modszert tartjuk élszerűnek, hogy a központi ellátó
házisok, igazgatóságok tartják a kapcsolatot a nagyobb terme6lkel ami a sziiksé-
ges kapacitísok biáosítósírairányutnalq níg t áyleges felhasznál,ás irárryában
maxímum badtest szintig lehet a feladatok vcgrehajüí§i fetel&ségét leunÁi

Az alkalmtzdsi kérdsekben, szervezetekben újszerű elemek jelentek meg, me-
lyek anyagi-teehniksi biáosíüísa szí,mukra is újként jelentkeák, kutatjuliazok
mqgoldií§ának optimáJis lehet&égeit.

A honvédelmi dandár (dd-ok) anyagi-tecbnikai biztosításánál - figrelembe
véveszeruezeét, képessfoeit és &ll<atnaá§ának várhatóköríilményeit -a közvet-
lenelÖljáróellÍlrisitagozetfelelősségemetlettteljesmérvűenítá*sitir<sEszerinti
megerősítés módszerét tartjuk reótis le,het&ég;nák Amennyiben a hv.dd. biztosí-
tási övbenkerü elketmaásra,részére a biztositnsi tivon xűteső anyagforrások-
ból tÖrténő Yételezés ryakorlatílag lehetetlenn é váűIk"Ezérta tervezeit alkalmazís
teljes időszakíra, kiegészítő készletek létrehozígíval kell biztosítani a harctevé-
kenységet.

A biaosítási övben tevékenykedő haüírőr szervezetek ellátfuít a g.hdt. ellá-
tásirendszerébentenrezzíikmegvalósítaní, deezenkívíil sztit<ségesnektitlutmeg_
vizsgílnÍ a HÖR szervezetek tábori eüátásíhoz szükséges feltéielek kiat ak;rtaset,
mivel jelenleg ilyennel nem rendelkemek

ÖneUOiranynan,szárnybiztosításifeladatokrakijetölthonvédelrnídandárel-
átáaát MH bázisokhoz és közelí kirakó átlomásokhoz történő utalássnl célszerű
tervezni.

Ahadműveleti teriiletenlévő terüetvédelhi csapatokellátá§íte kidol gozott
híborúsutal§ígirendszedntvaló§ítjukmegmindaddig,amígeredetifeladataikat
hajtjákvfore '

A terÍiletvedetmi csapatok alapvető ellátási forrásai a központi raktárak, rak-
polgári víllatatok, üzemek, kereskedelni egy§égek csapatkászleteik

feeesllnetn91 a telepüési hetyeiken laktanyában, uáeűoqektumokban fel-
hasznílásra, alkalnnazásra áwett anyagi késaótekkel. Az ellátásí; utatt*ági rend az
áttelepülés, va$rEz ellíísndóobjektum megsemmisiilése,készlet-, iilewákapaci-
§.l*_yl:ryténme,gváltoáat.ÁrenasznitanyagíkésztetekpouásátvetebzésselakijeliiltellátóójekhTollúl2-3naporrkéntigratorisag8atervezztikvqrehajtani.
AhelYzettől fÜggően a hadtest ellátósi rendszórébeisűlopcsolhatólq mintlehet-
ségesmegoldís

KÜÖnfiryelmetfordítunkazideiglenesjelleggellétrehozotthadműveletíele-
mek anyagí-technikai bíaosítí sínak megszervezésere.
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Alapvető elviink, hory ezen elemek, mint peldául a legi mobil harccsoportok
eüátása olyan szintű és terjedelmű lgryen, amely az Etkalmaási tevékenységiik
teljes idejére, belértve visszatérésiiket, vary csatlakozásukat a főerőkhöa bizto-
sítsa önáltó műkiidésiik feltételeit. Eárt a víltozó kaptciüís figyelembevételével a
kiszolgátó alegrségeíknél kiegészítő készleteket terveaink létrehozni.

A tanulm]ínyukban csak a legfontosabb kérdésekkel és azokkal is érintően
tudunk foglatkozni. Összegere, a lényeget egr gondolatban Úgr lehetne summíz-
ni, hogy ha valamikor, ú5r napjainkban kíilönöcen nagr, sőt döntést megh *áraző
jelentősége van az ATB állapotának

AzújszerűelvekgyakorlatiprótÉinapjrinkfeladata.Asza*utasítíselőírása-
it m]ór §zéle§ körben, grakorlatok aüotnával vizsgáltuk, és megítélésiinl szerint a
módosítísolckat a csepatok anyagi-technikai biaosítísi feladatai megszervezése
főbb kérdései egységesített rendszerbe foglalásóboz alkalmaáató.

Természetesen nem tekintjiik lezírt folyamatnak az eddig elvégzett munkín-
ket.Atanulmányrnkközreadásávalazismeretterjesáésmellett,avéleménycsere
lehetőségét is szerettük voba kíszélesíteni.Ezért kérjiik és várjuk szakíllomá-
nyunk atkotó észrevételeit is.
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ANYAGI_TE0IINIKAI BlzTosrrÁs
lz önöL-HÁnonfin$.J

(Néh,Íny taprsrtalat a kiilföldi szqkirodalom alapján)

Szenes Zoltón|

Az elmúlt két évben amagyarkatonai szakirodalom megkezdte az Ötn-ne-
ború tapasztalatainak feldolgoását, a hasmosítási lehet&égek elemzését. Ez a
munka els&orban össdeg;rvernemivonatkozísban (egierő alkalmaása, elektro-
nikai hóború, katonai biztonság) Lezdtklött meg, és hiányzott §zakmai (anyagi-
technikai) vonatkozásban. Ezt a hiányt igyekszik pótolní rászlegesen ez a
tanulníny, amelyaz ÖUl-nóUorn anyagi-techniloibiztosításínaktapasaaatait
az eddig elérhető külföldi szatirodalom források alapján vfoezte el.

Tekintettelarra,bogyazeddigmegielentszakmaicikkekalapjánalogisztikai
rendszerek felépítését és műkiidését nem lehet teljeskörűen leírni, a tanulmány a
háborúbanrésztvevőorszígok ésa főbbbiztosítási terüetek, tevékenységekalap-
jínvegzi el a tapasztalatok tisszegzését.

Az iraki hadsereg felkés 7ítéffi a hábonúra, az any agi-technikai
biztosítás végrehajtá§a

Az iraki-iráni híború idején a Szovjetúnió, Franciaorság, Olaszorság, Né-
metorság, Nagy-Britannia, Brazília és az Egyesült Államok eryaránt adott el
fegrvereket Iraknak, melyek közü néhánya világ legkorszerűbb haditechnikáját
kép4e.l990-reIraksaját tüársfoi esz.közei ésl&zerei egyrészét exporüílta.Az
a tényleges lőszermennyíség, amellyel Kuwaitot megtámadta, nem ismert, de va-
tó§zínű ery évi ellátmánya lehetett. Mivetkak az iizemanyagot saját maga biaosí-
totta, ez 8 tétel való§zí]nű€ meghrtároatlen ldőre elegendó vol| amennyiben

l Dr. §zene,s Zoltán ezredes, a hadtudonánykandidátu§a, eg5retemi docens, a MH hadtáp csopoít-
fónölrc (fócsoportíóttök-hetyeü€§)

r A bnulrnány az MH ATFC§F-ség, Tudornárryos Terve Nyugaü hadseregek logisaikai rerrd-
§z€re c, kutatá§i irány rá§zeként késá}lt.

r' A bnulmány az ATB-I szúkób értelmezé$en tárgyalja ,tebáíyj?Áfja azegészségügyi
tiáodtá§kérdé§eit.

..| Bár a tanulmárry nag5rsámú fonás feldolgoása alapjárr késállt, továbti kiegésdtó gyúj-
tés és feldolgoás szttkéges az ÖbOt - háborúban résa vevó hadseregek ellátási renoszere iáépí-
té§én€k é§ mllködésérrek rekonstnrkturálásához.
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raktíri és előátlító objektumai érintetlenek maradtalc A tlrtalék altatrészekre vo-

natkozóadatok596íllnakl6ndelkezésre,deanerikaiforrásokszerintkakbírmi-
lyen típusú személy és teherautí-beszerzés esetén egy évre elegendő
tirtaléialkatrészt ij vísírolt. Végezetül, jóllehet Irak korlátozott élelmi-
szertartalékokkal és ryártókapacitással rendelkezett, deklarálta, hogy a fegrueres

erőkelsődlegességetéiveznekazélelmiszerektekintetében.Ezadöntés,összekap-
csolva aJord űniáftÁtérkezőélelmiszer+zállítmínyol&al, Eztvaló§zínűsíti, hogya

hadsereg folyamatoa utínpóttá§e több mint ery Óaendőre volt elegendő. Íg, ri-
pelemúvéveazemlítettkapacitástésazutínpóüást,Irakmindenbizonnyaltöbb
ilint egy óvenkeresztü megbirkózottvolna azENSZ által életbe léptetett enbar-
gova Úen<n, hogy katonai teljesítőképességét jeleot&en csiikkentenie kellett

volna.

Iraknak négyfélc lehetőségc volt a csapatok és az ellítoanyagok kuwaiti
hadszíntérretörténőszítlítísóra.Eztvfurehajthattaműutakon,e8yvasútvonalon,
iizemanyag-vezetékeken,svégülfoiúton.Minimálisanhárom(esetlegnégy)főút-
vonat és e§ egrvígínyu vasúwonal kötötte ti§sze hak közep§ő résát Basra-val. A
vasúwonat t<ivátóan megfelelt a harckocsik és egyéb nehéz harci technika szállí-
tí§ára, míg a főúwonalak els&ltegesen az ellátoanyagok mozgatására kedveztelr

Basra olaj}inomító lét€sítményekkel rendelkezett, és ez t víros képede az iraki
stratégíai-és az kak-Szaúd-Arábia köótt huzodó kcíolajvezeték végállomí§ít. A
Basra közelében tal,ílható három repüőtér lehetővé tette kak szímíra, hog;r grors

ütemben elxilleges besorolású ellá,toany€ot, vagy §zemélyi állományt száüítson

át e kuwEiti hadszíntérre.

Iíak és Kuwait között a hadműveleti tediletre vezető egyes szÉmú szállításí
úwonalat egyBasra ésAl Jahrah között húzódó négy-hasávos autópílya jelentet-

te. amelyAl Íahrah-níl az elágazást követően a tengerparton eg;nésa Szaúd-Arí-
biE irányába húzódott tovóbb, míg a másikvonalszakasz délnyugati irónyban az
iraki-szaúd-arábiai-kuwaiti hármas határkiszögellésbe torkollott. Egy kétsívos
útvonal Basra-ból Umm Qasr-ba vezet, majd Al-Jahrah-ig a tengerpartot követi,

ahol keresztezi az egyes számú autópílyát. Az IPSA kőolajvezeték közelébeu egy
javított talajút vezet Dé1-Irakba, a hármas hat6rkörzetbe.

A négy, közep-Irakból kiinduló fontosabb főútvonal és a vasútvonal a Basra-
tól déhe t1tólh ttő AzZufuir-ban talólkozik, s ezt a körzetet a Safwan-i, Ásh.§ha-
ibah-i és a Jalibah-i repülőterek szolgólták ki. Az IPSA olajvezeték melletti
országút, a tengerparti autópílya és azAl-Basr&h-AlJahrahközöttiautópílya ta-

l,ílkozísi pontja szintén Az Zubair közelóben található. Kuwtitaak is hórom repü-
lőtér fllfrenáekezésre: az Ali Al Salem-í, a Kuwaít Nemzetközi Repülőtér,
továbbí az Al Jaberli, a sznúdi hatfu közelében. Mivel Kuwait nem rendelkezik
vasúWonallal, az ibszes irakí utínpotlást tégi, orságúti, vagy tengeri szíllítással
kelleüvégrehajtani.
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Irak anyagi-technikai biztosítísi rendszerének működése szovJet és brlú
mlntára, az úgynevezett "nyomt[sl " rendszeren alepul| alaz az e|láá§t a Főpa-
ranesnoksíg (G}rQ) irrányította, s amikor valamiféle igény üímadt, intéz te az ellátő
ésszállítóigényeket,majdellenőrizteazelőretoltraktárakbatörténősátlításokat.
Ezeket a GHQ raktárakat valószínűeg Basra-tól déIre ás nyugatra telepítették, §
mivelazirán-irakiháborű idején többnyireBasra jelentetteahadműveleti bázist,
feltehető, hogr a raktáraktartalmának jórészét a lőszer képezte.

Az előretolt központi raktírakból az eltátóanyagokat ezutó,l a hadtesteknek
osztotákki,amelyeknemrendelkeztekeilátóíektárakkal.Araktárakdisztokáci-
ójárólnemíllnakrendelkezésrespeciálisadatok,devalószínű,hogykakíruhóze-
kathasznált felKuwait City-ben ésAl Jahrah-ban erre n célra.

Gyakorlatilag, fig;relembe véve Kuwait City infrastrukturáját, kórhízaival,
szervízállomásaivalésrepüőterével,naryavaloszínűsége,hogykakavárosthad-
test+§átókörzetként műkfitette. A második rflktárkörzetet feltehetően a köz-
táí§asági Gárda alakulatai közelében telepítették, Kuwait északi határa mentén.
Firyelembevéve eztanagrszáműellátóraktárt,amelyeketaszövetségesek a8.szá-
mú főút mentén találtakazEufrátesz déli partján a jatibah-irepüőtór közelében,
ott is valószínűsíthető, hogr egr raktárkörzetet telepítettek.

Abritrendszerhadtestnélkisebbkötelékesetén, elosztásl elvenfunkcionált,
amelyben az egyes parancsnoksiigok alárendelt alakrrlatainak igényelnitik ketlett
az ellító anyagokat. A 'húzó" rendszerként ismert elosztási forma rugalmas volt,
amennyiben az ellátó anyagokat közvetlenü továbbíthatták a hadtesttőt a dandár-
nak, vagr a zászlóaljnak, a közbeeső parancsnokságok kihagrásával. A hadtest
hadműveleti körzetében hstnspos készletet halmoztakfel, hármat a hadtestnél,
hármat adandároknál és ahadosztátyok alkalmaaísi körzeteiben.Hadtest szinttől
fe|felé a sz,íllítástvalószínűeg a főparancsnoks.íg irányította, s azutánpótlásvég-
rehajrása érdekében a hadosztályok slíűftőzesúíaljakkal, míg a dandárok szálli-
tósázadokkal rendelkeztek.

A hadtáprendszer fó gyengeségét gyakran a sátlítóhálózat jelenti azon ok-
nálfopa, miszerintminél kevesebba szállíLísiúwonal, annálsebeáetőbb arend-
szer. Bár az anyagok zömének a hadműveleti területre történő szátlítására
mindiissze három főút vezetett, a mííszakíak egy minimális 500 km hosszú talaj,
iüewe orságutat is korszerűsítettek Azonban, mivel a hadtest raktárak 100-20b
km-re helye*edtek el az első vonatban tartózkodó csapatoktól, a raktáraktól a csa-
wthozvezető úwonalak nagyon scbezheúóek v ottak alégilef qáskövetkenébn.
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A brit haderó anyagi-tecünikii biáo§ítá§a

nár az Ötíil-náborúban viszonylagkisméretű brit fqrveres csoportmításvett
résá, mégis a nagy kiterjedés és a szokaüan földrajzi környezet miatt, a logisztikai
támogatás teljes skílájára volt §zükség.

A legtöbb nehézséget a brlt csoportxítr[s (szíradödi koatingens, brit királyi
haditengerészet, brit légierő) felkészítése jelentette ennak ellenére, hory a fery-
veres erók viszonylag jó helyzetben voltet a vílságra törtenő reagálást tetinWe.

Abrit szírazfóldi erő els&llegesen az errrópai hadszíntérenfolyó harcra van

kiképeale és felszerelve, ezért nemvolt egrszerü dolog a sivatagiharchozvaló ít-
tépzá és átfeg;rverzés. A brit szíradöldi csapatok logisztikri rendszere azészak-
németorszígi silrvidékí barcravan felkészítve, clyanharcra. ahol aá feltételezjh
hory az ellenség lesz a tímadó, olyan harcra, a,melyet iil is,mert terepen, előkészí-
teti állá§okbaDvívnak és olyan utánpotlási útvonalakat használnak fel, amelyeket
többázszor felderítettek és betanultak Maga a tény, hory feryveres erők felsze-

relten, megfetelő fegyverzettel, időben az Öbö-hadszínténeérkeztek, csak igen

komoly logisztikaí erőfeszítések révén vált lehetségessé.

A brit királyi haditengerészet jó helyzetben volt a háborúra való felkészÜést
tekintve.Noha l99O.augusztusában csakegJretlen brit hadihajó (aYork)tartóz-ko-

dott az Öhilben és egy ellátó-keretszervezet volt telepíwe az Eryesüt Arab Emi-
rátusok területén, a-iengerészek emlékezetében frissen éltek a 'háboós'ellátás
rendszahílyai.Irgisztikailagegyhadihajómindigtekintélyesmértékbenöneüátó
kelllegyen,ígypuszta jelenlétemáreg;razonnalikatonaipotenciáltbizto§Ított.Eh-
hez a hajóhoz csatlakoztak a többi haditengerészeti egrségek

Abritkirílyilfoierőszinténjóhelyzetbentaláltamagátagyorsreagálásra.Az
F3 Tornádók éppen Cipnrson tartózkodtak forró égövi kiképzésen, eglr Harcászati
Támogató'Wingael.EryütttelepütekelőreSzaúd-ArábiÁba,aholrövidesencsat-
lakozt'ikhouÉtjuk a Jaguárok, a Nimródok és a VC10 tégiutíntöltő repüőgépek,
vfuü egy kissó később a GRl Tornádók. Eantán még odatelepütek a GRIA Tor-
nádók, i Buccaneerek, a Tristar és Victor tégiutántöltők, valamint a Chinook Pu-
ma és a haditengerészet Sea King helikopterei. Jelentős segítség volt az,bogt a
szaúdiak szintén rendelkeztek a Tornado típussal, ami azt jelentette, hory a dah-
rani nagyméretű legibázisokon működött ep brit repüőmérnöki csoport és egy

korábban, a brit légierőnél atkalmazott ellátótörzs, a szaúdi királyi légierő megse-
gítésére.

Mivel nem volt ismert, hogy mllyen ldótcrhmrt tervezlk a brit haderő-
kontingens harci @rit terminologiával - fenntartási) képességét, a haderőnemek
kíilöntíiző módon késziiltek fel.
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A 7pínélos dand,ír kiérkezése utdn, a Száraáöldi C;sapatokParancsnoksága
azonnal megkezdte a rotáci& püentetések tervezésének elől<ésúté*t De amikor
a létszím hadosztály szintre emelkedett, többé nem volt lehetőség elegendő létsá-
múerőodatelepítéséreasaíradöldicsapatokvál!ásínakbiztosításához,vag;rmás,
olyan hadműveleti feladatokhoz, - mint t'tűul Észak-Írorszígban - amelyeket
végre kellett hajtani. A legpagyobb mtíkfiési gondok a logisztikai szervezetben
voltak tepa§ztalhatók, küöniisen azokon a tefiileteken, amelyek tímogatósi fel-
adatait óltaláno§ h,íborúban legtöbbnyire a tartalékosok lítjík el. Szímm ok miatt
szüetett az a döntés, hogrnem hívnakbe tartalékos íllományt és a reguláris csa-
patoknak kellett megoldani a nehézségeket.

A haditengerészet előte megtervezte a hajók váltási rendjét" amit közepes
idfi161emmalsikeriiltisvégrehajtani,AbritTámogató-hajóFlottíramórerősebb
nyomás nehezedett, de megbírkózott az ell,ítósi feladatokkal.

A maga részétől a légierő úgy döntött hogy cseréli a repülőgép-állomány
öl*szetételét az Ötltil környezetének megfelelő változat kialakítása érdekében, vi-
lamint a szervízelhetríség szíikséges szintjének fenntarthatóságáért. A földi sze-
mélyzet rotációja már nem volt ilyen egyértetmű, és ahol nem voltak
barccselekmények, ott nóhányaknak hosszabb idejű állomásoztatásra kellett be-
rendez.kedniiik, kíilöniisen a repíilőgépek mennyiségének és támogaLísi leladatok
növekedése idején.

tryenformán a brit csoportosítás háborus tartóz}odása egyvéges ldőtartam-
rr korlátozódott, és ezen beliil helyezkedhetett el, egy szintén véges pertódusú le-
betséges harccselekmény.

A brit kormány előírásai szerint, a NATO felelősségi terütetén kívüli védelmí
feladatok fenntartását és tímogatásít ameddig csak lehetséges, az elsődteges NA-
TO feladatokon biztosított felszerelés és raktírkésdetekből kell megoldani, íry
ezért nincsenek "terüeten kívüli" elkiilönített lőszerraktárak. Ezenkívül azon
szímvetések hogymilyen rakLírkésdetekvehetők igénybe az európai hadszínté-
renfolyóvédelemesetén,nemszükségszerűenalkalmasakasivatagbanbeásott, jól
előkészített védelem elleni mozgékony, pínélm támadásra vonatkozóan.

Ezért a britek több bétig tartó harctevékenységhez elegendő l&zert telepítet-
tek a hadszíntérre, továbhí hadszíntéri tartatékot képeztek. A tengeren való ulín-
pótlŐ§21 napig tartó szíllítási ideje, plusz az előkészítés, berakod.ís, kirakodás é§
előreszállítás időigénye idegességet okozott, ami azt eredményezte, hory a légihá-
ború megkezdésekor további lcbzerkiszabat kikíildését en geÁélyezték.

Néhány küönlegeslőszerfaját illetően, a brítek a sóvetségesekhez fordul-
tek scgítségért. A rakéta-sorozatvető rendszer vadonatrúj eszköz a brit fegruerar-
zenálban és rakétakészletek abban az időben feltöltés alatt voltak. Ellenkező
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helyzet volt a 203 mm-es ágJ/úvat. Ez a fegrver kivonás atatt állt, így a sziilaéges
ltjsier-raktárkészletkifogyóbanvolt.ugyanakkorezafeg;ruerfajta értékeseszköz-
nek bizonyult az ÖtÉrtéiség kiilönleges környezeti viszonyaiban. A nemzetközi

együttműLi'dé§ líWónym része volt, hosr §óvetségesek készen álltak a ltíszerrel

való tímogatásra.

Amikor elsőként a ?.pánélos dandór a hadszíntérre érkezett, az amerikai

tengerészgyalogosolrtalegYütt ajobbszírnyonbontakozottszét azÖböpaítjának
köáében:A 7pánélos dandár kikép zíxie és a tewezis idd§zakában az előzetes

elgondolás az volt, hog;r a harcok idején a dandár az U§A Tengerészgyalogos Pa-

rúcsnobágHaíCIíszatikányítóPontjaalárendeltségébenleszAtogisztikaiharc-
paranc§ egy észlbirányú, Kuwait város felé tartó előnyomulást feltételezett,

esrütt az Úerikai tengerészgyalogsággat.Karícsony és újév kiiótt a 7.dandárt

nÖgerősített éy és ezzől a 7.tiit pánélos hadosztállyá al8kult. Ezzel egyidőben

Sch:warz.kopf tíbornokelkészítettehírestímadásitervéLamelyben af(ierőkifejtés

irónyát (a támad,ásfő irányát)sokkalnyugatabbrahelyezte,mintaztazirakiakhit-
ték.

Ekkor elegendő mennyiségű felszerelést, raktárkészletet és szervízszolgálta-

tást kellett átmozgatni az Al Jubayl-ban telepített Ellátó Bázisról a'Wadi Batin
nyugati oldalán támadó, majd attól még 300 km-re, a Kuwaittól észxkrabeísott
vedJlemben lévő Közuársasági Gárdával kapcsolatot létesíteni szándékozó balol-

dali átkaroló sárny támogatrigíra.

Ezért azangolok mintegy 400.000 tonna felszerelést,lcíszert és egréb rako-

mányt szállítottak az Ötltit+érségUe, és ezek legtöbbjét titotban végezték Al Ju-
bayl-bőt, együtt a hadosztállyal. Az átszállítás Al Jubayl-ból a Hafr Al Batin
közelében tóiepített Ellátó BázisraZlnapot vett igénybe januárban, 350 km-es út-

vonalon.A szíllíüísra felhasmálüík a nég;r, kitelepüt szállitínnets?jűítóeszkÖ-
zeit, valamint a fogadó állam nagyszámú polgári gépjárműveit. osszesen egy

autóút volt hasmálható, amely az úthossz több mint felén egy nyomsívos. Az oda-

vissza 700 km út megtétele24-36órát vett igénybe, az amerikai autóforgalom és

azidőjárásiviszonyotriiggvényében.AnapontaAlJubayl-bólnyugatraindrrlóau-
tókonvoj hossza 65 km vóit. (Összenasonlításul: az [.pánélos hadosztály a máso-

dik vihaháborúban ekkora távolságnak megfelelő utat tett meg a normandiai
partoktól Bertinig). A 25.000 fő harcos erő, a tüzérségi eszközök és a páncÉlozott

Járműveksázai,izenenfelüikerekes járművek(anégrtonnásokésaterepjárók)
-szÁmáraezeglrigenkomolyfeladatvolt.Pontosan 19napalatt23.000 tonnalőszer,
650 tonna élilmiszer, 600 toooa hadianyag és raktárkésdet, valamint 1,8 millió
liter iizemanyag átszállítása valósult meg tekintélyes távolsagra. Az út nagyobbik
felét teljesABVvédőöltözetben kellett megtenni.

A közép-keleti Támogató Helikopter erő, amely a brit Királyi Haditengeré-

szet Sea Kini helikoptereivel együtt egy háromirányú szolgáltató srervezeltévőlt,
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igen fontos szerepet vállalt ebben a szállítási feladatban. Olyan logisztikai és urán-
potlá§i gondokkal kellett szembenéznie, amelyhez hasonl-ó ou§oígtt korábban
nemkellett terveaievagymegoldania.Jóllehet, atámogatóhelikoptereknemtud-
tak megbírkómi egy hadmztóly napi utínpótláski§zabatínak óriási mennyiségé-
vel,sebességük és a földi akadályoktól való függetlenségük lehetővé tettúz
életfontosságú anyagok előreszíllítá§ít (a chinootinentopter egyszerTe 10 tonna
terhet szíllított). ugyanatkorvisszaútjukon alegsiirg<bebbellátást igénylő §érü-
teketszíllítottík

A brit csapatok élelmezésl elttlüísilt központilag, az 'anyaorságból' szer-
vezték A katonák által, a sivatagban elforyasztott élelmiszer 80 %-xaz Egyesíitt
kiralysígbol csomagokban szállított ellátmány volt. A háború előkészíté§e és vég-
rehajtása során 4.2 millió életmiszer-egysegcsomagot küdtek az Öuit-térségue
(azaz 35"000 tő l2o uapi eltátmánya). A további 20 % friss élelniszer-foryasitís
volt, amelyet az Egresíilt királyságbol szíllítottak (hűwe vary szírazon), vagy he-
lyileg szereztek be. Ezenkívtil a Fort Grange és a Resource hajókon tárott éíátmi-
szer is sziikség esetén a sárazföldi csapatok rendelkezésére állt.

A brit legierő élelmezési elosztísát először a helyi kereskedelemMl oldotta
meg. kásőbb kítelepült a haderőnem mozgó élelnezési alerysége, amely már szük-
séghelyzetben képesvolt életmiszer-csomagássaját készítésű étebmjláüísszer-
vezéére és bizto§ítii§íra.

Ahaditengerészet élelmezési ellátásánakalapvető forrás"íul a kirátyi Támo-
gltó-hajó Flotta §zol8.ílt (a két kítelepüt raktírhajó, a Fort Grange ós a Resource).
A hajók képesek voltak szállítani és tírolni l5.o00 fő egyhavi mélyhűtött és sá-
razélelem-adagiát. A romlandó élelmiszert Jebel Alinát, a partoo szer eztékb.

A sáradöldí csapatok és a légierő az üzemanyagellátást a helyi sz.íilítóktól
vfoezte, felhasmílva a §zaúd-AÉbiával kötött FogadóÁilam Támogatá g,szerző-
dést. A brit műszakiak szüt<séghelyzeti üzemanyagé[átó berendezéseket telepítet-
tek a légierő által igénybe vett mind a négy légitámaszpontra, Ezen túlrnenően a
műszakíakfelépítettek42db 125m3g aél tírolótartílyt,amiösszesen5,25mil-
lió liter üzemanyag tárolásít tette lehetővé.

A Királyí Műszakiak 516. Küönteges Csoportja szintén megtervezett és fel-
épített ery üzemanyag-vezetéket a sivatagon keresztül (pl-oó ehevezéssel),
amelyAl Jubayl-tól haladt előre 95 km hosszan és hat töltőállomást c§attakoztat-
tak Ú. Az Üzemanyag-vezeték kapacítása közel ötszöriise volt a hadosztály előre
tervezett dízelolaj szükségletének, s a leghmszabb katonai üzemanyag-vezeték
volt, amit a másodikvilágháború befejezéseóta a britekfuíítettek

A haditengerószet saját üzemanyag-szülségletét a királyi Támogató-hajó
Flotta tanlüajóiról biztosítottE (olna, orangeleaf és Bayteaf1. úikor aláírták Sza-
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úd:AróbiávalaFogadóÁ[amTámogatrósaegyezményt,attólkezdveegr,akuwaiti
kormínytól díjmóntesen rendelkezésre bocsíjtott tankhajó sállított szaúdi
iizenan/agot (szintén ingyenesen) a vtkös-teryer partjín lévőyanbu-ból, amely
az egretlen, hajók rószére nlkrlma,< szaírdi üzemanyagforás volt.

] , At it 
"*portosítás 

ellí!ísí,nak fontm részét képeae a vízlrtztmítós

A sivatagba telepüt l .brit pínél6 badocztály előre tervezett n&p ivíágénye
2 millió liter volt; ez lehetővé tette a személyenlenti 40 üteres napi fejadagot, to_

víbbí a kórházalaól való gondoskod,íst és az ABV mentesítés ellátásít. Azonbsn a

sz!údi téli idő§zekban kiderüt, hosr a szemáyenkenü vídogyasz!ís csak napi 20
üter lett. 1 99 l .végére a hadszíntéren, illewe az Ötiil+érség utánpoüási úwonatán
vízvisszanyerő (§ótatanító) szűrőállomís és 20 ABV mentesítő erység telepüt.
Ezekuállomásokasivat4gbanfúrtlutákbol,!éstíbbapartmenténnyertékavizet.
AfúrtliltEkvizetevéssévóltsótartslmú,ígyalehetségesvízkitermelésiarányeze-
ken a belyeken nagtobb volt

A brit hadügrminisztérium bérett két tarlílyhajót is további biztosítékként a
Fogadó Állam vízellátásának megszakadósa esetére, ha peldául 8 sotal&nító állo-
másoktól olajszennyeződés következtében szennyelsttvh érkezne. De végü is,
egrik hajóra sem volt szíilség.

Abaditenger á:szetavízÁIáttásít sajátvízpírologtató (ótalanító)berendezés-
sel végezte. Ugyanakkor sziikségbetyzeti tartatékként, a Királyi Támogató-hajó
Flotta tartítyhajói friss vizet sz,íllíthattalc A városi környezetben elhelyezkedett
legierő is a Fogadó Átam vízellátá§Ábol részesüt, de a sziilrséghelytsti tervek is
készen voltak ennek az elláuísnak a lehetéges megszakaüísa esetére.

Ahrdttcchnlkrlrnlagcll{tóstilletríenobritcsoportosíúsegyesítetttÖrzse
azt az utEsítí§t kapta, hogy készüjön fel a hadszíntéren való tartóztodÁs het hG
nrptg tartó ellátísíra, egyenlő mértékben a potalkatrészeket és a raktírkészletet
illetően.Az ellátás nagy része előzetesen légiszíllítással érkezett, a tovÁbbi szíilít-
mónyokat a sürg&ségtől függcíen repüőgépen vagy hajón továbtították AFort
Grange szíllítóhajón volt a hadszíntéren lévő haditengerészeti erők alkatrész-
sziikséglete is.

Ahol tömegmennyíségeket igénylő tengerentúli áttelepiilésvalosrrlt meg, ott
fokozot,an igényelték a sztilaéges szÁmvetések elkészítéset a környezetről, Ez el-
lenség helyzetéről, azuuínpoüás hossá tengeri útvonalairól, azazonnali kÖvetel-
mények teljesítési "lehetetlenségeineki hadműveleti következményeiről. Pélűut
a raltárkészlgt megfontolt növelésenek következtében a földi hadviseles idején a
Challenger harckocsik 95 %-os hadrafoghatósági eredményt értek el.
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A brit kontingens megbíáató anyagi biztosításában jelentős szerepe volt a
brltvédclml lpornak.

Az ipar re.egílísa tartós és hatékonyvolü mintegy 900 sürgős hadműveleti
megrendeléssziiletett és talált gyártót.Az ipar meghatározó szerepet játszott a há-
ború sikerében olyan új szerződé§€k teljesítésével, mint a sivatagi egyenruha, a ba-
ko,nc§, vEgy a vízvisszanyerő (sótalanító) szűrőkészülék; felszerelésck és
a[6tré§zek ítalakítá§a é§ javítísa; illewe egres gyírtmányok gyors és eredményes
me8tervezése vagy korszerűsítése.

A brit csapatok logisztikai biztosításóban meghatározó szcrepct kapott a
3cchntkel blztcíttls ls.

A szóíazföldi haderőnem két pánélo§-javítómiíhelyt és egy repüőgép-javí-
tóműhelyt telepített az l.brit pánélos hadosztály eszközeihea belértve a száraz-
földi csapatrepiilő-hadtest helikoptereit is. A támogató helikopterek műszaki és
karbentertó§i t"imogatáút a légierő (a Chinook és a Puma helikopterekhez) és a
haditengerészet (a Sea King4 helikopterhez) biztosította. A merevszárnyu repü-
lőkarbantartást a légierő a rendszeresített század megercísített karbantartó sze-
mélyzetével oldotta meg.Ezzel a leghatékonyabb hadműveleti alkalmaáatósági
arányt érte el a harci tevékenységek ideje alatt, nem utolsósorban az Eglesiilt Ki-
rólyságban műkiidő légierő műszaki törzs óriási erőfeszítéseinek eredményeként.
UgyancsakroppantnagyértéketképviseltaDahran-ilégitámaszpontonállomáso-
óbritrepiilőmérnöki csoport ésegykorábban, abritlégierőnél alkalmazotteilátó
á§ karbantlrtó törzs a szaúdi királyi légiglfi támogatá§íban.

A brlt hrlborris csoportmítás felvétele az áttelepítés és átszállítás révén
voltlehetseges.Efeladat során, a Királyi Támogató-hajóFlotta korlátozottkapa-
citólín feltili hajószíllítási igényeket bérelt hajójáratokkal elégítették ki. Noha

igénybevételt (rekvirálás) nem alkalmaztak, nem tudták minden alka-
lomra megtalálni az ideálís tengerí szállítóeszközt, annak ellcnére; hogy a megfe-
lelő időhatárokonbeliil mindig elegendőhajókapacitás állt rendelkezésre.Amikor
többféle ajánlat köztil választottak, mindig brit ászlót viselő hajót használtak an-
nak ellenére, hogy ezek a hajók törekedtek a hosszúlejáratú bérelt utakon maradni
eg;rbizonyoshajózásiúwonalonvalófolyamatosalkalmaztatásreményében.Ezek
az utakvalószínűleg megszakadtak volna és a bérleti szerződés elveszett volna, ha
a kíilönleges bajókat Ötirl úWonali szállításra rendelik. Ámde az előkészületi idő-
szak tetőpontján mintegy ötven hajó berakodása folyt, vagy éppen úton volt az
Öuil.reté. .n urit csapatoú előre telepítéseben 20 orságbóI av"ia 1 14 kíilönhiző
hajó vett részti némelyek közüük többzör oda-vissza utat tett meg, íxy iisszesen
146hajófordulót hajtottakvégre. Iényegében a tengeri hajókon nyugodott a fele-
lősség a csapatok tímogatásához szülaéges minden lőszer, felszerelés és raktiir-
késdet 86 %-ának a helyszínre sállításíért.
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A brit Lfoi SzíUító Flotta kiegészítésére szintén bérelt (charter) jíratokat
haszníltak,míiaregulárislfuiszíllítí§iÉnyítótörzsmunkíjít&KirályiTám€E-
tóllgierőkivezényelt szállítószízadatímogttta.Naponta 500 tonnasiirgősrako-
mínyt sáUítottek A ciprusi Atrotiri-ban közel 8000 címzett ktildemény vírt
legiúton való szíllítísra. Hogy ezeket az adatoLat érzétcelni tudjulc az Oböl-h,íbo-
rúval kapcsolatos szíllíüísok mennyisége - a brit adatok szerint - a Iigi §zállító
Flotta közcl l O évcs békc tclJcsítménye normát feladatainak felelt meg.

Fontos tapasztalatvoltaz is, hog}túrmennyire isa hadügminísaériumévolt
a feletősség a készletekí§elepítésében, a logisztikaielve}és a tervezéskoordiní-
tásíban,mfoisképteteneklettekvolnamegszerveznialogísztilaitevékenpfueket
akikiitönítettEgresítettTörzsnákiil.Avédelmiminisztériumképesvoltirínlta-
ni, bérelni hajókat és repüőgépeket, de nem volt képes menedzselni részleteiben a
logísztíkít.Ezvoltalenyűgözőindolaabritfelel&ségi rcfiiletenkíviilinagrmére-
tű hadművelet Egresített Törzsön keresztiili vezetésénelc

Az amerikai hadsereg anyagi-techníkai bizto§ításának
meg§zerv€zése és végrehajtá§a

Az ameriloi hadsereg óriási logisztikai tevékenységet vfozett az Ötíil-hóbo-
óbanrészwetthaderő-csoportosításanyagí-technikaibiztosításaérdekében.Ka-
tonaí potenciáljának növelése ncmcsek r hrzrl cróforrísokrt, hencm rz rdotí
térség katonai-, gazdasági- és hadtíptÉzisait is felhasznílta.

Ezzel egyidejüeg kidolgoztak egy rrrgalmasan rlkrlml2folt$ elméletet a csa-
patok anyagí-technikai biztosításíra. Jelent& mennyiségű anyEgi esz}öztartalé-
kot telepítettek előretolt tÉzispontokra Diego€arcia szigetén, a megelőző idejű
raktározá§ körzetekben @zsibuti, Markaz-Tamarid, Maszira, Ma§z*sd, Dzsid-
rtat), a tengerpartra való kiszíltítísi pontokra (Dzsidda, Makaszia, El-Dzsibat) és a
kíilöntliiző repüőterek @1-Kufur,Er-Rijíd, Olajza, Hafar-El-Batin) terüeten. Ígr
már a konfliktrrs kezdetéig rendelleztet l 3 fő - stacioner (telepített) feg;rver és lő-
szer, 7 üzemanyag (anelyekben iisszesen l E5 ezer tonna üzemanyagot tírottak), 6
egyéb, valanint 17 hajózísi anyagot tíroló raktírral. Mínden raktárat a legkorsze-
riíbb és legjobb míntiségű ki- és berakóeszközökkel szereltek fel és félig fötd aló te-
lepítettékőket.

Ezeket a készteteket l80 ezer fős kontingens harminc napos anyngi szüksé8-
leteinek biztosítására tervezték. A barminc naFon túli sziil§égletek biztosítósát az
U§A-ból, valamint közelebbi tengeri bízisaiból és raktíraiból terveztékbiztosítani
légí és tengeri szíllítássat.

Az ENSZ Biztonsígi Tanácsínak haüírozata utón, az USA és szövetsfoesei
megkezdtékfegyvereserőikcsoportosítísainakhadműveletiszetbontakoaatását.
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Ezzel eryidejűleg megval_ósítottík az+nyagi=tectruikái:szervezetek közrretlen fel-
késátésénekszabílyeit a c§apatok haretevékenységének bíztosítására, fokozato.
san növelve azo,k ető- és eszközállomínyát. Figyelembe véve §zaúd-Arábia
infrastrukturális elmaradot§ágá t (azílchálőzatok fejleüenége, a vasút és repüő-
terek hiánya), az,alapvetőtartatékokatllabar.Elbeqin és King-Halig terüetén

.,ö§§zponto§ított,ík, Ezentívü fellésziiltek az előaóleg Diego€arcia-ban létreho-
zott iizemanyagkészletek igénybevételére, king-Halid lrörzetében ped.ig üzem-
anyagszíllító cxívezetéket telepítettek

A felkészülés folyamán kiemelkedő figrelmet fordítottak a folyamatos
anyagbiaosításra és a szíIlítások vforebajtísíra, Figyelmet fordítva.a tér,ség ne-
hÉ.zirlímésretiésklimatihsviszonyaira,kutatócsoportvizsgáltaazu§Ahaitsere-

KÍemeltfeladatként jelentkezettEvízbiaosír,íssivatagiköriilményekközött,
mivel a vízsziilségletet napi 90 liter/főre temezlék Ezért olyan víztisztító beren-
dezések azonnali szátlít-ísí! rgnde|ték el, arnelyek teljesítménye háromszorosa
vol! az eddiqieknek. A Úónák részére egyéni i'ots.tha *aaíményiént olyan
tablettát kísérleteztek ki, amely 4ó-szor gyorsabban fejtette ki hatását, mint az
eddighasmáltak.

:' Aszemé§líáÜonánymelegétellelvalóelláüísánakhatékonyabbátételeérde-
kében, két új tí]pusú ételnelegítő esz-közt fejlesaettek ki. Az egyik a katona szemé-
$, a másik a kis lét§zímú alegységek ételét melegítette fel rövid idő alatt.

puerto-Rico szigetéir a sivatagi íncázesikörtilményhez leginkíbb megfelelő
táromszínűbadiruházatotvarrtakazamerikaikatonákiészére.Aszövetseg;Sc§a-
patokanYa§i+echnlkaibíztosításánakköltségetámadóhadrhűveletrevalóközyet,
lenfelkészÜéssorán,átlagosannapi 15millíóáo[árt tettti.Aszakértőkelőzetesen
a végrehajtandó hadművelet átlagos napi költségét l -2 milliárd dollárban állapí-
tották meg. Ma már ismert, hogr az kakkal szeúbeni háború a szövetségeseknek
42,ti initliárd doltráijába kerüt, amely egy napra átlagosan ery milliárd aou,ait;e-
lentett.

Avárattanrrl keletkező anyagellátási feladatokmegoldásíra speciáIis szolgá-
latot hoztak létre "f)esert Express" néven. Eszsrtezet feladata vott bármilyen
anyeg, ve8y eszkőzlZ őránbelüi biztosítása az USA-ból, illetve valamely nyugat-
európai raktírból

Amagasabbegrségek és egységek fotyamatos anyagi-technikai biztosítása ér-
dekében új logisztikai alegységek létrehozásá t irányoztákelő. Így peldául előreve-
tett zászlóaljakat állítottak fel, amelyek ellátó, javító és egész§égü8yi sázadokból
álltak Amennyiben a tartalék ariyagi-technitai eszközök et szÁllitő hadtápalegy-
ségek könetleniil a magasabberységek, illetve egségek közetében helyezkedók
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el, negengedtek a tartaté,tot renasznát,Áset, ha a támadás üteme erős volt, vagy a

"*mót 
i-Őverei 3ő n4pig tartottak Megkiilönhiztetve az alkalmazott bizto-

sítísisÜ*turíktól (apelyek rz önólló ellótásl pon|ok clvén alapultak), ezek az

ílj,qB4ltrazósimódokhatpkonyabbnakbizónyultakAzanyagieszköókutánsál-
riiÜrc.viárintvalmrrltmeg,amclyneksorínatengerpartokonésreptilőtereken
lévő kisáliítísi pontokat atkalmaztálr.

A,hadosztáty-eüítópontókra és esetenkent a dandórhadtóp körleteibe az

anyagi-tecbnikai esz}özöiet a szíllítodandÁr gépjárműveivel, két iizemanyagszíl_
líÚ-zíLsztfuJijal,valamintszíllítórepíilogépekkeléshelikopterekkelhajtottíkvég-
re.

A megállapított normík szerint, a hadműveletre való felkészíilés során, egy

amerikai lotona napi ítlagos anyagszülc€8lete 1 l 0 kg volt. Ez a csapatolaa, von&t_

koóan napi 55 ezer tonna anyag sáüítísít jelenteüe. A c§apstok számának növe-

lése a térségben, a sállítási feladatok növekedését jelentette, amelyet minden

szíllítósi ógizat,igénybevételével, illetve azok komplex alkalmazásával hajtottak

végre.Asáíúsotzömetengeri éslégivolt, amelyekered9ényesvegrehajtísíért
silieresen kellett alkalmazni a háborús köriilményekre való íttérés követelménye-
itjEzértgyors ütembenüzembehelyeztéka tengeriflotta tartalékbajóit,valamint
a l€ §állítások érdekében alkalmaztax^ a neh éz-szÁllítő plgári repücígépeket. A
fogúttmított intézkedések eredményeként az anyagi-technikai eszközőkítszál-
ütásít feszütségmentesen megoldottík.

II'ak ellen a hadmüvelet tömeges légi_ és rakétacsapással kezdődött. Már s
hadművelet első napján (amikor a légierő több mint 1500 bevetést hajtott végre),

tömeges anyagi-technikai eszközfelhasznátás történt. Például, a fogyasztís a légi_

erőnél felhasznált lőszerb<il és üzemanyagból a normák l,5-2-szeresére emelke-
dett. A fogyasztási normák ilyen mértékú növekedése kiegésátő rendszaMlyok
f,oganatosítísít tette sziikségessé. Ezért növelték az átszállítísok mennyisegét az
UsA_bol és Nyugat-Európ&bol (t{émetorszógból, Belgiumból és Dániából), vala-
mint,a Csendes{ceán térségében lévő hízisokról (Japín és Filippino teriiletéről).
Azanyagi-technikaieszközöksállíuisa tengeriéslégi szíllítíssaltörtént.Csakeb-
ben a peiiódusban, több mint 180 hajót vettek igénybe, amelyekkíl átlagosan 20,

minden napSzaúd-Arábia kikötőiben kirakís alatt íllt.
''
, A hadműveletek során, az usA illetékesei a vedelmi Minisztériumban ele-

mezték az anyagi-technikai szervezetek munkíját. MegÁtlapították, hory a köriil-
tekíntő tervez,és,sznruezésellenére főként az els<í idózakban történtek hihík Iry
például, nem készítettek;lő konkrét, alegységekre lebontott terveket az anyagi

eszközökbiztosítására a csapatok átsáilítása során, ezért az előrevetett állásokb8
lassan érkeztek meg az anyagi eszközök, késedelmek történtek az élelmezés és víz-
biztosításterén is.
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A csapatok minden oldatú anyagi-tecbnikai biztosítása a felkésziilés és a vég-
rehajtís időszakí'ban tisszessCgeUen magas szintű volt. Ebben kiemelt szerepet ka-
pott,r vezetés Jó me3szcrvczésc. A legfontosabb követelmény a rugalmasság é§

operativitás volt, amelyet a nagrfokú automatizílá§sal és a komputerek széleskÖrú
altalmazísóval értek el. Pélűul, az ellenőrzések megszervezésében - a felhasznált
eny€i eszközök nyilvántartásábsn é§ poüá§íban - rendszeresített szánítogépek
márazelsőharcokbankiválósnatkelm&áatóakvoltakazanyagitechnikaivezetés
minden szintjére. Biztosítotlík 8 gyor§ és pontos adaszolgáltauíst, nag;rmérték-
ben hozzíjírultak a csapatok biaosítÁsínak folyamatosságához.

7Á:16megtreg;zések

Elsőként a harctevékenység precíz és megelőző felkészítését keü kiemelni.
Fontosak az anyagi-technikai eszközök tartatékainak tírolási, a hízisokról és rak-
tárakból acsapatokbozvalószíllításkérdései is.Ezeket afeladatokat alegkorsze-
rűbb ki- és berakógépekkel, a konténereket és egységcsomagokat sállító köáti,
légiésvasútisá[ítoeszközökkomplexalkalmazísávaloldottákmeg.Vagyisgror-
san és rugalmasan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez.

Atérségbenvégrehajtottlégihadműveletbebizonyította:aközeljövőkonflik-
trrsaiban kiemélt feladatként kezelik majd az anyagi-technikai egységek-, alegyse-
gek megsemm isítését. Ezért, megnőtt a hadtápobjektumok álcázásának és
légvédelmi eszközökkel való fokozottabb eltálásnak a jelentősége.

Világos, hogy az ellátórends rrr szétziláiíg,szerepet játszott ez iíaki katonei
gép-lstszétzúzásíban, de ez aszerep valahogy köryetett volt. Amennyiben a hó-
ború l00napnál tovóbb tartottvolna,akoalícióscsapatokoakajelentkezőhiányok
következtébericsökkenteniiikkellettvolnatevékenységiiket.Azirakihadászatiút-
és vasúüálózat sátziláláse lehetővé tette a koalíció számára, hogy az iraki nehéz
harci technika jelentős részétmegsemmisítse. Amint a haderő megkísérelte a
visszavonulást, csapd.íba esett és a koalíció szíradöldi csapatai és légiereje tetszés
szerínt megsemmisítette a még megmaradt harci technikít. A Kuwait és hak kö-
zötthúzódó "halótorszígútjának" tömegesmegsemmisítése volterrealegjobbpel-
da az irakiak szempontjából.

A légi tevékenységek intenzitása nemcsak az üzemanyag, lőszer és egyéb
anyagfelhasználás jelent<ís növekedéset eredményezte, hanem fokozottabb igény-
bevéielt jelentett aiepíitést kiszolgáló mérnök-múszaki személyzetre is. Ígr új fel-
adatként jelentkezett a repűlést végrehajtó és biztosító tevékenység közötti
összehangoltabb módszerek kidolgoása.

Az Öbirl-hóboru soún, a koalíció a világ minden részérőlcsoportosított át
csapatoknt, hadianyagot és sikerescn mcgsemmisítettc a világ negyedik lcgna-
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gyobbhadigépezetét.Ezt ahEtfrlmasbizto§ítí§i telje§ítménylíét thyező tette le-
hatJvé: a technológia és ateljes mozgásszabadság.A technológiít, a gyors tengeri
ésahangsebessógnélnaryobbsebeségűlégi§zíUítístésaszímítogépesforgalom-
iÉnyítá§t, all.világháború utín fejtesztették ki. Ezen kíviil a koalíció - eltét&n az
öwen év előtti szövetségesektö - tdes mozgásszabadsíggal rendelkezelt szíraz-
földön, vízen és levegőben egyarínt. Amennyiben ezt a mozgísszabadsígot akár
terrorista akciól&al, akír hagrományc katonai műveletekkel akadílyoztát vol-
na, a konfliktus kimenetele másként is alakulhatott volna. A koalíció haditengeré-
szeti erői azonban felkészüttek, hogyszembeszílljanak a koalíció hajóforgalmát
akadílyozó bármiféle fenyegetéssel. A kerest<edelmi hajózís tekintetében mír ke-
vésbe raryogó a kép. Jóllehet, jelentős erőfeszítések tö|rtentek az ellátóanyagok
mintrendkíviiliszítlítmányokelőresállításíban,aháborúbizonyította,horyafo-
lyanatos hadviselés biaosításához sziikséges a tengeri §zíllítás, mivel a légi kapa-
citíst mes§ze meghaladja a szükséges tolnamennyiség. Az Oböl-híború
anyagi-technikri biztosítási rendszere nagyban tóplálkozott a kiilönböző több-
nemzeti gazdasági forrásokból. Ezek nem biztos, ho6r minden esetben rendelke-
zésre állnak a jövőben, és a nyugati kereskedelrni ftottáknál mutatkozó eltérések
valamikor a ryenge pontját képeáetik azon erőfeszítéseknek, hogy folyamatosan
biztosítsák egy háború megvívásít a világ tívolabbi térségeiben.

Az Öbil-háborúban a biztosítísi feladatokkal a koalíció logisztikai erői sike-
resen megbírk6ztak. A végzett, hatalmas teljesítményt leghitelesebben N.H.
Schwarzkopf tábornok tudta értékelni.

'.,. N emtudokvi s uaeml ékani, luogy aludtüténel mi & körtyv ekbár mikor i s be-

szdnnltakvoltue,lrl"raerőkmu3uásóról,e*karatávolságra,lngyolyan hetyzetbe
kerüljenek, hogy képesek legyerck a tómadósra. De ami még fouosabb és tlgy
gondolom no&)on-nag,on fontos, hog elidőaek ennéI a ponndl, u, a lo§sailui
bózisok szerepe. Mi nemcsak a csapatolut mozgant* innen-odq de aó szeint
üzenunyag lőszer, tat,talél<all<atréxeh ivóvk és élelem tonnóinak ezreit és ezreit
§zóllítottllk ebbe a kirzabe, mivel mi ut akartt& hogl elegendő elldtóanyagunk
legen léaél úg4 hogl ha me§ndítjuk a tán adds,t, és a hatc elhúzódó lesz, amibe
nary)on kiinnyen belel<elleredhetünk volnq elegendö ellátóanyaggal rendelkq-
atnh ami kitat,t ő0 napig. Íg az egl abszolút §gantihls teljesúnnenynek szómít,
és én nem udom eléggé kiíejezni elismeésetnet a hadtdposoknak és a gdllf,tók-

na}í, akik ezt kivitele4ék.."
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IIARcKÉszüLT§Éc, xrrÉpzÉs_rrrrÉszírÉs
] nHnncr<ÉszülrsÉcANyAGI-TEcIINIKAI

nzrosírÁsÁNlx r,önn össznrtlc,cÉsu

Janscsák Miktós|

Előre kell boc§ájteni, hogy e téma természetébo:l adódóan kontrétunok is-
mertetésére, a kiilöntiiző összefiiggésekadatokkal történő bizonltísára kevésbe
nyílik mód, viszont lehetőség kínálkoztk az összefiiggések általános megfogalma-
zÁsít a, tz értelmezési problémák megyálaszolásíra.

AMagyar Köztírsasíg biztonsígplitikai elveibóil és koncepciójábol eredően
azelműt éveksorón a honvédelem teriileténmélyrehatóváltoásokkezdődtekel.
Aváltoásolot olyrin döntőtényezőkindukílták,minta nemzetközivíszonyokát-
alakulása,azellenségképmegsainése,amelyekkeltisszhangbanelőtérbekerütha-
zánk szuverenítás.ínak, területi sérthetetlenségének megóvása

Az orság védelmi felkészítésének részeként felgyorsult a Maryar Honvédség
szervezeti korszerűsítése, védelmi jellegének eróítése, az alaprendeltetésből adó-
dó feladatai feltételrendszerénekmegteremtése. E folyamat érvényesiil napjaink

ryakortatíban éseddigi eredményei közé tartozikahadsereg tímadó jellegűharc-
esz.közeinek kivonása, megsemmisítése, a szíradóldi csapatok struktúrájenak ki-
alakít-ísa, új sze§re?ati elemek rendszerbe átlítása, ahadműveleti követelmények
kimunkálá§a és új szabílyzatokban történő rtigzítése, a felkészítés konkrét felad&-
tainak megfogalmazísa.

Az eddig elvegzett feladatok csupín a kezdetet jelentik, amelyek értéke mégis
jelentős, mivel azok alapul szolgáInak a további lépesek megtételéhez.

A bonvédségen beliili váItozísok eryik döntő állomásaként jelölhető meg a
Magyrr Honvédség úJ harckészültségl rendszerének klalrkítóse és beveze-
tése, amelynek legfőbb jellemzője az önállóság mellett aa hogy k:zfuílrybazínk
védelmi szempontjait figrelenbe véve szüetett. Altalános jellemaíit tekintve a
harckészültség új rendszere feladatorientált, rugalmas felépítésű,lehetőseget
nyújt a sziikséges és etégséges készenlét fokoásíra, időnonnái reálisak továbbá

l tarmcsák Mklós alezredes, MH Anyagi-Technikai Fócsopotffuesés, Tervezési Osxály
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fígrelemte veszi a n€mzet8azda§í8 lehet&égeit, biztosítja a békeíllapotról töíté-
nő áttérés küöntriiző változatok szerinti végrehaj tásít.

A harckésziilsQi rendszer es.ik fontos eleme e herckészültség enyagl-
technlkel blztmítti sa.

A megfogalmazásMl kitíjn,lí hory a korábbi idő§zakban önálló hadtáp és a
feg)ruerzet-technikai szervezetek inte.8rációja révén az új harckészütségi rend-
szerben nár anyagi-technikai biaosítás valósul meg.

Ennek megfelelően a harckészütség hadtípbiztmításót, valamint a fegrver-
zet-tecbnikaiszaluígib'ztosítísokatszabályoáintézledésekazújHk§ztendszsr
ha!álybalépesévelegyidejűtqmegszúntek,ugyanal&orazokategyegységes,önál-
ló anyagi-technikai biztosítísi szabílyozás váltotta fel.

A hrrckészültség rnlagl-technlkel blztmíttMnck lényege a hadisztik-
ségtet szerinti technikai esz*özök és anyagok hadrafoghatóságának, illetve badi
hasznólhatóságának fenntartása, a csapatok előírt készenlétének biztosítása, a
meghatírozott %ész§égíi8yi és ködekedési rendszahílyok végrehajüása. Ezen be-
lü a harckészütség anyagi-technikai bizto§ítá§án ak f ötú ös s2aaúi :

*t Felsószlnten

- a csapatok részére szükséges anyagi készlet§zintek megállapítása, a
késdetek megalakítísa, lépcsőzésének megh atár ozása:

- az előí]rt techniloi hadrafoghatósíg szervezeti, üzemeltetési, javítási
hátterének megteremtése;

- a központí ellátó szervezetek harckészütségének tisszehangolása az MH
szintű ellátási feladatokkal;

- a béke ellátási utalís rendszerének olyan irán/ú kiépítése, hogy az
alkalmas legyen a harckésziiltségi feladatok v€í€hapasenal iaoszaicara
§
a helyszínen nem tírolható technikai esz.közö} és anyagok központi
tárolásának szabályozása, ugyanakkor az előírt időir belüli t<iaaás
feltételeinek biaosítása;

- a különböző készenléti fokozatokhoz kapcsolódó anyagí-technikai
biztosítísi rendszabílyok meghatározísa;

- az"IVí" anyagi-technikai helyzet jelentés és feldolgozás rendszerének
csapatoktól az anya8nemfelelős MH szintű szolgálatfőnökségekig
terjedő kialakítísa és működtetése;
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- a harckészíilt§eg idő§zskában jetentkező katonai ködekedési és szíllítási
feladatok végrehaj tásának előkészítése;

- a személyi óllomíny egé§z§égi íltapota negóvásíval, hlrc{é9e.1ryqe
fenntartisával, a Óapatok Úűkfiési területei közeggszségüsri C,
járványvédelni feladaüivat kapcsolatos írányítísi tevékenység véry76*64

- mindezek mepalócítísa érdekében a harckészültség anyagi_tec}nikai
biztosítísínik tervezéséhez t tartalmi és formai követelmények
meghatározísa, a tervek kidolgozísónEk inínyíüí§a és eüen&zése,

b./ C§rpsttr8ozrtbu

a tecnhikai eszközök hadrafoghatóúgínEk előírt szinten, tlrtása, az
anyag készletek hadihaszníIható§ág]ínak bizt6ítá§a;

- az anyagi_techníkai biztositő szewezetek felkészítése, a feladatok
vforeúaj-tásínak begyakorlása, a kiilönböző csoportok íllományának
összekovócsolása;

_ a mozgósítós anyagi_technikai biztosíüísi feltételei me€ter_emtése, a
bevon]rló tartaiéLos állomíny felszerelésének, ellítísínak, a
nemzetgazdasígi teóníkai eszktiziikíwételénekbiamítísa;

- a bekében nem étő katonai szervezetek megalakítísíval kapcsolatos
anyagi_tecbniloi bizto§ítá§i feladatok vegrehajtísának előkésátése;

- a harckészültségi intézkedésekben meghatározott anyagi-technikai
rendszatÉlyok végrehajtásínak megtervezése;

- a szakanyagok és eszközök tervszerrü frissítése és karbsntaítá§a;

- speciális szaldeladatok (rakétatechnikai, repüőműszakí, etektronikai)
vegrehajtísi feltételeinek m€teremtése:

- az "M" anyagi-tecbnikai jelentések kidolgoása (hiíny, feleslegek
megáüapítása) és felterjesztése;

az anyagí+echnikai harckészüt§fu i te, wokmányok naprakészségének
folyúaicbíamítása;

A felsorolt főbb összetevőkbol adódó fcladatok és azok vforehajtí§ínak kö-
vetelményei els&ltegesen a harckésziiltsfu anyagi-technikai biaooításít szabályo-
zó alapiniéz}edésben kediltek meghatározísra, anely töbt vonatkozásban eltér a

koúbbi basonló jeltegű szabílyozísoktól.

Az érvényben lévő szakíntézl<ed&tlszt§tu,a harckésziiltség anyagi-techni-
kaibiztosítísínakalapfggalmait(szíikségszerintmqújíryaazolot),továbbíegr-
be ötvözi valamenn/í fapcsolódó szakterület szabályozásít. A felső szintű
§zakintézkedé§ egyik fő erénye, hogy kizírólag abban jelennek meg az elrendelt
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anyagi készletszintek, továbhí azokmegalakítási éstépcsőzési követelményei.En-
nek előnye elsftorban a váltoaísok gyors és rugalmas követéseben nyilvínul meg.

Mósik lényeges pozitívum, hogy a szakintézkedés bír tetjeskörűen szabályoa
ugyanakkornemveszi el azalárendeltekkel rendelkezőparancsnokságok, kőzép-
bánt'tő szentezetek résdetes - alárendeltjeik sajátosságait és lehetóégeit firye-
lembevevő -szahílyozásánalr jogát.Ezzelkapcsolatbanazeddigi tapasztalatoiazt
mutatjók,hogyarégibeídegzrilésekméghatnakéssokesetbenazérintettparancs-
nokok kevésbéélnek a jelen intéz*edésben felkínált lehetőséggel, sok esetben to-
vábbra is feltilről várják a résdetes szahílyozíst.

A kíilöntliiző szakvélemények arra utalnak, horykonkrétan megfogalmazott
rendszabályok,amellékesmagyarázatokkiiktatásaaszakintézkedéstegyértelmű-
vé, könnyen kezelhetővé teszi,ezíltal a harckészütég anyagi-technit<ai biztosí-
üísi feladatai életszerűen, jóI terveáetően jelennek meg.

Az eddigi tapasztalatok szerint sikeríilt elkeriitni a korábban egyes biztosítási
ágakra jellemző túlszabályoást, valamint megakadályozni a nem kellően me3ala-
pozott biztosítási követelmények érvényesítését.

Fontos kiemelni, hory a felső szintű szakintézkedés, mint keretszahályoás
nem törelrszikvalamennyi korábbi elem tagad,ására, sőt a személyi álloman-y és a
technikai eszközök biaosítása terén a jól bevált funkcionális elemek, okmányok
továbbélését és használatát &ztönzi.

Így az anyagi-technikaí biztosításon belü a szakíllomány által zömében is-
mert tartalmúésformátumúokmányoktovábbi alkalmaásáranyíliklehetóég.Ez
a harckészütséganyagi-technikai biztosítási feladatai teruezésénél,a küönúző
nyilvántartásokvezetésénél, a számvetések kidolgozásáná! összefqlalóan, az
anyagi-technikai bizto§ítás előkészítésénél jelent egy olyan stabil alapot, amely
hozzájárul a rendszer mííkiidőképességéhez.

Aharckészütseganyagi-technikabiztosításátszahály ozőintélkelésekegyes
iisszefüggéseibőltöbbkövetkeztetéslevonásáranyílikléhetősÉ:g.Ezek közül a-ieg-
lényegesebbek

a kiilöntiiző ké§zenléti fokozatokhoz kötött anyagi-tecbnikai biamításra
vonatkozó rendszabályok össáangban vannaki biztosítandó katonai
szervezet részére mqlatározott haíckryzíilt§*i feladatokkal

- a harckévütségi rendszcr rugalmassága lehetővé teszi és kellő időt
biaosít a megalatítással, feltöltéssel, összekovácsolással kapcsolatos
anyagi-teóÜnÚ,ai tiaosit,esi feladatok végrehajtására. E téren i"srnrrrég
csak eges helyőrsfoekben (ott ahol tötlb katonai szeívezet m€atakurá§a
tervezett) és néh.ány olyan bekeszervezettel műkiidő csapatnál fordrrl elő,
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amelyek felelőssége esí, v€y töb békéb€n aem áő katoníi sulrczr;t
megalakításáraiskiterjed"Aza&uesetbentúlzsífolttívátóhdyrőrsfo$ben 1
figyelembe véve a megalakítási körleteket is - elsősorban az ellátási
k&iilnényet( a pihentaési leha<íÉge& valamint a tísztílkodási és ery&
feltéte|ek romolhatnak

- vannakazérvénybenlévő intéz}edé§€kneka jövőtalapozó, előremutató
követelményei i§. E§/ik ilyen a hadiszükrégletre biztmított techniksi
esz}özök és anyagok tírolási követelménye, amely jelenleg alapvetően
csat<satit*ségn9gold,ósokkalteljesíthető.Ahelyszínentörténőtírolásnak
MII összességében még nincsenek meg a feltételei. Több katonai
§zeryezet taktanyai úrdo&apacitá§ hún}4íbrn nen lépes a helyszínen
tárolni mínden anyagót é§ €§u}özét, amelynek köveüeztében előtérbe
keriil az TV{' utalványon törtenő biacítís;

Bár ellenőrzéseink tapasztalatai nem eg§lr esetb€n azt bizonyítják, horyfelté-
tel megléte esetén sincs akarat a helyszíni tórolísra, mivel így 'lví" utalványon tá-
rolt anyagi-technikaikésdéteket iltetően nem terheüazadott katonai szervezetet
a nyilvántartás, elszámolás, karbantartás, frissítés, ellenőrzés és elszímoltatás
konkrét felelósége;

- az űzőlr&al<eztetéstoáüí vmzata, hograz !Iví' utalvány tlrpián tiirténő
biztosíüís (készletek kiadásának, illetve vétele zíl#nek tisszehangolása
etöé§zítfoc) jel€nl€gi nagí§ág€ndjét tekintve feliihizsgálatot igéDyel }vía
.mÁr,az tí" utalványm történő bztmítá§bsn a kíyánatc és meg etviselhető

l.:arány a kiizponti ellátó szervezetek rwására kárman eltolódott, annak
eilenére $o61r a megvtínt sariezete} objektumaiban bizmym mennffiü
tárdókapaciufo szabadút fel

A központi tagozatban meglévő raktárbázis felvevőképessége ertísen lecsök-
kent" amit elxísorban a küönböző szemezéxi ciklusok során megsziint katonai
szervezetek bevont készleteinek központi tárolása idízett elő.Ezen tűnenően a
technikai esz-közök és anyagok Tví" utalványon történő biztosítása számos olyan
ellentmondást sziilt, amelyekre a jelen szabílyozísok nem adnakválaszt.

A szakintézkedés minden biaosítási feladat megoldá§ára - objektív okok mi-
att - jelenleg nem adbat választ. Ilyen peldául a harckésziiltség anyagi-technikai
biztosításín belü a tartalékos állomány hediruházati ellátása, amely a jövőt te-
kinWe az eryedi szabílyozás igényével jelentkezik. Ennek eryik döntő oka a szíik-
ségespendedezethiányábanrejlikAmegoldáseléréséigezenatérenisszámotkeü
vetni a meglévő lebet&égekkel és azokból kiindulva élszerű a követelményeket
megszabni, megteíemwe e zzel akonktét szabályoók kimunkálísának feltételeit.
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kedések előírásai firyelembe veszik az MH technikai eszközeinek átlapotát, a fej-
lesztés lehetséges változsteit, irányait. Reílisan szímolnak a nemzetgazdasígi
lehetőségekkel (szakállomány, techníka lebiztosítÁsa) és erőforrásokkal. Ezek fi-

elével kerülteL kiatakításra a kíilönböző arányszámok paraméterelq
norm,íL és mutatók, amelyek természetesen nen átlandóak módosítísuk a gazda-
sígi feltételek változísával biaosított;

- vfoezetiilaharckésziiltsfoiii$zefüggés€kből adódókövetkeztetéselüez
tartozil§ hogy a szabílyozások döltően a vQrehajtís egy valószínrísíthető vátto-
zatít - a feladatok egrmásra épített, €JE]í§tól fiiggő megold,ísát - feltételezik a
§zakígi biztosítások tervezíx*;nő döntően a helyzet eszt<alátód;ísíval szímolnak
Felvetődhet ezzel szemben mós víltozatok realitísa is, amelyekre természetesen
mísképpen ketl felké§ziitni.

Aharckészíiltség anyagi-technikai biztosításínak leglényegesebb ii§szefug-
géseit, az azokból levonható következtetéseket - az alapgondolatokon túlmenően -
mfohossz.n tehetne taglalni.Atéma azonban divatoaszóhasznátattal élve'kevés-
bé publíkus" ezíltal a mondanivaló sokszor a sorok között, vary es/tgy gondolat-
ban kizírólag jelzésértél&el jelenhet meg

Bíua abban, hogy a formai €§zköók a cíkket olvasó szakemberek gzámfua
nemhomályosítját<elamondanivalót,a jövó'benisszíikségesnektartomaharcké-
sziiltégbiztmítísi kérdései tudományo§ igenyű feldolgozísínak fotytatísát. Ez-
zel elérhető lenne, hqgy ezen terüet mélyebb ih§zefüggé§ei megismerése íltal a
harckésziittség anyagi-technikai biztosíOásíban éirntett áüonínyvéleményeit ki-
fejtse, gondolatait az rúj szakmai kiadvíny hasíbjain egmással megossza,
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_ B'EN .EL'u#z_#-ffi frffi§, FAK'LTÁ. -
uűtLTJl, JELBNE, st y,Évmwrövórp

C§ltijs Jdttos|

l 99 1. szeptemberben 0 l -tö megváltozott aZfinyiMiklós KatonaiAkadémi-
ónaképzésirendszer, a szervezeti struktúra,aműkiidésí rend.Aváltoáseredmé-
nyeként megalakult u Anyagi-tecfurikai (összlnderörcmi ) fakultás, amely
iisszefogja,egrsegesLeretekköáttműkiidtetiszerteáqazőszaktertileteinkenkép-
zést folytató taoszétreint ottatísi és tudományos tevékenygégét.

A témával kapcrclatm figyelemfelkelté§t &zért tartom lényegesnek, mert a

csa.patoknól tett títogatísaink,kiilönböző tovíbbképzések és fórumok alkalm-ából
igen ryakran teszik fel nekem akétdést: Milyu nnst u, a]radémifu a kéyzé§ raú-
szer, szervQ,ai srubúr a, Ingy an l elu fukerül ni, stb,

'Ú gr érrcma hiba benniinkvan, nem fej tettiink ki megfelelőpropagandát, nem

adtunkkisemmilyenátfogótíjékoztatót.Bekell|ítnunk,horyaHonvédségiKöz-
lönyben megielenő intézkedések, felhívások nem jutnak el minden érintetthez

Ezt a mulaszüíst, alapvető hi,ínyt szeretném most cikkemben pótolni - a tel-
jesség igénye nélkíil, elxísorban fakultásunk szervezetére, tevékenységére kon-
centríltan - a következő gondolatsor résdetesebb kifejtéséveL

Amlilft

- Az 1991. szeptember 01-ig érvényben lévő képzési rendszer lényegi
vonásai, erős és gyenge oldalai.

AJeten:

- Azúj képzési rend bevezetését elrendelő parancsok, intézkedések,
alapszab,ílyzók;

- Az akadémia, ezen belü fakultásunk jogállása, rendeltetése, felel&sége,
mííkiidési rendje, oktatási formák

t Dr.C§úrö§ránosmérnökezrede§,a hadtudünánykandidátu§a,€gyetemi docens,a ZMKA
Arryagi-technikai (Össáader&remi) f akultás parancvrolra
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AJövó:

- A képz'esi rendszer, a továbbfejlesztés Lövetelményei a különböző
f elsőszintű szahílpók tükrében.

I. Azakadémiaiképzésirend§zer
főbb jellemzöi 1 99 1. szeptember 0 l-ig

AzAkadémia rendeltetése a rfoi képzési rendszer kere étp,ljr aközép és f el-
sőgitttű katonaivaaőkkéryzáse volt alapvetően nappali, illewe levelezökéizÉsi
formában-

A fqrvernemi képzés haderőnemenként, a szírazföldi és tlssdegrvernemí,
illetve a légvédelmí és repíilő ógazatokon belü, a tan§átrck tervezéséün és fel-
tiryelete alatt vatósutt meg.

A kiizépszintü vezaőkképzé§nekidőtartama 3 évvoltnappali és 4 év levelező
ta8ozaton.Anappali és level ezőképz&r ejetentkezőkfelvételi iisszevonásonvettek
részt,maJdfelvételivizsgakövetkezett,amelynekeredményeképpen-sikeresvizs-
gaésmegfelelőponsámesetén-anappalitagozatoshallgitókfiivételtnyertekés
az akadémiaállományába keríiltek, a levelező hallgatók pedig beosztásuk megtar-
tá§a mellett tettek eleget tanulmányi ésvizsgakötelezettségeiknek

A telsőeínú vaeőkképzÁs, a hadműveleti tanfolyamon 1 év időtartamu
nappali képzés keretében valósul meg, ahol a beiskoláá s alapfettétele a 3 eves kép-
zés sikeres elsajátítása, valamint az előjáró pa.rancsnokok javaslata volt. a ,cgí s
éves képzési rendszer kifutó osztályai ebben a tanrrlmányi évben végemek szak-
mínk vonatkozásában két hadtíp, két haditechnikai osztátyunk végez, valannint
lalelezőképzÉ#,t fejezi be ery haditechnikai szakos osztály

A képzés során meghatározott azonos követelményeknek, szakonliénti köve-
telményeknek és ezen túlmenően temé§zetesen szakmai követelményeknek tet-
tek eleget avégzet1 hallgatók

Az első év úgrnevezett alapozó és ezred, illetve a dandár szintű képzést, a má-
sodi! !v a hadosztíly, íllewe a hadtest szintű képzést, a harmadík év pedig a had-
test, ílletve hadsereg szintű képzést foglalta magába.

A haltgatók másod és harmadéves korukban 2-2 hetes csapatgrakorlaton vet-
tekrészt,harmadóvben olyan igénnyel,hogygyakorlati idejiiritvánatObeosztási
helyíiköntöltsékle.Másodéveskorukbanévfolyammunka,harmadikévfolyamso-
nín Ped€ szakdolgozat készítésóre voltak kötelezettek. Szakdolgozatukai bizott-
sígelőtt, megadott szempontokéskérdések,valamintaz eljárásiorán felvetődött
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kérdésekmegválaszolá*ívalvoltakköteleseknyilvánosanmegvédeni.Mindenhar-
nadéves hallgató ,1 hetes parancsnoki és tÖrzsvezetési gyakorlaton vett részt, 1hol
a f,eladatokmegoldásáhln §zeízett s/akorlati jártasságáról adott Baubizonysí-
got.

,A hároméves képzést két áIlamvizsga - hadműveleti-harcászati, illetve ide-
gennyelvi - zírta. A sikeres idegen nyelvű államvizsga közép, illetve felsőfokú álla-
mi nyelwizsgának felelt meg.

A hároméves képzés élja - szakmánk voüatkoásíban -: olyan loton tiveze,
tők képzése volt, ekik alkalma§ek dand,ár hadtíp-, illetve haditechnikai főnöki,
(szíilaégeseténanyagi-technikaifőnöki)beosaísok,magasabbtörzsekbenésköz_
ponti szerveknél fő- ésbeosztott ti§zti beo§ztá§ok, valamint anyagi+ecbnikai szak-
csspatok parancsnoki, illetve pa,rancsnok belyettesi b€o§ztá§ok ellótísára.

A, hadntfu el ai tanf olyam képzéxf;&n az &sáaderőnemi jelleg dominált. A
képzésí szint a központ, illepe a hadsereg tagozat volt. A nyelvi képzésre csak fa-
larltáció keretében adódott lehetőség.

Az Akadémia profiljába tartozott még 8 kiilönböző szak-, át-" és továbbképző
tsnfoly&mok szervezése és végrehajtása 1ó hónap időtartamban a szakmai előljá-
íók igénye szerint.

B célnak megfelelően szervcztünk szekmólnk vonetko?á§Sbsn:

- ó hónapos feglrverzeti és technikai tanfotyamokat;

- 1-3hetesgazdálkodásitanfolyamokat;

- valamint egrrmóst követően három alkalommal 1 hónapos dand,ár szintű
anyagi-technikai biztosítási taafolyamot, amelyek célja szolgálataink
integrációja szakember szükségletének felkészítése és kivílasztása volt.

A régi képzési rendszerben a hallgatók köaletlen szakmai elöjárója írz 062-

tílyfőnökön keresztiil a tanszékvezető, szolgálati előljárója pedíg az itletékes tago*
zEtparanc§aokokon keresztü a fakultásparancsnokvolt. A tagozatparancsnok,
illewe a fakultásparancsnok csak az oktaüís tírg;ri feltételeinek biztcításával, il-
leWe a hallgatók mindenoldalú biztosításíval foglalkoztak

A régt képzást r€nd§?fr elönyel ez alábblakbrn foglalhatók összc:

- kisebb-nagyobbpontmítísokkatszínteakezdettöfunkcionÉltésac$ikkenő
szakmai óraszímokeltenére, 1000-1 1 00tanónaálltrendelkezésreaszakmai
ismeretek elsajátításfu §
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a háromévesképzés etég jó lehet&éget biaosított egy idegen nyelv közép,
ílletve felsőfokú elsajótítísára, valamint a hallgatói tudományos munka
és diákkörök folyamatos twekenyégére;

Lcdrrczőetvoltak alehet@etazáfolyammunka,valamintavakdolgozat
dmélyütmegalkotására, aválasaott téma alraposfeldogozására

a vegzettek mint ágazati vezetők pa,rancsnok helyettesi jogkörökkel
rendelkeaek, íg3r bizonyos felEdatok végr€hajtísa - a lineíris törzskari
szervezeteknek megfelelően - egyszerűbb volt, mert nemcsak
€sÉttműködésen alaprrlhatott.

E képzást rendszcr Mtrínyrlként cmlíthetó:

akadémiai (egyetemi) diplomát a végzetttíszt 30-35 éves korában
szeízett,W atudományos képzés tertiletein mintegy 10 éves hátrányba
kerüt a polgóri sáérával szemben;

a képzísaz anyagi-technikai szolgálatok integráciojávat kapcsolatban
fellépő szakember igényt neni tudta hatékonyan biztosítani és hiányzoü
szakmai pfofilunkból a gazdálkodási és közlekedési szakemberek
kéryzÉ;sr;1

a rendszer bizonyos fokú túlképzést eredményezett, amelynek
eredményeként a végzett tisztek jelentős része - a képzést követően - nem
akadémiai vqzett§éget igénylő beosaísokba kerüt;

a felvételt követően a hallgató nem volt abban motiválva, hogy
kópességét, tudását, és szorgalmát tetjeskörűen kibontakoaassa;

a megfogalmazott azono§ és ágazati azonos követelmények ellenére nem
bontakozott Li a képzés során a haderőnemi je[egű ismeretszerzés
elsődlegessége, fontossága, viszonylag kevés volt az integráló,
szemléletformáló, vezetői képességeket, készségeket kifejiesztő
tanüírs6
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_ e hallgatók képzésének és minden oldalú biztooítísínak szétvílaszCÍsa
(szakiai, iilótve szolgálati előljáró),nem fejlesztette a hallgatói
iinállósó§ot kezdeményezőkésasfoer

A képzési rendszer elónyeinck és hítrányainak elemzése során levonható az

a követkeaetés, hogy e képzési rendszer nen volt rossz, ami bizonyíthaó xud a

iénnyel is, hory ouÍ-e"r.'e" más fegrvernemek szatcsapatokvezető bemztísait

igen'sot, Elootniánkat elvégzett ti§zt tölti be sikeresen napjainkban is.

Az víszont kétségtelen teny, hogy e rfui rendszer korrekcióra,vary víttozta-

tásra szorrrlt, horyakórszeriibbésnin&fuilegmagasabb követelményelrne}meg_

felelhessen-

Amegvalósítottváltoztatí§ irányót igazolja. erősítr, ho8sEn_}4lg_sti or§zígok
katonai aládémiíin alapvetően mór nem t szakmai, hanem a haderőnemi, illetve

i répzési jelleg dominál. Fényes pelda errea BelgaKirílyi védelmi

Akadémia képzési Jt ut trrraji is, ahol az úgrnwezett 4. képzési szint - anely alez-

redsi és ezredesi beo§ztásokra és renüokozatokbetöltésérekészít fel egyév idő-

tartsmban - négr nary tantárrybloktrra építi fel a haderőnemi (össáaderőnemi)

képzést, amelyből három minderyik baderőnemnél közö§.

Közöselc

Eltérő:

- Biztonsígnlitika
- t€isztikaitímogatásés

menedzsment

- Társhaderőnemeki§merete

- Sajáthaderőnemiismeretek

250-300tanórs

250tanóra

150 tEnÓ,íS

350tanóra

Atannositnató vonís a nyugati katonai alodémiíkon, hory rövidített, tan-

folyamrendszerűképzésekdominálnak,amelyekalapvetőenmegbatározottkulcs-
bgÓsztesota ké§zítenek fet .Hozzlátrrítozdfxyiszontaz igazságbo?. ho6r e üsaet az

akadémiai képést megelőzően mír polgíri, vEs/ katooai egyetemi diplonáwl
rendelkeznek

AzAkadémiáravisszatérve, rríl ti a *mtíny vqiu 19 1. aeptenfu d sej úvel

l ailrdt, ténylqexx;l akiryfu az e,zévi kiboc§átó íinnepsftgd fejeződü ba
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tr. Az új képzósi rend bevezetésének értelmezése

,d legfontosabb bevezető okmóny a Honvédelmí Miniszter
5/ 1991.(VII!.28.) sz.rendeleteakatonaifelsőoktatásiintézményekben aképe-
sítés megszerzésének feltételeiről, amely közel eryidőben jelent meg a Magyar
Ködönyben (l9 9 t l 9 3. sám), valamint a Honvédségi Közlönyben (l9 9 í l l 4.
sztlm).

A rendeletben a honvédelmi miníszter - a művelődési és közoktatási minisz-
terrel egyetértésben - megbaüírozza a rendelet hatályát (7íny Mikló§ Katonai
Akadémiaéskatonaifőiskolák),hatálybalépé§ét(199l.szeptember0l.),vatamint
1. sámú mellékletében a ZVíKA-n, 2.száműmellékletben a katonai főiskolákon
folyó atapképzésben a képesítés megszerzésének feltételeit.

Clkkem Jellegét teklntve e tovtlbblekboncsrk rz ck démlárl yonetko-
zó rendelkezísekkel foglrlkomm.

r) A Wés iellege és cdja, amellye| kapcsolatban kimgadja; A Z\,íKA
katonai vezptői beosztások e[átá§ára felkészítő, továbbá tudományos
tevékenységet (kutatá§t és tudományos továbbképzés$ folytató átlami
esl.etem.

A képzés általános élja a katonai főiskolákon, polgári eryetemen szeízett i§-
neretek és a csapatszolgálat tapasztalataira alapora olyan katonai vezetők felké-
szítése, akik a képzés különböző fokozatain szeízet hadművészeti,
fegrvernemi-szakmai, társadalomtudománl és idegennyelvi ismeretek, valamint
vezetőí-szsrvezői jártassígok, készségek és általánmműveltség birtokíban képe-
sek - békében és háborúban egyaránt - a r,ájuk bízott katonai szervezetekvezetí:sé-
re, valamint különböző törzsekben és központi szerveknél felelős beosztások
ellátására.

b) A képzés formója és időtartatna, amely szerint a törzstisáiképzés az
akadémiai képzés szerves része és az alapképzéssel együtt képezi felté-
telétazryetemi oklevél megszerzósének, képzési időtartama: 1 év.

Az akadémiai alapkópés (ahol e képzés ldőtsrtsma 2 év) haderőnemi (sá-
razföldi, légvédelmi-repüő) és össáaderőnemi (anyagi-technikai, áttalános fel-
derítő és katonai biztonsági) szakon folyik. Meghatározza a rendszert a
tanulmányi időfelosztásának- tantárglcsoportokéstantárryak szerinti-sÁzalé-
kos arányát. @zzel a későbbiekben részletesen foglalkozom.)
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AZ EGYES SZAKOKON A KÉPESÍTÉS
MgoszERzÉsÉnnx nÉszlBrrs rBLrÉrBlBt

l,z .ltÁnntax:

Fsz nIx,A Haderónemi
öesz,uaeroneari

(^úyagi-te.hdká)

Aképzéscá}t Katonaivezetókfozés Katmaivezet6k@zé§

2. Aképzésszint}l Eg5rerem E§letem

3. Akiadottoklevá
megszerzése

Oklevá O*levél

4. Azokleveleken
Óegietöltképesítés
megszeizése

Harcászati{ndmű-
veleü képedtésútisá

Harcászati-hadmúve-
veteüképedt&ütisá

5. Aképz6sid&artama 2év (4í6lé,r) 2év(4félév)

6. Küelezószigorlaü
t8ntár8yak

Hadmüveletiműv&zet,
harcászat,vezetési
ismeí€tek

Hadmúvé[eümúvészet,
harcászat, vezetési
i§ínerotek

7. Áttamüzsga tantárgyak Hadmüvé§zoL
idegennyelv

Hadmúvészet -
szakismeret, idegen
nlelv

8. A f elsóf olrú képzésltez
sztlkségesnem katooai
tantárg]rak

Vezetéd igneretel<" .

gazdasági isateretek,
idegen nyelv, társ. tud.
i§neretek

Gazilasági isrneretelr,
idegerr nyelv, társ. tud.,
vezeüli ismeretek

,9, Asz{lkségesryakorlari
képzÉs aránya

Aképzés,tnszidejének
2a-3§Í.-a

Akép,zásidejének
20-3O,%-a,

l0. NyeMisneretekre
Yonatkozó ,

:,.kmetdniények

Két idegen nyehóól áll,
nyeíwizsga(egyikból ,

le3alább középfoe)

Kétidegennyehfuóláll,
nyehnizsga (egyikból
legúbbtözépfolr)
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c) A ?.IuII{A-n aera,luő képes&és j el lege, alrcIy ueriru:
,

1. A ZIr,íKA fegruernemi (szakmai) törzstlsztl képzése sorón szerzett bi-
ígazolja a törzstiszti lépzés eredményes elvfozését és lehe-

tőséget biztosít őrnagyi (a feltételek megléte esetén alezredesi)
rendfokozatba történő előléptetésre, valamint fegrvernemi (szak)
alegrséglarancsnoki ezred, dandír fegyverneni, szolgálatfőnöki és
Füönböző szintű törzsekben beo§ztott tiszti és mrós, ezeknek megfelelő
beosztísok eltátísíra.

2. Az akadémiai elrpképzés soÉn szerzett e$/etemi oklevél igazolja a
ZVíKA eredmenyes etvegzését és lehet&éget biaosít alezredesi, ezre-
desi renűokozatokba történő elöéptetésre,valemin t ezred-, dandárpa-
rancsnokí és helyettesi, hadtest törzsben fegnrerneqi-, é§ szgl8álf,ffőnöki,
mztáyésalmaályveaetröltii4mtisavekbenveatóbeosztás ellítísíra.

Elegfelső szintű szabítl.zóláüatóan csak az akadémián folyo alapképzéssel
kapcsolatban rende,lkezik (a törzstiszti az alapképzés első foka) nem foglalkozik az
akadémián folyo egyébképzési formákkal. Ezt a hiányt pot olta a, Mag.ar Howéd-
ség Parancsno6nak 68/91. (HK 6/1992.) int&kedése a Zrúnyi Miktós Itatonai
Alradémidn új Mpzési rendaerének barczaéséről.

t. Az íntézkedés azakadémiai alapképzéssel kapcsolatban a beiskolázís
feltételeit r(igzíti.

2. furébképzésiformákatha títozmeg,aneb Qeint:

r) A F el .sőfohúVq,aőkQző Taníolyama ZVíKAhad,ászatí-hadműveleti
ve,zetőképző tanfolyama, ahol a képzís ídőtartawia 1 év. Biztosítja az
MH vezetői fetkészítésének hadís"ati-hadműveleti szintű formájaként
a beiskolízottal biaonsíg- és védelempolitikai, hadtudományi, tár§a-
da|mi, védelemgazdasígi, jo8i ismereteínek és tud,ísának, valamint jór-
ta§s68ának és készségeinek továbbfejlesztését

b' Aűadtudonfuryi tanfolyama polgári ryetemet végzett tisztek - egyé-
ves - hadtudományi és katonai vezetői képzési formája.

Biaosítjaalotonaivezetőiéshadműveletíharcászatifelkészítéseledménye-
kéntEm4gf,§abbtörzsekben,valamintközpltivezetőszervekbenszalíeriileteik-
nek mregfelelő felel& beosztísok ellátísát.

c) spg;íáIiscéltanfolyamokl4hónapidőtartamban,valamintkíilönböző
időtartamú, nappali és munka melletti nyelvi tanfolyamok.
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3. Esyéb, az a}adémiai képzé§sel ö§§zefüggő feladatolat hatórozza meg,

na)qeresen:

- üz egye§ képzési forník követelményeit é§ tantervét a miniszteri par8ncs

l. szímú melléklete atapján kell kidolgozni;

_ uúlképzési rendszerre és szcnezetekre történő áttéíést a IIvkF által
jóv;íüaryott intézlcdés és feladatterv alapján Lell végrehajtani;

- szúj képzési rend§zer íltalános tantervi követelményét a HVl(Fharyja
jóvá, a részletes követelményt és tantervet, a tantárgyi programot,
valamint tematikai programokat a ZvíKAparancsnoka adja ki;

- a törzstiszti képzésre, akaóémiai alapképzésre é§ az idegen nyelvi
tanfolyanokra a beiskol,ázís pílyízat alapján történik AnvKF minden
év február 28-ig kiadja a pílyízati felhívást.

- A kronológiai sorrendnek megfelelően a következő - szakmák
§zempontjíból irányt mutató - intézkedést az MH Anyagt-techntkel
Főcsoportfónök adta ki, amelyben a felsőfokú tisaképzésrendjén belü
- szakmáink vonatkozásában - aI apva ö peremf eltétel el<a tisztdzott :

e) Meghatároz ta azt,hog;r az rnyrgt-technlkel fakulttlson belül az
anyagi-technikai biztosíüís t végző vezctő állomány képzését:

- ahaditechnikai
- ahadtíp

és a védelemgazdasígi tanszékek végzik

b) Szakmai törzstiutitanfolyamaink vonatkozásában meghatározta,
hogy ez a képzési forma az íryazati szaktísztek (pánélos-, gépjármű-,
légvédetni rakéta, rádiótechnikai, rádiótechnikai zavaró, híradó, mű-
srakif"gruerreti, vegyivédelmi technikus, közlekedési, iizemanyag,
élelmezési, rubázati, gazűlkodási) képzésben az első integrációs lép
cső, amely biztosítja a haditechnikai, badtáp, ködekedési, gazdálkodói
szolgálaton belü a legmagasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását-

Szakok - haditechnikai
- hadtáp
- gazdálkod,ási
- közlekedési.
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A képzés szakmai felíiryeletét a szaknak megfelelően az MH Haditechnikai,
H9dtáp és Hadigazdasági csoportfőnök valamint a MH közlekedési szolgálatfő-
nöklótjael.

c) Az anyagi-techníkai bíztosítási szakoa Q,év)végrctttiszteket a szolgá-
latok köátti 1haditechnikai, hadtáp, gazd,átkod,ási, közlekedési1 i"tég-
rációs ismeretek elsajátításával az anyagi-technikai szolgálatok
(főnökségek) vezetésóre iránfitá*íra kell felkészíteni.

A képzés szalfelügyeletét az MHATFC§F lítja el.

d) A polgári egyetemeken végzatt tisztel hadtudományi (ezen belíil az
anyagi-tecbnikai biztosítós) ism ereteinek megszerzése a hadtudományi
kiegészítő l 1 hónaposképzéskeretén belüvalósulmeg, elsósorban mér-
nökök és köa3azd,íszok vonatkozásíban.

A képzés szaldelügyeletét az MH ATFCSF tátja et.

pozítív vonása ezen intézkedésnek, hogy mellékleteiben r<igzíti az anyagi-
technikai szolgálatok betölté§éhez meghatározott katonai iskolai végzettségót. 

-

Az említett Főcsoportfőnöki intézkedésből már érzékelhetőek bizonyos -
akadémiánka t érinő - szene,zeti váltoá§ok i§, ídciszerű tehát rátérnem e zekréxz-
letesebb taglalásíra.

Az rkadémll, Q?En betül ez anylrgt-technlktl fekultís Jogttllrlsa, mükildé-
sl rendJe, oktg&lst formák

Az akadémia a Honvéd Vezérkar Főnökének közvetlen szolgálati atárendelt-
ségébetartozikFeladataitazáltalameghatározottkövetelményJt<nek, továbbáaz
OktatásiTörvényelőírásínakmegfelelőenlátjael.A}IVKFazakadémia írányíá-
sít és felíigyeletét személyesen, illetve a lívk hdm.fcsf. útján valósítja meg. Asza-
kigazgatást az MHp vezető szervei végzik, amelyek az akadémia mógfelelő
taaszékeinek, illetve szolgílatainak szakmai előljárói.

Az akadémia rendeltetése - arazazoktatísi folyamat él ja - a következőMp-
pen alakul:

A Maryar Honvedség csapatai (haderőnemi, feglruernemí, szakcsapatai /tör-
zseil,központiverveiésaBelügrminisztériumszámáraakadémíaiképzéstigénylő
beosaásokellátásíraalkalmastisztekfelMuítéseaII\{KF-által jovenagyoítaia-
línos követelmények és tantervnek megfelelően. @z a megfogalmazáshagában
foglalja a törzstiszti és a kétéves alapképzést, mint élt.)
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- posztgrnduális képzés folytatísa az akadémiát (pol8ári egyetemet) végzett

és erre kijelött tiszti állom ány ré,szére. (tvíagában foglalja a hadtudomiányi kiege-

§zítő, valamint a felső vezetőképző tanfolyamot, mint élt.)

_ AzMrszswe,zeti és technik&i fejlődésével zuzlangban kiilönböző tanfo-
1yamokon hívatásos, valamint taíteléko§ ti§ztek felké§zítése , ÚLtkéDzé;sx, és tovíbb-
kéryzése.

-A hadtudományi kutaús és tudomínyos tovóbbképzés kutatóhelyi színtű
te,rvezése és végrehajtása a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. @g;retemet
megitlető jogosítvány, illetve kötelezettség.)

Az akadómián folyo oktató és kutatómunkít alapvetően a fakrrltások szerve-

zíkkmrdináljákazerúményestevékenységbezvükségesfeltételeketsajátóllo-
mínyuk ,észéreegrmás-, & az akadémia más szervei közötti €gyüttműkfiássel
bizto§ítják

A fakultísparanc.snokok az akadémiaparancsnok közvetlen alárendeltségébe

tartoznak, eg3rszemélyben felelős operatív vezetői és szotgálati előlj árői azaláren-

deltségíikben lévő tanszékek és hallgatói osztályok szrmélyí állományának

Az Anyagi-technikai (össáaderőnemi) fakuttás parancsnoknak közvetlen
szolgálati alárendeltségébe tartomalc

a hadtáp, a haditechnikai, a védelemgazdasiigi, az informatikai, a híradó
és az elektronikai-harc tanszékek, a technnikai íizemeltetési részleg, va-
lamint az illetőségének megfelelő ballgatói osztályok

A fakultásparancsnok szakmai előjárója a MH Anyagi-technikai főcsoport-
főnök (főcsoportfőnök-helyettes).

A tanszékekközü csak az anyagi-technikai bíztosítás oktatásít els&llegesen

végrehajtó hadtíp-, haditechnikai-, és védelemgazdasági tanszekel&el foglalko-
zom a továbbíakban-

AzMHparancsnokínak68 l í99l.száműintézkedésealapján az akadémia ki-
dolgoztaamegh atározottÍIlképzésirendszeráltalánostantervikÖvetelményeit",
amelyet az IíVKF jóvíhagyott.
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Az űtaltínos tantewí H)vaelnények tanalnuzűc

a., aZVíKArendeltetését,aképzéscelját; 
:

b., a Zlr{KA-n folyo képzés forníit é§ időtortám ít,qea beftil: atőrxtíszti
képzésiszakait

- gazd;ílkodási;

r i:íli§,**''
ködekedési-szállítísi.

az akadé,miai alapképzés képzési szakait:

r öf"Íii*?:ffiH.erőnemi;- anyagitechnikaí-össáaderőnemi.

ahadtudományi tanfolyam képzési szakait í

: tffit,§í'"ált?Tl;u**;

c., az e,gres képzési formák cáját, a képzési követelményeket a tanLírgy és
óraelosztást.

:..
A jóváharyoü általáno§ tantervi követelmények alapján készítette el akadá-

miánk az esres képzési form áfura a'K(ivaelnéweket és tanterue{.

szAKI,í/fi NKoN BELÜL KtssÉ nÉszrrrrsrBBEN
KívÁNoK ínm rönzsrlszTl TANFoLyAMA t NKR.óL

Ahadtóp szakona képzés célja , hogy a vegzett tiszt a megszerzett ismeretek
alapján - a képzésiik differenciálts{gának megfelelően - legyen képes ezred és dan-
d,ÍrhadtápfőnÖki,hadtestszolgálatiágfőuökiésellátófőtúti,ahadseregellátófő-
tiszti, illetve központhadtáp beosztott főtiszti beos,ztások ellátására. :

Aél elérése érdekében ahadművészeten belü 208 óra hadtáp, 26őrabadi-
technikai,ésmintegy20óraanyagi-technikaibiaosítísiismeretetkap.Szakisme- ]
reti tantárgyalq hadtápüzemgazdasígtan l80; hadtípmunlca ésüzemszervezés 80;
katonai ködekedési és szíllíúís 70 óra; hadLípvezetés 90 tanóra.
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Ködekedé§ és glll&dsi *tron akéryzboélja" hqgravfuzett ti§zt a m€§zer-
zett ismeretek alapján - aképzésíikdifferenci;íltsígánakmegfelelően,legyenké-
pes 8z ezred és dandár SZSZF-i, hadtest KSZF-i (szíllító főtiszti) KSZI-ok,
\IKP-okésközponüadtápködekedésiésszÁllításivezetőtörzseinekszaktisztibe-
osztísai ell,ításóra

A él elérése érdekében a hadmiívészeten belü rrryancsak ?-O8 őr a,bldtítp, ?Á
óra haditechnikai és mintery 20 órt anyagi-technikai biztmítási isneretet kap. A
szakismereti tantírgrak azonosak a hadtáp szatkal, a kiilönbség az óraszámokban
lelhetőfel@adtípüzengazdasígtancsak l0oóraakatonaiködekedésé§§zóltítá§
viszont 150 tanóra).

Haditechnikai vlhon tkégzés élja, hory a vegzett tiszt a megszerzett isme-
retekalapjínleryenképesezred,dandírhaütechnitaifőnöki,magasabbtörzsek-
ben beosztott ti§zti, anyagi-technittí szerrrczeteknél beo§ztótt főti§zti és tiszti
beosaísok elláuísóra mindkét hadcrőnem vmatkodsíban.

A él elérése érdekében hadművészeten beliil 254 óra haditecbnikai és 26 óra
hadtípetlótási ismeretet kap.

Aszakismereti tantírgyalc rendszertechnikai ismeretek 168 óra; haditechni-
kai esz.köziik rendszerbentartísa 210 tanóra.

Gazdűkodtísi szakon aképzés cél!a, hory a végzett tiszt a megszerzett isme-
retek alapján legyen képes a csapatoknál és intézeteknél rendszeresített gazd,ílko-
dási főtiszti beo§ztá§ok ettátísíra.

A él elérése érdekeben a hadművészeten betíil50 óra hadtáp, 50 óra hadi-
technikai és 26 óra anylgi-technikaí biaosítási ismcretet kap

A szakismereti tantírgJíak általános statisztika 80; szímvitel l00; köls€ve-
tésifrnzüryek60;folyamatszewezkí},,értékelemzésésracionalizálís6O;gazda-
ságjogi ismeretek 40; nemzetgdzdaság védelmi felkészítése 40; katonai
gazdasígtan 80; harcteriilet gazdasígi biztosítása 40 tanóra.

A törzstiszti tanfolyam során ahallgatók záródolgozatot készíteneh majd zi-
róvizsgát tesznek, amelyek sikergsségét bizonyíwánnyal igazoljuk

A törzstiszti tanfolyamok szervezésérért és végrehajtísíért a tanszékek és
azok köaetleo szalmai előljárói a felet&ek A fakuttás felel&sége els&orban az
azono§ követelmények érvényesítése,.valamint olyan közöo szakmaí k6vetelmé-
nyekérvényesítéérekorlátozódik,amelyekfeltétleníilsziilrségesekahhoahogya
felsorolt törzstiszti tanfolyamokvalamelyikételvfozett tiszteredményesen csat-
lakoáasson a két éves anyagi-technikaíbiztosítísí alapképzéshez.
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A következő képzésl forma frkulttísunkon - emellyel részletesebben
kívúnokfoglelkoznl-rkétévesalapképzásanyrgl-techntkal biztosításlsza-
kon.

A lépzés célja - akatoaai vezetőképzés esretemi szintű formíjaként -, hory
a végzett tiszt m€szerzett ismeretei alapján legyen képes ezred, dandár ATF, had-
test hadtíp, illetve haditechnikai főnöki; seregtest szolgálatfőnöki, központi szer-
veknél osztályvezetői és helyettesi, anyagi-technikai egrségeknél, szerveknél
parancsnoki és helyettesi beosztások ellátására nindkét haderőnennél.

A él elérése érdekében hadművészeten belíil 150 tanóra óll rendelkezésre a
badműveletek anyagitecbnikai biztosításíra; 1 10 tanóra a harc anyagitechnikaí
biaosítísára, a szakcsapatok elkalmazísár,a.

§zakismereti tantárgyakon belíil l32 óra ágazati tizemszervezés és gazdasíg-
tan, amelynek alapvetőélja úgrnevezett egrszintrehozás, atársszakmi elsajáti-
tása: l14 őraanyagi-techníkai üzemszervezés és gazdaságtan, amelynek alapvető
célja az anyagi-technikai szolgálatok vezetéséhez sziikséges integrált ismeretek
megszerzése;50 óra togisaíka, amelynek atapvető célja egyhatékonys.ígorientált
szemléletmód meghonosítása szolgálatunknál.

]

A két éves képzés során a hallgatók szakdolgozatot ká9zítenek, amelyet meg-
védenek, íllamvizsgát tesznek hadművészet- szakismeretből; valamint idegen
nyelvb<il. A sikeres államvizsgát esretemi oklevéllel igazoljuk.

A hedtudomínl tanf otyam enyagl-technlket képzásl szokán:

A tépzé s célj a"hog aplgári egyetemet (műszaki, közgazdasági) végzetttiszt
megszerzetthadtudományíismereteialapjánlegrenképesdandárATF(megfelelő
gyakorlat után); hadtestnél haditechnikai vagy hadtápfőnöki, seregtestnél és ma-
gasabb törz§ekben szolgálatfőnöki, illewe osztályvezetői és helyettesi beo§ztások
ellátásíra mindkét haderőnemnél.

Aéleléréseérdekébenhadművészeten beltil 44órahadműveletiszintű anya-
gi-tecbnikai, 28 óra hadtáp és haditechnikai biztosítási ismereteket kapnak,a har-
cászatiszintű anyagi-technikai é§ szakági biztosításra, valamint szakcsapatok
a|kalmazásának et§ajátításíra l40 óra áll rendelkezésre.

§zakísmereti tantárgrakon beliil l 10 tanóra anyagi-technikai üzemszervezés
és gazdasígtan, valamint 40 óra togisztika szerepel a már fentebb rii8zített cétok
megvalósítása érdekében.
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A képzés során a hallgatók szakdolgozatot készítenek, amelyet megv,édenek,
államvizsgát tesznekhadművészet - szakismeret tanÉrg;rakbol. Asikeres állam-
vizsgát oklevéllel igazoljuk

AsikeresATB képzes, vatamint s hadtudományi tieg&zítőATB lépzés szer-
vezéséért, vegrehajtásíért, a követelmények é,rvényesítéséért az ATB fakultís és

szalmai előljírója, az MH ATFCSF a felelős.

Az ismertetés során nen foglalkoztam falcrrltísrrnlüoz tartoó többi t n§zék
nevezetesen: az informatita, a híradó és az eletaonitai-harc tanszékek twékmy-
ségével, az íltaluk megvalósított képzési form,ílüat. Természetesen ezeken a tan-
székeken is megvalósul a szaknak negfelelő törzstiszti oktatás, valamint
természetesen ezen tanszékek is részt vesznek a más oktatási formát keretében
megvalósuló képzésben.

Sajíto§§íg e tanszékekvonatkozísában, hogya törzstiszti tanfolyamot elvfo -
zett és a felvételi követelményeknek megfelelő hallgatók nem a fakultáson beltil
megvalósulóanyagi-technikaikétévesképzésbenvesznekrészt,hanemhovatarto-
zísuktól fiiggően a szíradöldi haderőnemi, illeWe a légvédelmi és repüő haderő-
nemi két éves alapképzésben folytatják tanulmányaikat és szereáetnek egretemi
diplomát.

A küönüiző képzési formák beiskolázási feltételeit, követelményeit taítal-
mazó I{VKF tájékoztatoja "A 7r W Mikl ós Katorui Akadémia 199 3-fun kqdffi
t arul mfutyi időszakr a fin&ú pűy&ati íeI htv ása" címeg mórcius bónapban jelent
meg a Magyar Honvéd folyóiratban, valamint a Honvédségi Ködöny ez évi e./tső

szómában.

Az új képzési rendszer legfonto§abb vonásainak ismertetése utín értékelnem
kellene annak előnyeit és hátrányait egyaránt. Kellő adatok és képzési tapa§z-
talatokhiányában ez az értél<elést csak feltáelesen tehetem neg:

- a bevezetés óta (1991. szeptemberétől kezdődően) még csak egy
alkalommal bocsátottunk ki törzstiszti oszüílyokat, a második turnu§ e
képzésfelénél tart;

- akétévesalapképzésaztissdegnernemi,valamint alegvédelmiésrepíilő
fakultásokon beindult, a hallgatók azelső év felénél tartanatq

- a hadtudományi kiegésátő kepze anyagi-technikai biztosítási szakon
beindult, a h4llEatók elsővixgákon eredményesen túljutottak;

- felxí vezetőkéDző tanfolyam, valamint a két éves anyagi-technikai szak
indítását az 1993. szeptemberében kezdődő tanévben tewezzíik
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Integrált szakmánk - az anyagi-technikai biaosítís - szempontjait, érdekeit
szem előtt tarWa azért tehetíink néhány pozitív megállapítást a regi képzési rend-
szer hátránya inak tíglelemb aÉtel&el:

- többé-kevésbémegoldottnaktekinthetőazintegríciókövetelményeinek
megfelető ismeretekket rendetkeró szakembere*, valamint a gazdálkodási
és ködekedési - száltítási szakemberek képzóse;

- e tűképzettség problémája - n zíltal, ho§r a törz§ti§zti tanfolyanokról az
anyagi-technikai két éves alapképzéshez csak a hallgatók mintegy 30 %
kedilhet be - megoldottnak tekinüető, a lcellő motivőt§,íg bizto§ított;,

- ketévesképé$nkbenireruénpsíthetőkafakultásryeiáliskivetelményei,
a szerrrléleúarnál,ír avezető kQesÉg, készseg fejl€szt€s;

- 6hnlEatókönánómunkí}ira,raedgrréarczótÉpes*énekkibmta!@zteüí§íre
}íhatássatrnn a'szakmai'fakrrltáshozvnlótaítoaís ténye.

Sajnos az új képzési rendszer sem oldotta meg aí a gondot, hory a diplomát
szerzett tiszt 10 éves hátrányban van -életkora alapján - a polgári szférával szem-
ben.

További bótrányként emtíthető a feg;rvernemi tisztek képzésének gondja. E
gond fakultásunkon belíil is jelentkezik a híradó és az elektronikai-harc tanszékek
vonatkozásában.

A problémá t az okozza,hogy a fegyvernemi ti§ztek szakmai legmagasabb
szintű képzését nehéz megvalósítani a törzstiszti képzés egy éve alatt, ugyanis a két
évesképzésiiket már alapvetően haderőnemí ismereteikmegszerzésércés Mvité-
sérefordítják

A probléme megoldtlsóre e HVKF rz elilbblrk szertnt
lntézkedet&

'A jiivőben q, alcúéniai alapl<épzés kpraűen - a haderőnemi tépzés elsőd-
legességének megtaltdsóval - úg kell a képzést folyuani, hogt bizosított Ie-
gyen a küIönböző fegyvernemek és szakcsapatok tisztjeinek magass2intű
fegyverrcü és szakirónyú felkészítése is. Az első évfolyanmntörténik neg a
'tis4ón' hadeónemi képzés, tníg a násodik &folyanun - a haderőned Mpzés *B-
ret&en, azal összhangban a szakirtínyú Mpzés, alapvaően a fakultációra ren-
delkezésre dlló óraszdtmk terMre.'Tehát ez azt jelenti, hogy a haderőnemi
képzési formába bekerüt ttizér, vagy híradó tiszt a második tanévben a 160 órás
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fakutóciójítkötelezőjelleggelsajítszahaiismereteinekfokoásírakötelesfor.
dítani ú5rnevezett'kiscsoporto§' ol<tEtí§i formríben.

Ez tvíltoztatás nem érinti az anyagi-technikai (összhaderőnemi) képzí§t,
hisz nálunk a szaknai képzís is biztmított, íry a hallgatók a 160 óra fakultíciót
szabadon választhatják meg a kiírt tantírgyak körébó1.

Ö s nes ségében írgr értékelen §zakmáint é§ integrátt szakmánkvonatkoásá-
banazújképzésirendszert,horyaz jólszolgáljaszakmaiigényeinket,differenciált
és integrált. De grakortati tapasztalatokról, a végzett tisztek képeségeinek, isme-
reteinek fokíról mfo nem tudok szímot adni.

Itr. A képzési rendszer továbbfejlesztésének követelményei
a kíilönbözó felsőszintíi szabáIyzók tíikrében.

Eg;r termék életében megszokott tény, illeWe folyamat, ho6r szinte még meg
sem jelenikapiacon a prototípus, a fejlesztőkmárismegkezdik a termékmódosí-
tásítazzalanemtitkoltszándékkal,hogyafogyasztókigényétméghatékonyabban
elégítsék ki, illewe az elaűst fokozzák, a hasznot növeljék.

tlgytűnik,hos/napjainkban azoktatás-é§ezenbeliila felstíoktaUás - isilyen
"termék". Még szinte meg sem kezdttik az új oktaiási formák teljes körű bvezeté-
sét, még nem szereztiik megazeredményes beavatkozáshoz szíikséges oktatási,
tervezési, szervezési tapasztalatokat és máris új képzésí rendszer kíkovácsolását
kellmegkezdeniink Természetes€ntessziikeztktilsőtényezőkszoritás,következ-
tében,annakreményében,horyvégreoktatásirendszeriinkazatakulóbanlévőkö-
vetelményeknek megfelel, hory eneryiánkat fő feladatainkra, x tisztek minőségi
képzéére fordíthatjuk.

Melyek ls czeke külsó szorító tények, követelmények?

- A Magyar Köztársaság biztonságpolitikája és honvédelmi alapelvei
megváltozísa, elfogadása;

- AHonvédelmiTörvényelfogadása:

A Magyar Honvédség strukturális váltoása, tétszámszükséglete,
hossátávú haditechnikai fejlesaése;

- Akatonákjogáilá§árólszólótörvényelfogadása;

- A társadalom honvédséggel szembení elvárásainak váltoaása;

- A Felsőoktatási Törvény elfogadása, esetleges életbeleptetése
1993.09.01én.
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Nemzeti tisztképzésünk megújítísára, a katonai felsőoktatísúj rendszere
megfogalmazásíhozsziikségestávlati koncepciókiatakítására -a fentikövetelmé-
nyek figyelembevételével - a honvédelmi miniszter 9l 1993 . számú intézkedésében
feladatokat szabott, munkaprogramot batározott meg.

Az lntézkedésMl klemelek néhttny trtlnyt mutató
meghrtóroást

- 'A kialakítósra kerülő ü képzési struktura a nwgyar felsőoktatós
bteg r futs részelén biztosít sa... a ní}vel t, katuuil ag mag as szit an Mpzett
... lisai generócíó felkészűéstr

-'Tfudomdnyos alapssóggal indokalt nugviagátni:'

- a pálya iránti jelenlegi érdektelenség okait, valamint a
szervezet és annak tagiai tÁrsadalmi elísmertége szintjét.

- ahadtudományjelenlegihetyzstét" eddigelérteredményeit,
azokatlolmaáatóságír

A kidolgozói munkacsoportban részt vesz az Anyagitecbnikaí Főcsoportfő-
nökség kijelölt szakembere ís. Az intéz}edésben meghaüírozott feladatok koordi-
nálásít a HM OktEtísi é§ Tudományos Főos náiy v égzi. Lkidolgozói csopor t t993.
jűius hónapra Elgondolás t, az év v€4éreKormány-előterjesztést késát.

Aleí,rtakból ú$rérzemkitiinik, hogyafeladat nem könnyű. Bonyolítja a ki-
dolgozíst az t tény, hogy egr sor olyan peremfeltétet betartá§ívat kell sámolni,
amelyek még változísban vannak (lehetnek).

A fentiekbóll a továbbiakbaa csak egy gondolattal, - a ma&uí felsőoktuós
ínngníns észeWnt -íqlalkozom zárásképpen, felvillantva, hogy milyen komoly
követelményeknek kell megfelelniink ahhoa hog;r az akadémia fel§őoktatási in-
tézmény (egyetem) maradhasson:

Az egaem:

több (kívételesen egy) tudományágra, illetőleg képzési területre
kiterjedő több szakon legalább 4 éves egyetemi alapképzést és szakirányu
továbbképzést folytat;

tudományos képzés és továbbképzés folytatására (3 év) és doktori
fokozat adományoására, valamint
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- habilitáóí&2 uljárás lefolytatására önállóan vagy más egyetemmel
egrünmíikiidveképes;

_ főfoglalkozí§úvezetcioktatói(egretemitanírokésdaensek)tudomínym
fokozattal és habiliációnl rendelkeaelc

A fenti követelménye,k te§esüését akbeditttciós üzatsag vizsgátja & ólla-
pítja meg, ésvéleményezi a felsőfokú intézmények alapítísít, megszíintetését és

ítszewezíxÉ,t.

Afetsőoktatísi törvény tervezetben - íltalíno§§ágben - megfogalmazntt kö-
vetelmények bizonyíthatják, hory sem a főiskoláh sem pedig az akadémia kiiliin-
kiilön ezen követelményeknek nem tud eleget tenni.

A megoldás lehet&égét véleményem szerint a főiskolák es az akadémia szer-
vezeti egyesíilése biaosíthatná hadtudományí, vagyhonvédelmi, esetleg nemzet-

vedehiég;retem formájában,amelyegyetemnektebetnénekfőiskolai&egretemi
karai.

A főiskolai karokon képést megkezdő hallgatók - előmenetelüktö fü8gően -
aharmadikévbefejez&eutánkertilnénekalaposfelmérésre,amelynekfüggvényá-
ben tovíbbi 2 éves képzést kapnínak az eg;retemi karon és lennének diplomás tisz_

tek, vas/ tovóbbi eglr évet abzolválhatnának a főiskolai karon és lennének tisztek.
Azegyetemi karfoglalkoáatna a továbbiakban adiplomás tisztektudománycto-
víbbképzésével, másoddiplomát adó továbbképz§ valamint a tisztekküöntltiző
át_ és továbbképző tanfolyamainalrszewez&vel és lebonyolírásával. A polgári

egreteaeívégzetttisztektovíbbképzéérealkalmasképzésiformalebetnea jelen-

teg r runrcionáló hadtudományi továbbképző tanfolyam, amely szintén másod-

diplomát (katonai) adna.

Azt biszem, hogy a zárógondolatban sikerüt érzékeltetnem a kmcepció ki-
alakítós bonyolult§ígít, sokrétüségét, eg;rmásra épriltségét, bizonytalansígát. Ta-
nírtírstim nevében is kívánok e munkához sok sikert, és olyan koncepció
megalkoüíst,amelynekértelmébenmegvalósíthatjukfőfeladatunkatEtisztekmi-
n@i oktat ísát, képzését.

2 habilitáció: a jelölt oktatíi, kutatói képeségéoek (habitusának) megítélése

105



AHONVÉDBLMI DANDÁR HARCÁSZATI GYAKORLATA
ANYAGI _TBCIINIKAI BIzTo§rTÁ§ÁNAK

TAPASZTALATAI

Xis Mihób, Illich Fercnc|

Az MH Parancsnok követelményeinek megfelelően a Szíradöldi Csapatok
Parancmoksóga 1992. évi munkaterve alapjín novenber 02 - 16. között a honvé-
delmidand,írlbvdüésahonvédelmihíradózíszlónlllhvhir.zJrészéreaMH.3.Ka-
tonaiKerüet/ 3J(I(lParancsnokaharoászatigyakorlatotvezetettle.Aryakorlat
harcószatielgondolását,levezetésénekmozzanatait,azoktartatmátamindenolda-
lú - ezen belíil az anyagi-technikai biaosítís - követelményeit a szárazföldi csa-
patok paíancsn oka sznruezásiintéd<edésben határozta meg.

A keriilet anyagi-tecbnikai főnökség kídolgozta a gyakorlat levezetésének
anyagi-technikai bizto§íúísi tervét, aminek jelent& része volt a tényleges hadtáp-
biztosítás mozzanatonkénti, feladatonkénti részletes terve.

Agyakorlat előkészítése és végrehajtása során az elöljáró folyamatosan fel-
iigrette és segítette a végrehajtók munkíját. .

A glnkorlrt tírgyr volt: a Honvédelmi dandír harctevékenységének - moz-
gósít"ást és összekovácsolástkövetően -megtervezése, meggzervezéseésvégrehaj-
tísa a védelem biaosíüísi övében.

A gyakorlat iissdegrvernemi éljának szerves részeként az anyagi-technikai
bizto§ítí§ teren a köryetlen élok az alábbiakban iisszegeáetőc

- npaaalalokat szerezni: atartalékosállománybevonultatása,valamínt
a nemzetgazdasági esz-közök elűllítása anyagitechnikai biztosítása új
követelményeknek megfelelő végrehajtása terén;

- íelnérü; az "M'utáni összekovácsolási kiképzés hatékonyságát, a
lebizto§ított tartalékos állomány felkészíiltsé8ét beo§ztása ellátására;

- Ianuni: azújonnan létrehozott honvédelmi dandárharoászati feladatai
anyagi -technikai biztosíuísának lehettíségeit.

t Ki§MhálYalezredesMH 3XatorraiKer{ttetParancsrro}ságAnyagi-TechnikaiFórrökhelyettese,
Illich Ferenc atezredes MH 3Katmai Kerltlet Parancmdrság Hadtápfórrölre
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Agyakorlatanyagi-technikaibiztooítá§icélkitűzé§eimegvalósításínakésts-
pasztalatai kifejtése előttindokoitnaktartjutnébány sajdtos kiiülmény mesyi,
lógítósót, amelyek jelentd§ kihaúá§sa! volt*k a vágrehajtásra.

Akétkatonai szervezetanyagi-technikaibiztosításónakfeltételeialapvetően
1992. év október 01-el teremttittekmeg és a megahkítísra kötelezett alakulatok
is beke elláuísra utaltak

Az új katonai szervezetek anyagi-tecbnikai szolgálathoz tartoző tartalékos
vezető és vegrehajtó szakíllománya mQ nem vettrészt a bemztásnak megfelelő
tartalékos tovíbbképzésen.Abehívott tartatekosállom,íny ezértmq nem ismer-
hetteabonvédelrnidandáréshonvédelmihí,radózísdóaljanyagi-technikaibizto-
sítísának sajítosságait, megold,ísait.

A vezető beosztásokban - a koúbbi gratorlattól eltéröen - nagyobb.aúnyú
volt a keretként átadásra keriilő hivatísos állomíny.

Sajátos köriilmenyvolt az is, hogy a két Latonai szervezet híborús alkalmaá-
sának anyagi-techníkai biztmítási kérdéseimPg nem,tdesen kiforrottak, eziÉ-
nyú ryakorlati tapasztalataínk hiányosak

Az új mozgósitási rendszer bevezetése óta a honvédelmi dandír és a
hv-hír.z-mozgósítása volt az első ahol nasi léBzímú tartalékos állonány és nem-
zetgazdasági eszköz anyagi-technikai biztosítási feladatait srakoroltuL

I. Agyakorlatelóké§zíté§eanyagi-technikai
biztosításának tapasztalatai

A hv.dd. és a hv.hir-z. tényleges megatakítísa anyagi-technikai bíztosítísi fel-
adataivégrehajtísíval párhuzamosan tezdtiik meg a gyakorlatra való felkésziilést,
előkeszítést. Az'M" technikai eszközök helyszínre szíllításíval azonos- időinter-
vallunbancsoportosítottukátagrakorlatvfofehajtísíhozszíikségesanyagikész-
leteket és tecbnikai eszközöket Ezt kíilönválasztva kellett vforehajtani, mivel tz
elöljórói szervezési intézkedés szerint a honvédelnni szervezetek "I!í' késdetei nem
kerütek felhasználásra a gyakorlaton.

Mír az előkészítés idő§z&kíbEn létre lett horua az anyagi-technikai bíaosí-
tást vezető, irányító és végíehajtó átlomány, valamint a tartalékosok felkészítését
végzőer&sdöntnökikiképzőszakátlomáiy.Ebbolidódott,hogyazanyagi-techni-
kai biztosítís megvalósítása a hivatísos és sorállományból lé.trehozott nforellátí-
si körzetben funkcionáló szervezetekre hánrlt. Ezen,szervezeteket felkészítettiik
feladataikellátísíra, mrrnkíjukatahelyszíncnlemodelleztiikAzérintettbe.foga-
dó ellátó katonai szervezetek Anyagi-Technikai Sirrtezsteiréxzére a közös fel-
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tdatok vonatkoásÁban egóttműködést szerveztünk később a ryakorlat minden
mozzanata igazolta, hogy az ezirányú szervezési feladatok elvegzése oélkiitöáe-
tetlen az Anyagi-Technikai Bizto§ítí§ /ATB feladatai követelrnényszintű végre-
hajtáaíhoz

Már azel(k&zítés idő§zakában aktiviáltuka tényteges anyagi-tecbnikai biz-
tosítást végrehajtó ideiglenes szeryezeteke t, nuly*, eJv ég atétc

- a mozgósítás és ryakorlaüoz szükséges anyagi készletek helyszínre
szíllítása egészen a felszerelést kiegésátő helyekig történt, ahol azokat
tárolták, majd lépcsőzték é§ méret szerint kicsoportosítottál(

- mivel az újonnan feláűtott hv.dd. és hv. bír. L mqnem rendelkezett
alegségszintű oknányokkal, kidolgoztík azokaq sűyoaa a felszerelést
kiegészítő helyek és Technikai Átvevőhelye,k fiÁIQ okmányaira;

- kialakítottákazélelmezésietlátás, azegészségüryibiztosítrás,aferyverek
tárolása és kiadása, a beérkező technikai eszközök átvétele, ethelyezése,
a tartalékos szemé$ állomány beöltöztetése és felszerelése feltételeit.

§zen előkészitő feladatok gyakorlatilag a korábban kiiirített Damjanich lak-
tanya "újjáélesztését' is jelentették

Az előkészítés szerves részét képáe anemzetgazdasági technikai eszközök
tebífiosítísa is. A bebivósra engedélyezett l 86 tecbnikai esz-köz kiírása és felkészí-
tése megtÖrtént. Ebben az idózakban 50 db gk-hoz kellett iiléspadot készíttetni a
sztilaégesrtigzítőelemekkelésanyagokkal,í8yalkatma§§ítéveóketmintegy 1.0o0
fő sz{llítás;ár,a.

Elöljárói intézkedésre megtervezttik és megszerveztíik a nemzetgazdasági
gépjárművek kiváltágát honvédégi terepjáró gk-kal (kívéve 15 db 0,5 t tJ. gk-t.)

osszességében vezényeltiink 168 db küönböző gépjármű technikai esz-közt.
Jelentősmennyiségűanyagikészletkerütátcsoportosíüásraahelyszínreagyakor-
lat kezdete előttkét héttet.

Avtilaéges ruházati anyagi késdetekkel nem rendetkeztiinkkerüet szinten.
,d hiányzó készletek potlása elsfuorban felsőruházatból jelentett problémát, amit
az ellátó kÖzpont biztosított. A beöltöztetéshez, píhentetésbez, tisztacser éhezmát
azelőkészjtő ídőszakban a hetyszínre biztmítottunk 300 db s.ítort, 1500 db háló-
zsÍkot,21S0hadikomplettet,sziikségszerinti tisztacseréhezfehérneműt, törölkö-
zőt, 1600 db §átorlap esőgallért.
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A rubázati készletek a létszámhoz viszonf tva a következőkvoltak felsőruhá-
zxt2,S-gzerq,bakancs2,2-szeres,fehérnemű5,6-szeres.Ezzelszemben'Iví"utal-
ványon 1 dt/fő van biaosíwa minden ruházati anyagbol. Megítélésiink szerint a
mérewílaszték míatt csak ilyen mé,rvii tűbiacítással le,het megahpozni E s/or§
b€iiltözteté§t, nmi később a vforehajtís során beigazolódott.

Bebizonymodott, hory a téli időjírási viszonyok mellett a ryakorlatlóízeté-
ben lévő katonai szervezeteknél mobilizált anyagi tartalékok növelik az ellítís biz-
tonsígát.

A fegyverzet-technikai esz.köztik fetkészítését és kicsoportosításít a Latonai
keriilet szakemberei vfoezték, a szti}séges l&zsrt azáláttó katonai szervezet bizto-
sította. A katonai keriilet alárendeltsQében nem lévő, de a bv, dd. íllomínytíblá-
j ában szereplő f egyv et zettechnikri eszközöket az elöl járó tárintézettől
biztosította-

Összessógében megállapítható, hogy a g;rakorlat sikere és az eredményes
anyagi-technikaibiztosításszempontjából ttvghuórozó az előkéútés időszak&
Jómegoldásvolt,hogyazanyagikésdeteket,szaktechnikaieszközöket agyakorlat
kezdete előtt két héttel a helyszínre átcsoportosítottuk Bebizonymodott, hory a
valóságos anyagi-technikai biztosítás feladatait él§zerű m,ír előre lemodellemi,
összehangolni a konlaétvégrehajtó személyi ítlománnyal. Már az előkészíté§ idő-
szakában számvetni §zíil§éges a nagr létszímú mozgmítrísi tartalék ellátási felté-
teleinek megterentÁével is.

n. A g5rakorlat tényleges anyagi-technikai biaosításának
rendje, a végehajtás tapasztalataÍ

A gyakorlat anyagitechníkai és egészségügyi biztosítísát a 3. KI( erőinek,
esz*özeinek bevonásával végeztiik Elgondolásunk szerint az ellátási, biztosítísi
feladatokvégzésébe a tartalékos állományt csak a legszíiksógesebbmértékben kí-
vántuk bevonni, résziikre a felkészítést tartottuk elxklleges tevékenységnek

Ebből kiindutva a meglóvő béke állományból alakítottuk meg ellátísi körze-
tenként az anyagi-technikai és egészségüs/i biztosító csoportokat, melyek YjzáLíő-

lagos feladata a gyakorló állomány alapellátásának és 8 technüai eszközök
kiszolgálásánakvégzésevolt. Ezenfeladatbabevontunk tissze§en 42főht. és 89fő
sorállonányt, valamint 64 db technikai esz}özt.

A tényleges ellátás tervezésé t, gzBwezísétés vegrehajtósát így függetlenítet-
ttik a harcászati gyakorlat vezeléxétől,ami az elkövetkezendő - hasonló jellegu -
gyakorlatokon is követendő flda lebet.
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Az anyagi-technikai biztmítís nQgy ellátísi-biaosítási körzetre alapoana ke-
riitt végrehajtásra, melyekműködése térben és időben §zoro§an igazodótt a8ya-
korlratmozzanataihoz

Ategibszetettetűfeladatnakazaelmezé§iellításmegszervezéseésvegrehaj-
üísabizonyult.AzTví'ibszekovác§olókiképzésidő§ztldbannegyeuátóhetyetkei-
lett műktirltetni (aktanya, harcálláspont, lőtér, ryakorlótér). Tábori köriilmények
kÖÓtt Hajdúhadházon hírom főzőpontot hat ételkiosaó hellyel üzemeltetett a
BocskaÍIstvángl.dd.Akiképző bázison felújítotttonyh,át afőzésre isalkalmatlan
vízmiatt nemlebetett üzemeltetni.Az étkeztetést kölpontilagkiadott'irányétlap"
alapján végeaék a yI. szímú norma pénzértékének mlgfeletoen roctrczese*et cs
pótlékfut.Aműszakimunkítvégzőtartalékosállománykezdetbenkevesellteaki-
osztott ételt. Ennek egyik oka volt, hogy a póüekot éjszakíra kapták, amikor már
munkavégzésnemvolt.Agyakorlatfolyamán intézkedtiiolqhograpótlékotdéle-
lőtttízfirúrabiztosítsík, valxpilt 6 prrnkrhelyekre még ezen felü kiadtunk tar-
taték élelmiszert is a szíikséges mennységben. Az ís bebizonyosodott, hogr olyan
helyzetben anikor a szeméiyi áttomány igén}bevétele az áilagosnál oag}ouL, a
konzervek - hír értékben és kalóriában megfelelnek a követetményeknek - nem
elégítík ki az igényeket.

kiemelt feladat v,olt a ruházati ellátás megszervezése és végrehajtása, ezen
belü a tartalékos állomíny beöltözíetése és feiszeretése. Eliljdóí s{ítségget a
szíit<séges ruházati anfagokat, tartalék- és cserekészleteket o, Önare. uityrfrcr"
időben átcsoportosítottuk. Bebizonyosodott, hogJr a ruházati anyago[méretvá-
lasztékot'éles"helyzetbennembiztosítanak,mivelmindenanyagbólcsak 1dbvan
r Tvífutalvíayon lebiztosítva az alapbiztosítás alapján. Felkészíilve az esetleges
hideg időjátásra is, fejvédőt és 1 db hálózsákot is biztosítottunk a bevonuló taria-
lékosállománynakAvegrehajtássorán tapasztattuk" bogya kiadott sítorlap-eső-
gallér 2-3 őramúlva áuízik és rendeltetésszení hasmálatra alkalmatlan.

mególlapíüató, hogy a tényleges anyagi-technikai biztosítás
me,g§zervezettrendjeésvégrebajtásánakirányíLísaakezdetikisebbgondok,prob-
lémák után eredményes volt.

III. A bevonulás anyagi-technikai biztosításának rendje,
tapasaalataí

Agyakorlat első mozzanatát a mozgósítási feladatok végrehajtrása képzte,
melyet a két honvédelmí szervezetnél, két helyőrségben (hlyíréglrbátza,cegléd) é§
két ütemben, november 02-án és 05+n hajtottunkvé8re.

November 02-án a hv.dd. és hv, hír. z parancsnoksóga, valamennyi aex, pk. és
aMozgósítástVezető C.soport/Mvcsi/-ba beosztott állomány, Os-énifdéi&vo-
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nultak be. Cegléden az MH 10. Dózsa'Györry tü. dd. és az MH 66. Puskís Tivadar
vez. bizt. z. }víVCS munkahelyei kerütek aktivi7álásra, itt a viszonylag kis létszám
nem okozott gondot.

Sajótos volt a helyzet N. yíreryhízín. Telepüt a Vay laktanya Laltanya Moz-
gósítástVezetőC.soportlLMVC§ és a 65.gl. dd. MVCS, a tartalékos szemay6ú-
lomány így került áWételre és beosztásba helyezésre. ADamjanich laktanyába
történt átszíllítís után öltöztettiik be és szereltiik fel az állomínyt.

A honvédelmi dandár nemzetgezda§ígi techníkai esztözeit a Damjanich lak-
tanyóban berendezett TÁH-en vettük ít. ' .

A személyí állomán} íwételét a HI§Z tervekben riigzítettek szsrtntvé2ez-
tiik, aNG-i technikai eszközöket azonban "éles- hel}rzetben egrnyíreryhőaszín-
lító vállalat telephelyén /THén/ berendezett TÁH-eken kellett ítvenni.

A honvédelmi daridár személyi állománya beöltöztetése és felszerelése éljá-
ból 5 felszerelést kiegészítő helyet, a NG.i technikai eszközök átvételére 4 munka-
helyet rendeztünk be. (A 8l.hv.hir. z. tapasztalatai nem mérvadók, a lényeges
tapasztalatok a hv. dd-nál vbltakmérhetők.)

November 02-án, az előkésátő részleg bevonulásakor (3 1 4 fő, 1 l db NG-i esz-
köz) ery felszerelést kiegészítő hely állománya 1 fő ht. tts. pk-ból (eryben anyagfe-
lelős) és 5 fő sorállománybol állt.

A beöltöztetést a tatai módszertani foglalkbzáson bemutatottak szerint vé-
geztiik, kedvező tapasztalatokka|.Afolyamatban szűk keresztmetszetként jelent-
kezc.tt a civil ruházat leszedése, csoma§olása. Eg munkahelyen egy időbén 5 fő
kerüt beöltöztetésre, átlagosan 17 -N prc időtartabban, iry 5 óra alatt befejez-
tiik a bevonult állomán} betiltöztetését és felszerelését.

Azonban mór ekkor látszott, hogy a főerők november 05-i bevonulásakor ez
az ütem lassú lesz, ezért vag;/ a felszerelést kiegésátő helyek szdmát kell növelni,
vagy azokon belü egyszerre legalább 8-10 fő beiiltöztetésének lehetőségét kell
megteremteni. Ez utóbbi mellett döntöttiink, minden felsz kieg. helyen növeltiik a
|étszímot2-2fő tts-el és 5 fő tartalékos állománnyal, melyet beryakoroltattunk

A beiiltöztető helyek és a TÁH munkahelyek áteresaő képessége a mozgosítás
november 02-i ütemétren optimálisnak bizonyult.

Kedvező döntés volt továbhí, hogy ekkor kerüt bevonultatásra a honvédelmi
dandár jav. szd .50 %-a, a dd. SH 95 %-aé:s azelloszd. szakács állományának
5OVo-a.
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Aszakíllomán)rt -felszereléseutín - azonnalbeo§ztottuk§zaldeladatokvég-
rehajtísára a TAH-re, a legénységi konyhába, a csapat segáybelyre és a felszere-
lésibelyekre.

A bevonrrlás násodik ütemében november 05én bevonult összesen 1.32t fő
é§ 126dbNGtechnika,ebbőlbeosztásbakeriilt6l8főé§4dbNGteebnikaieszköz.

Bór abehívók_hírog kiilönböző időponra§áltak (08.0o, 10.00, 12.0} abeér-
keútétszinl1.00-13.00 óra köátt érti el a 'csúcsot'.Ekkor a folyemato§ beöt-
töztetés és felszerelés gyorsítósa érdekében a tartalékos íllományból ismét
megerősítetttik a felszerelést kiegésátő helyek állomónyát, melyek a következő
struktúfítvettékfel:

- l főfelszereléstkiegészítőhelyptr(til,vasrt§);

- l fő polgári ruhózat leszed&és csomagolórleszlegnrancsnok beosztva
3 fő írnok és 3 fő csomagoló katona;

- 5főfelszereléstkiadólotona;

- 2főadatqezíetőírnolq

- 2főRFKkezelőírnok

A mindiitsszesen 17 fdfelsz.kieg. hely m,fu bizto§ította a ké§zenl ét el&ésébez
sziikéges beöltöztetési ütemet.

A honvédelmi dand,árnál a 6 1 8 fő tartaléko§ katonát így 1 0 óra alatt szereltük
fel.

szűk keresztme§zetnek továbbra is a polg,íri ruha levétele ós csomagolása bi-
zonyult.

A felszerelést kiegészítő hetyen 1 fő tartalékos katona áüagosan l7 -20 prcet
tartozkodott.

A bdkiegészítő parancsnoksíg november 02-án és 05én is a tervezett tech-
nikai esz.közmennyiségeket állította elő.

A technikai eszköók átvétele mindkét napon ókkenőmentesen, a hadkiegé-
szítőparancsnoksíg8al jóte8yüttműktilvevalósultmeg.O5énatechnikaiáwéiet-
re a tartaléko§ szakembergárda is bevonásra kerüt.

A technikai ítvételi c§oportok óüagosan és óránként 5 db eszközt vettek ót.
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Azel&llított gépjárművek és bevunrrltatott gépkocsivezetők eg;óttes bizto-
sításínak arónya 100 % volt.

Jórmű nákü 1 2gépkocsivezetóvonult be, ezeka dand,ír békében meglévőkii-
lönleges gépkocsijait @íradó, illetve miihely) vették Ít

A gépkocsik 80 %-a gázolaj üzemű, ?-0 %-a terepjáró volt. l 23 db IFA (ffi %},

2a dbvLz (1 1 %), 15 db STAR (8 %), a fennmaradó 13 % 12 tovíbbi típus között
oszlik meg. Az eszközök kizírótag vállalattól, termelősóvetkezettől leüek bizto-
sítva, magróntulajrlonú gk nemvonult be.

Anemzetgazdasígi gépkocsik !}6 %-a a vonófej miatt nem nllralmas alövegek
vontatására,ezértcászerüneklítsziklegyártatniésalövegekhezkésletezliiolyan
vonószemeket" amelyek illeszkednek az lFAvonófejhez

A gépkocsik l/3-avott külöífae minósfoíifagyáüó hűtcíf olyadél*al feltölwe,
ennek fele nem érte el a -10 "C-os értéket.

A tartályokból hiányzó iizemanyag megfelelt a bevonulósi tívo|ságnak

Az útikészletek megléte és mintbége nag;ron változó, iisszességében azonban
rendezetlennek és újraszabályozíst igénylőnek találtulq nem megoldott.7 db gk.

cB rádióval volt felszerelve.

A gázolajtizemű gépkocsik kb 1/3-a tüzelőolajjal feltötve vonult be.

Kevés a személyszállításra átalakítás, liegészítés nélkü atkalmas tgk ( 1 6 db).

A bevonultatott 1 86 db gépjármű eszkÖz 1 04 Üzembentartótól kerÜt lebizto-
sításra.

Egyértelműen bebizonyosodott a bevonulás kiilönbiiző időpontolÜoz kÖtÖtt

ütemezésének helyessége, ami lehetővé tette a beötöztetés, felszerelés folyama-
to§§ágát, a torlódásmentességet. Mególlapítóst nyert, hory a mozgó§ítí§ taítalék
állományát nem cászerű első ütemre tervezni, mivel foglalkoztatásuk, de elsősor-
baneltításuk,elhelyezésíik-ahelyisajátossígokésködilményekfigyelembevéte-
lével - nehezen oldható neg. A bevonult és átvizsgáIt nemzetgazdasági eszközök
technikai áltapota osszességében megfelelt a követelményeknek azonban terepjá-
róképességtik a személyszíllítás követelményei,vonatmányok felkapcsolhatósá-
ga, fenntartási uyagkészletek bizto§ítottsága vonatkozásában katonai célra
kevésbe atkalmasak A tartalékos állomány beiiltöztetésébez - az "lví'utalványon
szereplő 1 dUfő biztosítíshoz képest - többszörib tűbizti§ÍtÍ§ a méretvílaszték
miatt indokolt és sziilaéges volt.
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Ósszességéb€namozgÓ§ítá§aflyasi-techniknibiamít,ísínakfeltételeimind-
kétkatonaiszervetetnélmegteremtődtekAvégíehajtísezena teríiletenisszenrc-
zett é§ vezetett volt.

IV. Az anyagi-tecnikai úartalékos szakáIlomány
fetkésziiltsége, az M" összekovácsoló kiképzés
végrehajtásának tapasaalatai

A grakorlat tr mozzanatának tartalmát az tisszekovácsolási kiképzés - ezen
belül általínos és szalkiképzÉs-képzte.Amozzanat indításaként a 8l. hv. hír. z
íllomínyavasútiszállítíssalbeérkezettNyí,regyházírólHajduhadbázkiképzőbá-
zisra-

A kíképzés, tjsszekovícsolás alapvetően két irányban vatósutt meg: egpészt
az Anyagi-Technikai /AT-il törzsek felkészítését, iisszekovícsolísát, másrészt az
AT-i szakalerységek kiképzését végeztiik eryidőben.

lvÍ&lszerét tekintve a törzs részére előbb részleges, majd köztis törzspakorlás
kerütlevezetésre.

Ez sarkalatm pontja volt az eredményességnek, elsősorban a tartalékos tiszt-,
tiszthelyettes állomány alulképzettsége, pa,rancsnoklási gyakorlatlansága és a
szakmai ismeretek híányo*ságai miatt.

Atartalékos tísut, tiszthelyettesi állomány-a keretkéntátadottés adöntnöki
hivatásos íllomány segítégével - megismerte beosztását, a beosztássat járó hábo-
rús feladatít. A megismerésen tű, a vezető állomány begyakorolta a honvédelmi
dandír harctevékenysége anyagi-technikai biztosításának tervezését.

A dd. AT-i törzse a saját felkészüése, valanint az áttelepíilésekvégrehajtása
niatt az alárendelt szalcalegységek kiképzési foglalkoásának irányításában és el-
lenőrzésében csak korlátozottan vett részt.

Az a megglőződés alakutt ki, hogy a jövőben a vezető állomány szakmai fel-
készítésóre az tisszidőhöz viszonyítva lényegesen többet kell fordítani, s ezt nem
élszerű az alárendelt szakalegységekkel egridőben végezni.

A törzsfoglalkozások végrehajtására megfelelő időt és körülményeket kell
bifiosítani, mert a szerzett tapasztalatok szerint a kiképzés vezetése, ellenőrzése,
a törzs felkésátés végrehajtósa egridőben nem biztosítja a kiképzás elvárt haté-
konysígát.

ll4



Az anyagi-technikai szatalegrSeklét napban általános, négrnapban szak-
kiképzéskeretébenkeriiltekfelk&zítésre.Agrakorlaton l00 %-osfeltöltöttséggel
vett ré§zt e dd. segélyhely" 1 dd. javitó szí"rd és az l . hv. zászlóalj kiszolgátó §zaka-
sza, illetve mintery40 %-osfeltöltöttsfogel a dd. ell,ító szízad. Jómódszernekbi
zonyult a 'szaksopnrto,í kiképz&, iry a rendelkezésre álló, viszonylag rövid idő
alatt is megfelelő eredményeket értiinl el.

A szakalegrségek a szakkiképzést szalharoászati ryakorlat végrehajtásíval
árüík Menetből telepüt szalf,eladatok ellátására a dd. segáyhely és a dd. javító
szízad, mint dd.§eriilt Technikri Gyüjtőhely/STGYIV. Az 1. hv. e kiszolgóló sza-
lrsza a zászloalj barcrendjében végezte szattevékenffiét

A fcglalkozísokt - előre kidolgozott foglalkozí§i jegrek és kiképzési tervek
atapján - ahivatísos íllonínybólkijelölt döntnökö&és akeretként ítadottakve-
zették, es/írttal felkészítettekfeliütdlfia a szalalegrs€ek tartalékos parancsno-
kait i§.

A tartalékos parancsnoki álbmány g;rakorolta feladatEit, a legénységi ál1o-
míny végrehajtotta a szakellátíshoz sziikséges tíbori eszközök telepítését, azok
níikfitetéét.

AtaÉnos követteáeté§ként megállapítbató, bory a kíképzésre biztoaított rö-
vididőésazanyagi-technikaibiztosításszakmairésdeteitmagóbanemfoglalófet-
késátésnenteszilehet&éasznkí$onínyöqáiló,§e$t§€nákíilifeladatvqráajtásít

A tartalékos állomány jó h ozzÁíűás,valamiat a döntnökök segít§ég,Byújú§s
ercdményeként a kiképzési feladatok megfelelő szinten vforehajtísra kediltek,
azonban igazolódott azon döntés helyességa hory a legfontosabb bemztások fel-
töltését keretként átadott hivatásos áüományból kell megoldani.

Össze§ségében megáltapíüató, hory a mozzanat feladatai - a felsorolt tapasz-
talatokkal és megállapítísokkal egliiü - megfelelően végrehajtásra keriiltek meg-
teremtették a harcászati gyakorlat anyagi-technikai bíztosítísínak elméleti
feltételeit.

V. A Harcászati gyakorlaton az Anysgí-Technilrai
Fönökségek és §zakaterységek tevékenysége

Aharcászati gyakorlaton a honvédelmi dandár és honvédelmi híradó zószlí
alj anyagi-technikai főnökségéneh szakalery#geinek tevékenysége ö§szes§égé-
ben eredményesnek ítélhető meg. A hadmüveleti helyzet szerint a honvédelmi
dand,ír a biztosítási övben rendezkedett be védelemre. Az előzetes elgondolás sze-
rint megerchítés nélkiil a feladat nagyságához képest elégtelen tűzerővel rendelke-
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xíharc*szközö!*elkeüettvolnavédelmiharcítmegvívnia.Agyakorlatfolyamán
a dandír - fiktíven - megerősítésre kerüt harckocsi szízadokkal és tűzérséggel.
Mindez az anyagi-technikEi biztocításra is jelentős ráhaúíssal volt, amire a dandár
anyagi-technikai főnöke elhatírozísíban megfeleltíen reagólt

A dand,ír anyagi-tecbnikai főnöksfoe a harcíllásponton t€rvezte meg a dan-
dár harctevékenységéne,t anyagi-tecbnikni biztosítísát. A biáosítási tervet teljes
részletességgel kídolgoztík és intéz.kedésben batározták meg a szaldeladatokat. A
keretkéntátadottEnya8i-technikaifőnöhhadtípfőnökéshaditechnikaifőnökru-
tinosanvégezte a tervezőmunkátúgr, hograbban a tartalé,kos szolgálati ágfőnö-
kök is aktívan résa tudtakvenni.

képesekvottak a szaktediletiikre vonatkoáan íesztetesen jelenteni a szak-
anyag ellátásra, iüewe a száüításra vonatkoó tervüket. Ebben az id&zakban gon-
dotokozott,hogyadandáranyagi-technikdszolgátatvezetőállományakevésidót
fordított a szakalerységek telepítésének, míliködésének ellenőrzésére, igr "elsza -
l<adt' a. tartalékos ezirányu felkészítésétő, tanítás.ítól.

Agrakorlat során a mozgósitott állománnyal feltöltött első honvédelmi zísz-
lóalj védelmi felépítése a terepen többzör módosíüísra keriilt. A terep nem tette
lehetővé, hqgy az előirt normatíváknak megfelelően telepitsiik az anyagi-technikai
szakalerységeket. A kiszolgáló szakasz az elvektől eltércíen a peremvonal kőzelé-
ben telepÜlt, Íry az imitált sérütek kiürítése, a meghib.ásodott s7aktechnikai esz-
kÖzÖk hátraszállítása a harctevékenység időszákíban csak korlátozott mértékben
kerütvégrehajtísra.

A szakalegységek telepítés€ - a hivatásos parancsnokok és döntnökök segít-
ségével - alapvetően az elveknek megfelelően ryorsan és szervezetten keriilt vég-
rehajtásra.

Adand,írészíszloalj segélyhelytelepítése, műkiidtetésefeleltmegtegiobban
a szabályzatok előírásai szerinti követelményeknek. A harctevékenység k ezdetére
a zÁszlóalj kiszolgátó szakasz is szabályosan telepítette funkcionális részeiL Mű-
szakigépeknélkíilesóidőben2,5-3 napalattazá§ztőaljsz^kalegységeinekszemé-
lyi állománya jó hozzíállással beásta a segélyhelyet,azélelmezési,lőszerellátó,
javító -vontatórajt.Adandár §érüt technikai 8yüjtőhelytelepítése ismegfelelt a
kÖvetelményeknek, de a rendkiviil vízes talaj lehetetlenné tette funkcionális mű-
kÖ|dteté§ét.Azelőkésátésidőszakíban (sziraziőőbntörtént)a terepkiválasztása
során nem szímoltak azzal, hogy esetleges estís időben a tedilet alkalmatlan gép-
járműmoagásra.

összességűena haroászati gyakorlaton az anyagi-technikai főnökség és a
vakale§rségek elé állított célkitüzés€k teljesítésre kerültek Mindez igazoltx az
ibszekovácsoló kiképzés eredményességét, azonban mindvégig éreáet&kvoltak
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a§zalkiképzéskisebbhiányossígai.Bebizonyosodott,hogyönállóimitációstervet
szükséges kidolgozni, mert igy a harctevékenységtől és a bemutató jellegű f€lal-
kozísoktól fíiggetlenü lehet gyakoroltatni a szakíllományt.

VI. A demobilízáció anyagi-t€chnikai bizto§ítá§i
feladat végrehajtáMnak tapasztalatd

A grakorlat negyedik mozzana!ít a demobilizíció vfurehajtísa képzte.

Az anyagi-technikEi biztosítísi feladatoktt mindkét tatonai szervezstlél
részletesen megtervezté.Lés megszerveztácAparancsooki 6 szakíllomány a le-
szereléstfolyamatosaniránftotta.Ahonvédelmidand;írnílproblémakéntjelent-
kezett, hogya tartalékosáltom,ínyegyrésze arövid eltávozísról italosan értezett
vissza, ami hátráltatta a további tevékenységet.

Azanyagi-technikai biztosítási feladatok előkésátéét ésvégrehajtísít abt.
és sorállom,ányból létrehozott előkészítő részlegek vegezték

(Ijólag berendezték a felszerelés kiegészítő helyeket, a TÁH-ket, előkésátet-
ték kiosztíshoza potgáriruhákat, megteremtettéka fegrverek és anyagokvissza-
vételének f eltételeit.

A grakorlat folyamán az az elv érvényesíilt, hogy a katona felszereléskor utol-
jára kapja meg a fegnrerét, leszereléskor pedig azt adja le elsotént. Igy valamennyi
feg;rver visszakedilt a raktárba, krbantartísuk azonban csat szükségszerűen volt
megfelelő.

A nemzetgazdasági tecbnikai eszközök hajtóanyag feltötés, karbantartás
utánvisszaadásrakerütek,amiakisdarabszítmkővetkeaébengördüékeny,3yors
volt.

Összességében: a hv. dd. és a hv. hír. z. demobiliációs tevékenysége, nnnat1

anyagi-technikai biztmítísa szervezett volt, az iinnelÉlyes leszerelési állomíny-
gyíilések megfelelő színvonalon kerü tek leve lptésr e.

VII.A gyakorlat anyagí-t€chnikai biztosításával kapcsolatos
következteté§ck, általáno§ tapasztalatok és javaslat ok az
alábbiakban összegezhetök

A honvédelmi dandÁr, honvédelmi híradó záLszlőal!ryakorlatán az anyagi-
technikai biztosítás eredményesnek ítélhető meg. A kedvezőtlen köríilmények el-
lenére is a élját elérte. A behívott tartalékos állomány - keretként átadott és a
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döntnöki hivatásos állomány segítségével - megismerte beosztá§át, a beosztással
járó háboós feladatát. A megismerésen tű, a vezető állomány a készség szintjén
begyakorolta a honvédelmi dandár harctevékenysége anyagi -technikai biztosi
tásának tervezését. Avégrehajtó íllomány@rakorolta a feladataikvégrehajtí-
sához szükséges tábori es*özök telepítését, a,telepítéssel kapcsotatos műszaki
munkíkat. Objektív és szubjektív okok miatt elmaradt vezető állom ány űszéről a
végrehajtó alegységekközvetlen irányíüásónak, a szakalegységek tíbori ködilmé-
nyekközötti műkiidtetésénekgrakorlása, ami a felkésátéshatékonyaígát, az is-
meretek rögzítésének, megértésének lehet&égét csökkentette.

A gyakorlat eredményességéhez jelent& mértékben hozzíjárrrlt, köareüenü
els&egítette az etöljáró anyagi-t€chnikai főnök*:gte*ező,szsleaő,bínyítőte-
vékenysége, a tényleges eilátíst v*ző anyagi-tecbnikai főnökségek a keretként
átadott és a döntnöki hivatísosszakíüománylelkiismeretes, fáradtsígot nem is-
merőmunlcája.

Agyakorlat adott egy sor olyan tapasztalatot is, aminek figyelembevételót,
alkalmazísát a hasonló g;rakorlatok tervezésénél, gzeruezé*nél, végrehajtásánál
feltétlentil sziiksegesnek tartunk f iryelembe venni.

1.) Azegész gyakortat§orán tapasztalhatóvoltaz anyagi-technikaibiztosí-
üís meghatíroző szere.p, a ryakorlat eredményes végrehajtásában. A
biztoaíüás lehet&égeí alapvetően befolyásoltík a mozgósítás gyors vég-
rehajüísát, a személyi állomány elhelyezését, az összekovácsoló kikép-
zésen a harcászati gyakorlaton végrehajtható feladatokat. A srakorlat
élkítűzéseinek megyalosítása csak úgy volt elérhető, hogya 3. Katonai
Kedilet Parancsnoksí,g a g;rakorlat színhelyére koncentrálta - a sztilrsé-
ges nagyságrendben - az anyagi-technikai főnökség erőit, eszközeit,
anyagi késdeteít. A tényleges ellátás tervezését, szervezését, vegrehaj-
tás.ít függetlenítettiik a harqíszati gyakorlat vezetésétől, amí az elkö-
vetkezendő gyakorlatokon is követendő Slda lehet.

2.) A gyakorlat bizonyította, hogyha a végrehajtók részére megfelelő időt
bizto§ítsnak, akkor a gátló köriilmények ellenére is képesek a követel-
ményeknek megfelelően megtervemí és megteremteni az anyagi-tech-
nikai biztosítás feltételeit.

3.} A tartalékos állomány részére a fegruerek kiadására, tárolásíra vonat-
kozó rendszabályok biztonságosak, de azok betartá§ít szigorúan meg
kell követelni, azt folyamatosan ellenőrizni szükséges.

4.) Annak ellenére, hogy véleményünk szerint az élelmezési ellátás kielégí-
tő volt, sziikségesnek tartjuk a jövőben az étlapot kiirütekintőbben, az
igénybevételhez jobban igazodva megtervezni. Tudomásul kell venní,
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hogy gyakorlatokon, abol az igénybevétel az áüagosnál nag5robb, a kon-

zerv námkielégitő, még potléknak sem.Fontos, horyha anorma értékén

belü, a három f(ÉtkezÉ*lkíviil potlékot is adunk, akkor azt a legna_

grobb igénybevétel idő§zEkíbaukapja meg a szenélyi állomány. I_akta_

tóbb, kalóriadúsabb ételeket kell 8z étlapba beállítáni,

5.) Adöntnöki,keretként ítadásrakerüőhivatásosállományhatékonyabb
fetkészítése érdekében, több időt kell bizto§ítani az önálló szakmai feF
készítésre.

6.) Iényeges tapasztalat, hog;i az összekovícsoló kiképzés nem bizto§ítj8 s' 
tartalélos óltomány olyan szintű felkésátését, ami lehetővé tenné azt,

hogy §€gít§ég nákiil, önállóan, a követelményeknek megfelelően meg_

veÁiú azúyagitectnit<ai biztosítís lervezgt, szemez6út, v@e_
najÉsót. A felkészítés ideje lehetősége az utóbbi években,csökkent,

er&en korlátozott. Ennek megoldására szüksfoesnek tsrtjuk _ amit a

grakorlat is igazolt _ ho8y a fontosabb, meghatározó jelltgű }osztások
teretítadássat legyenek feltöltve, felkészíilt hivatásm állománnyal. Ezt
általáno§ célsr".ű 

"tto|Jmuzni 
minden mozgósíüás útján megalakrrló ka_

tonai szervezetnél.

7.) A g}akorlat lehetőséget adott arra, hory az újonnan.alakult dandár' 
an/agi_technikaivezető íllományánakbáborúsvezetési okmányait a

tartaléko§ állomány bevonásával, a felkésátés részeként elkászítúkEz
csak részben történt meg, a háborús adat tírakegy ftszének kidolgozása

elmaradt.A jövólben a mozgósításútján megalakuló katonai szervezetek

gyakorlatainrÁl a báborús vezetési okmányok kidolgoásít tervesíteni

kell, kiilön célkitűzésként kell meghatráromi.

8,) A gyakorlat során is tapasztalható volt, hogy az alegységparancsnokok- 
-E mindig nem érztk abeosztottak euátá§íért a felelősségiiket. cJak
kevesen töiődnek azzal, hogy a katona megkapta_e járandóságát, bizto,
sítva van-e a megfelelő elhelyezés, eső elleni vedőruházat stb,

Akeriiletanyagi-technikaifőnök*8erendszereseniryekszikezenaszemléleten
változtatni, de eooOÓeoy csat hatékonyparancsíroki követelménytámaszüássallenne

elérhető.EhhezazonbanaparancmokoknálalapvetőszenrléletváltoztatásravanszÍik-
ség,miveleteriiletenakövetelménytánasztásukcsakazanyagi-technikaiftÍnÖkségek
irányába tapasztalható.

9.) A harcászati grakorlaton a már említett okok miatt a tíbori köriilmé-
nyekközötti btto§ítási feladatok grakorlása az élelmezési ellátás és az

eü. biztosítós kivételével elmaradt. Akövetkező grakorlatokon az anya-

gi_technikai biztosítíst végző alegségek tevékenységét _ a haícá§zati
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fetadattal iissáangban - öDíIloan él§zerűmegtervezni.Ehhezaz anya-
gi-technikai főnökségnek is kí kell dolgozni az imitíciós terve t, akőzíié-
sek és tevékenpégek iwnékét.

10.) A gépjárművek, ruh,ázati anyagok biztmítísa teren tapasztalt problé-
mík miatt is fontosna& taítjutq hory a jövőben a grakorlatok mérete,
kiivetelménye élkitűzése a lehet&foel&el ö§§áügban leryen megál-
lapítva. Az ilyen na3y jelentrfuégű feradat vfurehajtása során az egyes
vezetési szinteken kiadásra kedilő intézledéseket meg kell hory előzzs,
az alsóbb vezetési szintekket történő ryeaeté+ a végráajtó tagozatnál
a lehet&égek résdetes felnéré§e.

Apakorlat aá isbebizonyította, ho8§rms/onsok olyan lérdés és teríiletvan,
ami mfo tovóbbi tanulmányozást é§ kutetá§t igényel. Mindez képeáeti ezirányú
munkiink tart4l m át a jövóten.

A teljesség igénye nélkíil néhányra szeretnénk ráiránltani a figyelmet.

Ezekakijvaka,ők

- nélkiilöáeteüen fettételkent plentkezik áfogó jogi törvényi szatÁlyozás
kialakítísa a behívott tartdékm állmány juttatísaira a nemzetgazdasági
eszközök igénybevételére.

üzsgílni kell a tovíbbíakban a megatakitandóhv. dd-ok anyagi-technikai
€s*öüök fetÉt€lei! dbelyezés tehet@eit, megalakítandó csapatkészleteit
és azok tírolási körüIményeit;

- élszerűnek lát§zik kialakítaní egy olyan szakmai felkésátési-kiképzési
rendszert, anely6-8 éwe biztosítja a folyamatosságot;

- bebizonymodott, hogy viiksége§ áttervezni és szervemi a raktátozÁs,
felszerelés, püentetés és az anyagok személyhez kötésének kérdéseit i§.

cilkíinleel élunk azvolt, ho8§/ a közeljövőben tervezett hasonló jellegű gya-
korlatokelőkészítésétéslevezetésételősegitsiikésmintery'tómpontlént sloEa-
hasson az anyagi-technikai biztosítósi feladatok eredményes végrehajtásához,
ezen a teriileten megkezdett mnnlra §5 folyamat továbbfejlesztéséhez.
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szAKÁGI BlzTosírl§
E rwarotMüI - tőjékaztató jelleggeJ , tqtlqzik
tolyanwtosanbemutetnl a M H Anya,gi-Teclnilui
F őcsopartíőlúrksés geruq,a&e és al itrendeJtség&
be tartazó csqútfffikégek, aolgál atf&nilrs&
se}\ elllííó kibponrok és ,lrlrs Rullek rendeltaés&,
Myét, s zq ep&, í l l ap í e] adu ait, t aÉkany s ég á.

Szerkcstöség

A MH IIADITECIINIKAI csoponrr,ÓNöt<sÉcnÓl

&iguIstvóttl

A MH Haditechnikai Csoportfőnökség az MH Anyagi-Technikai Főcsoport-
főnökségcsoportfőnölaégvintűszerve.Jogelődnélkiil l90.I.neryedévébenhoz-
ták létre. A megalakulása köriilményeinek és okainak megértéséhezcélszsrűmek
tartom röviden felidézni azMNFegyrerzeti és Technikai Főcsoportfőnöt<ség lét-
rehozásának és nnűkiidési tevékenysógi rendjének történetét.

A MagyarNéphadsereg egésát átfogó fegyverzeti és technikai biztosítísi fel-
adatokintegrálása éljábol a HonvédelmiMiniszter 0084/1983. szímúparancsá-
ban meghatározottak szerint 1984. január l én megalakult az MN Fegnrerzeti é§

Technikai Főcsoportfönökség. Álományába, a funkcionális feladatokat végző
mztályokmellett, azalábbirészbenvoltönáüí,részbenvoltfegyvernemiíölrbksési
t ulnilrai oszt dly ok t an ozt ak :

MN Haditechnikai Fejlesztési Főnökség
MN Fegruerzeti Szolgálatfőnök$
MN Pínélos- és gépjárnűtechnikai Szolgálatfőnökség
Műszaki-Technikai O§ztály
Vegyivédelmi Tecbnikaí Osztály

l Dr.GeigerIstvánmkalezredes,ahadtudonránykandiűtusa,MHHaditechnikai
Csoportfóttü*ség
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A főcsoportfőnökség - rendettetése vatamennf fegyverzeti és tecbnikai ága-
zat feg;rerzeti és tecbnikaí eszközeinek és szalonyagainak biztosításíra kiterjedt
- dene.n integúlíamagába arepüő, ahiradó a csapatfelderítő é§REVAanyagi-
technikai szolgálatolot.

Tevékenységi körébe tartomtt az MN egészóre kiterjedően a nűszaki fejlesz-
té§, újítás, találmrínyi tevékenység, katonai anyagáwétet, tárcaszintű hadiipari
kapcsolattartá§, vsz tagállamok hadseregével fotytatott műszaki tudományos
esiüttm]űködéq erységesítés, szabványosítá§, nérésüsr,kódbiztooíLís ésmérnök
továbbképzés irányítísa és vezetése. Gyakorlatilag változatlan iisszetételben irá-
nltotta 1989-ig a főcsoportfőnökség közvetlenül a fentebb felsorott technikai
ágazatokat, és közvetett úton a nem integrált ágazatok anyagi-technikai biztosí-
tá§ít.

1990.I. negyedévében az MN egészét óúogó korszerűsítés keretében az MN
Fegrverzeti és Technikai Főcsoportfőnök§ég és MN Hadtáp Ftícsoportfőnökség
hízisán az MH Parancsnoksíg szerveként megalakult az MH Anyagi-Technikai
Fcícsoportfőn ak*ry.á I ondnyűa az a] dllbi szervek tart tatnk

MH Haditechnikai C.soportfőnökség
MH Had táp Csoportfőnökség
MH Hadigazdasági Csoportf őnölaég
L.fiI Egészsegüryi Szolgálatfőnölség
MH Ködekedési Szolgálatfőnölaég

A MH Hadítechnikai Csoprrrtfőnökség (MH HTFC§F-ség) rendeltetése a
technikai szolgálati ágak feladatainak szab.ílyozísa, a technikai biztosíüís, vala-
mint a haditechnikai kutaüás és fejlesztés, tovább,á a MH-ra kiterjedően a műszaki
fejlesztéssel, az újításokkal, a találmányokkal, rendszeresitésekkel, rend-
szerbeállítással, iizembentartással, a két- és többoldalú technikai műszaki tudo-
mányos vegyesbízottsígokkal, az egységesítéssel, a szabványosítással, a
mérésiiggyel kapcsolatos tevékenységek temezí:*,,szervezé*.A CSF-ségnek az
al óbbi szol g dl altőniiluég*, szol g dl attönökiik t artounk aI drendelt s ég üe:

MH Fegrverzettechnikai Szolgálatfőnökség;
MH Páncélos- és gépjárműtecbnikai Szolgálatfőnölaég;
MH Repüőműszaki Szolgálatfőnökség;
MH Elektronikai Szolgálatfőnökség;
MH Mű§z&ki-Technikai Szolgílatfőnökség;
MH Vegyivedelmi Technikai Szotgálatfőnökség;
MH mérésügyi szolgálatfőnök.
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Valamennyi szolgálatfőnöt<ség any&gpeln felelő§, alórendeltekkel rendelke-
ző, felsőszintű gazdálkodó, szolgálatfőnökség szintű szervezet. A csoporífőnökség
szolgálati alárendeltségébe tartozik az Irinyi János Szíllítóezred, szakmailag irá-
nltja az MH Heditechnik&i Intézet é§ MH Uinagéstaní§íóIntézet tevékenysó-
gét.

A fentíekből látszik, hory E csoportfőnöl<sfo bír jogetőd nákiil alalrult. rya-
korlratilagavoltMNFesryerzetiésTechnikaiFrőcsoporf,önökségújelemekkelki-
bővíilt feladat- és hatáskörét ryakorolja.

Fófclrdetrl:

Résa vesz azMH szervezeti és teónikai fejlesztésére és a haditechniloi esz-
köók beszerzésére vonatkoó elgondolásolr tervekkiala}íLí§íban, az ipari üze-
mek hóborús gyártásíra történő fellészítési lóvetelményeinek kidolgozísíban.

Koordinálja 8 technikai biztmíÉs rendszerének fejlesztését. e5@esítését.
Részt vesz azMH rlkr lmazása technikai biámításínak m€tervezé§ében .y égú az
ágazatok, a szakcsapatokés intézetek szervezeti és technikai fejtesztésérevonat-
kozó javaslatok kialakítísát.

Az MH egészére vonatkozóan tervezí, szenezi és ellenőrzi a haű,tecnnikai
eszköókrendszeresítésével, rendszerbeáüítísával éskivonásíval kapcsdatos te-
vékenységeket.

Ellítja azMH-ban fotyo mérésü5ri tevékenp{ fels&Zintű szabílyozásót &
felirgreletét, koordinótja az MH ködekedésbiztonsíga érdelcében folyó tevékeny-
séget.

Résztvesz azMH harckéMiltsége ésmozgósítása követelményeinek és te,rve-

inek kidolgozásában, szaktediletén bizto§ítjs azok megvalósítísít.

Javaslirtot tesz a §zakcsapatok, intézetek és szakü}ngi készletek diszlolcíei
ójára, a szaktediletét érintő anyagi tartalekok tépcsőáséra azelőíít
tartalék késdetek kialakításíra.

Szervezia szolgálatilagalárendeltszervezetektlkalmazísitcrveinekkidolgo-
zísát, a szakíllom,íny, a szakcsapatok és a szakszolgálatok béke és bíbonúsfetké-
szíté;ét.

Kidolgozza a szakkiképzés követelményeit, szervezi és ellenőrzi a vforehaj-
üíst, részt vesz a kiképzóssel kapcsdatos felsőbbszintű utasítísok & inté"*edés€k
valamint a katonaí elő- és utóképzés feladataínak kidolgozísíban.
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SzaldelÜg5reletet gyakorol a tiszti és tiszthelyettesi <-at Lilzép-és felett, terve-
ziszakteríileteutínpóüísínakbíaosításítésvfoziaszemétyiüg]rekintézísét.

I(övetelményeket ad a szakteriiletérevonattoóközéptívú, és az éves anya-
gi-penzügri tervek kidolgozísában.

§zabílyozz.a, tervezi, szentezí és ellenőrzi szrtanyagainak üzemeltetését
(üzembentartísát, technikai kirszolgálá§ít, Fvítí§ót, tírolá§ót), mqbatározza a
§zakígi informácíós rendszer és a nyilvántartás létrehozísínat és nűkfiteté§é-
nekelveit.

Részt vesz a n emzstlőú haditechnikai es/íittmiíködesi feladatok végrehaj-
tá§ában.

szakteriiletének megfelelően; az MH parancsnolrsíg szeneivel egfittmű-
kfive részt vesz az ellenőrző tevékenység végrehajÉsíban.

A csoportfőnölség munkíjít a hrdllcchnlkrl csoportfőnök (főcsoportf&
nök-hclycttes) vezeti az alábbi rendben:

A csoportfőnök az MH anyagi-technikai főcsoportfőnöknek van atárendelve.
Szol§Ítati etÖljárója a csoportfőnökség és annak alírendeltsfoébe tartozó katonai
_szervezetek sz9mélyi állományának Szakmai elöljárója - szakterüetének megfe-
lelően - az MH szakirányú szewezeteí vemélyi állományának

Felel& a csoportfőnökséghez tartozó szakterüetek béke és háborús vezetésé-
ért, a hadrendben neki alárendelt szervezetek folyamatos írányításíért, a szakte-
diletére vona tkoz6 uery ezísíjavaslatok kidolgoásíért.

A csoportfőnökség feladatkörét képező kérdésekben személyesen dönt.

Irány'tia, ellenőrzi a csoportfőnökség és az alírendelt paranesnokok szemé-

Iryryi tevékenységéL Hatáskörben végú atisztí, tiszthetyettesi állomány §oron-
kíviili elöéptetését, mozgatísít. Az MH egészében felügyeli a szakterüetéhez
tartoó hivatósos állomány beiskol fuá§t.

A részére meghatározott hatáskör keretében az MH egészérekőtelező érté-
nyű rendelkezéseket ad ki, azokvégrehajtásít személyeseo és szolgálatfőnökei út-
ján irányítja és ellenőrzi.

Résa vesz azMH szervezeti fejlesztésével kapcsolatmkoncepciók kidolgoá-
síban, a komplex eszközök fejlesztési tervei, rendszerbentartíii intézked'ései,
szak- és technologiai utasításai, az ettátó és j avítő szeruezptek kapacitás kihaszná-
lási vizsgílatában, szaktediletén belü irányítja, ellenőrzi azok me,gvalósítísát.
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A szakterüetét érintő kérdé§ekb€n, bizotsígokban - a főcsoporfrőnök által
ítruházott j€körökben -képviseüazMH-t,i[etveazmya8i-technil6ifőcsoport-
fönököt, szervezi az ezzet összefiiggő feladstokvégr€hajtí§ít.

A szakterületéhez t^ítoző iigyekben köryetlenül, illetve a H\rK-n keresztiil
kapcsolatot tart a fegrveres testiiletel illetéJrcs §zerveivel.

§zerrlezí ahaditechnikai tudmírylm lutatá§t é§ irányítja a haditeónikai esz-

köziiké§ szalon}ag*miíszaki fefleszt&ét,aí€ndsz€fe§íté§t, Er€ndsrerbeíllítísü a
kivmást az egrsftesítéstés a szabványosításü a mérÉsügri twékenpfoet

AzMHggészére kiterjedően koordinílja - az alárendelt technikai ígazatokra
vonatkoóan irányítja - a technilai biacítísi tevékenység egnfoesrendszerének
kialakítí§ít és fejlesztésének iÉnyít.

Felügyeli az MH-cn belü a közlekedésbiáonsíggat bpcsolatos twékeny§é-

8et.

kányítja a haditechnikai prognózisok a távlati harcászat-műszaki követel-
mények, a haditechnikai műszaki fejlesztési koncepciók kialakíüí§ít.

Felügyeti az MH újításokkal és találmányot<kal, a haditechnikai propaganű-
val, a mérnökképzéssel és tovóbbképzéssel kapcsolatos tevékenységet.

Fetiiryeli a repülő-technikai esz.közökkel kapcsoldtos szakigazgatísi szabí-
lyoá tevékenysé8et.

Riivi den ös szeí og l alv a tehót :

A MII Haditechnilai C_soportfőnök€ ö§§zefo&ia, irányítja és 16rydinál ja az
Anyagi-technikai Ftícsoportfőnöksóg haditechnikai ágazati szolgálatok munkí-
jót.
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MH pÁNcÉLo§ És cÉprÁnuürBüINIKAI szolcÁr.nr
HARc- ns cnrfflsffig;ru rszröznl

Varga MihdJyl

A Magyar honvédség míndenoldalú biztosításának részét kép,ző anyagí-
technikai biztosítás páncélos és gépjármű ígazati feladatait saolgdluííinölsé§
szintű szervezetelátja el.Végzi ezaíyegnemfelelősi hatískörébetartozótánctat-
pm és kerekes harcjárművek, a gépjírművek e pótkoc§ik és áramforrás aggregá-
torok, a komplex haditechnikai eszközök bázis járműveinek fejlesztésével,
rendszeresítésével, ítvételével, ellátásával, az eszközök tizemeltetésével, technikai
kiszolgálásíval, javításíval és kivonísíval kapcsolatos integrált, az eszközök üze-
meltetésének szakmaí irónfitísíval, felügyeletévet kapcsolatos ágazati feladato-
kat. Főanya3felelőse a gépjórműtechnikai esz*özök mobil kiszolgáló és vontató
eszközeinek

Eza tevékenységbeke időszakban többmint4000 dbharckocsi ésp6ncélozott
harcjármű,mintegy25.000dbgépkocsiésközel16.000dbárramforrásaggregátor
anyagi techníkai biztosítísára írányul.Háború§ műktjdés esetén a gépkocsiállo-
móny a nemzetgazdasígbót biztosításra kerüőkkel megduplázódík.

A Főnökség műkiidési tediletéhez kapcsolódó hare- és gépjármű-technikai
esz-kÖzállomány mai iisszetételének kialakulását a korábbi éwizedek katonai- és
gazdasígpolitikai döntéseíbatfuozzákmeg. Az 1960-as évek végéig a hazaí ipar a
le3fontosabb gépjárműtechnikai eszközszállítója volt a hadseregnek. Ennek az
időszaknakvoltak termékei - a móg ma is rendszeriinkben lévő - Csepel D 344, 556
gépkocsi típusok, a győri }víl/G fiúl gyárott D 442, ésD 944 pánáomü szíilítő
harcjármű típusok, továbbá a HAB és IIAD típusú áramforrás aggregátorok.

Bár ezek20-.30 éves rendszerbentartása a hadsereg dicséretére válik, erkölcsí
elavulásuk és fizikai elhasználodásuk fő okai a honvédség techníkai eszközei mára
kialakult korszerűtlenségének

A gépjárműtechnikai eszközíllomány mai heterogén összetételéhez a volt
varsói §zerződéshez, annak egységes fegrverzeti rendszeréhez való csatlakoá-
sunkis jelent&enhozzíjárult.Ahadseregrészéretörtént importgépjárműbeszer-

l Varya Mháymkalezredes,MH Páncélos-ésGépjármútechnikai Szolgáatfórrökség
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zéxr',k'viszotryIagos olcsósóga' (nem, tudni, hog)r mivel keüett íizctni értíik), a
komplex haditechnikai eszközök beszerzésénél és bózisjármű típsának befoly,í-
solhatatlangí8a, sz e8l]r§éges feg)rverzeti rendszerbe való illeszkedés prefeÉlása
eredményezte azt, hogy gépjírmű áltományunk többféle relációMl, soldéle típus-
bol és évjáratból átl.

Ehhez mégaza hibís gazdaságpolitikai döntés is hozzájárrrlt, hogy a volt
KGST-n belüi grártásszakoeod,ásra való törekvés miatt (melyet - tapasztalataink
szerint - Maryarországon kívül az országok nem vettek komolyan) a hazai teher-

tíst alapvetően beszüntették, a páncélozott harcjámrűgrártásra, to-
vábbfejlesztésére (még a fejlesztő kapaciUís szerény mértékii fenntartására sem)
egyetlen fillért §emvoltak hajlandók fordítani. Felszámolásra keriilt a gyártó ka-
pacitísok jelentős része, de mindazok a szellemi munkahelyek is, amelyek egy li-
cenc vásárlás, vagy gyírtási együttmíikiidés kimunkálása esetén ma reálisan,
ki§€bb beruházásokkal újraindíthatók lehettek volna

Gépjárműveink nary részének jelealegi korszerútlenségét a hadsereg köve-
telményi rendszere és a polgári életben felgyorsrrlt technikai fejlődés erednényez-
te. A speciális katonai követelményekhez való merev ragaszkodás (esz-közeinknek
azészaki sarki viszonyoktól a trópusi körtilményekig meg kellett felelnie) olyan
konstnrkciókat, műszaki, technikai és eryéb megoldásokat eredménye ztek, atng-
lyek speciálissá, esetenként jelent<ísen költségesebbe tették a gÁrtmányt.F-zt a
polgárivásírlóknemvoltakhajlandókmegfizetniésnemvettekilyengépjárművet
saját felhasmálásra, így a katonai és polgári gépjármű konstrukciók ninél na-
gyobb azonossígánakkívánatoselvétől eg;ne inkíbb elszakadtunk.Akatonai igé-
nyekszerintryártott gépjárműveknekarendszerbentartási ideje - a költségvetési
keretek sziiküése miatt - eg;ne nőtt, a kivánatoonak (10-15 év) esetenként a két-
háromszorosára.Apolgáriéletbntapasztalt4-10évesüzemeltetési időtfigyelem-
be véve még szembetírinöbb az időeltérés. A sok típusnál kényszerűen többször
meghosszabbított rendszerbentartási idő alatt a típus ryártása megszünt, a kifutá-
sig tervezett javasítóanyagkészletek elfog;rtak, a tecbnikai kiszolgálás eszközeit
átalakították,deabevonulókezelőállományszímáraiseg;rreismeretlenebbeklet-
tekarégitípuwáltozztok.Apolgáriéletidőközbenegyrekorszerűbbgépjárművek-
hez jutott, ezeka, hadsereg rendszerében nem jelentek m€, üzembentartásukról
tapasztalatokat nem szereztünk, "M" esetén történő bevonulásuk jelentős techni-
kai kiszolgálási és kezelési problémákat vetett fel. @. korszerű gépjárművekhez
korszerűdiagnosztikaieszközökgyártásíraálltakrá,ezekazonbanmárnemvoltak
használhatók a régi típusokhoz.)

A vovjet konstrukciójú harckocsikat, lánctalpas pánélozott harcjárműve-
ket, és ezekbízisán kialakított küönleges eszköáordozókat több országból im-
portáltuk. (A költségvetési keret rendelkezésünkre állása esetén éppen kitől
lehetett beszerezni.) Ezen qzkőzök rendszerbentarüísára általában 20-30 évet
terveztiink azzal, hog;rmeghatározott időközönként /10_15 évl valamilyen szintű
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javításuk ftözép vagy nagy) alkalmával korszerűsítésiikre is sor kerü. Ezzel szem-
ben a meglévő harckocsünagy töm€ét jelentő T-S5Atípusok (öbbségiik életko-
ra 30 év) ryötfiénél keriilhetett csak sor modernizálásra, ezen kíviil parancsnoki
harckocsinvalóótalakítístörténtminimálismennyiségben.Al,ánctalpaspánélo-
zott harcjórművek (BMP-l, Gvozgyika, MILB) beszerzése jelentős minőségi el-
őrelépésvolt,deezekel§ődarabjaiis 14évesek,korszerűsítésiikpedigcsakat*ívlati
tervekben szerepelhet.

A kerekes pínélozott harcjórműveink több§égét adó, a óO-as évek vegén a
hazai ipar íltal gyártott Páncélozott §zíUító harcjrírművek €SZI-k) mára már
igen korszerűüen, rendkíviil nary technikai kiszolgátási igényű és a szíllított állo-
nány részére csupán a kézi fe.grverek elleni védelmet nyujtó eszközzé váltak. To-
vóbbfejlesztésükre a többszöri próbálkoás ellenére sem megfelelő műszaki
megold,ís" sem gazdasígi lehet&ég nem volt. A jelenleg túliizemeltetett, több§égé-
ben fizikailag elhasználódott konstrukció felújítással törtenő helyreállítása nem
élszerií, de a gyírtó kapacitás megsziinése miatt ma nem is lenne rá mód. Rend-
szerben tartísuk ideje alatt néhánn alkalmazísi köríiket Mvítőváltozat (felderítő,
pa,rancsnoki, megfigrelópont) kialakítísára keríilt sor. Az egyéb, kiilönleges esz-
köáordozókéntímportbólbeszerzettkerekespánélozottbázisjárművekiserköl-
csi és fizikai teljesítőképességíik határán v&nnak, túliizemeltetéstik nagy anyagi
Éfordításokat igényel. A kerekes harcjárművek 80-as évek végén beszerzett típu-
sa /BTR 80/ ma még korszerűnek tekinthető.

Áramfonás aggregátoraink jelentcís mennyísegben hazai gyártísúak, a rend-
szedinkben lévő típusféleségek szÁmát tekintve viszont az importból beérkezettek
a meghatározók Az eszközök több mint fele 15 érmél öregebb. Gyakorlatilag sem-
milehet&égíinknemvolta jelenleg többmint l00féletípusúáramforrásaggregá-
tor rendszerbekerülésének esökkentésére, mert a szovjet importbeszerzések
'olcsósóga' nemkedvezettahazaígyártásnak,afeg;ruerrendszereketpedigahoz-
á kialakított (többségében egyedi) áramforríssal szíllította az importőr.

Néhány erőtlen ke.zdeményezőlépést tett;int a hazai áramforrás aggregáto-
rokkorszerűsíté#reláwezérlésszinkron járatád,deat'nzüryilehetőségekkor-
lítozottú8a miatt a jó nűszaki negold,ísok csak egy, a kéxíbbiekben kialakrrló új
gyártísban valósuthatnak meg reálisan.

§zolgálatunk tevékenységében jelentős hetyet foglal el az anyagnem felelcísi
köriinkbe tartozó harc- és gépjárművek technikaí kiszolgálása stabil és mobil esz-
közeinek biaosítísa, fejlesztése, iizemfenntartása. Ezeket mindezideig hazai fej-
lesztéssel és hazai gyártíssal biztosítottuk. relenleg a mobil eszközök
(miíhelygépkocsik)harmadikgenerócióját "koptatjul{ ,Migamásodikgeneráció-
nál a bízisjármű Cs€pel D-344 vagy 346 és a felépítmény @ZF) is hazaí grártásbol
sámazott, a harmadikgenerációnál a bázisjárművek (DAC 665 és IJRÁL 4320
típusok) csak importbó! voltak beszerezhetők. A műhelygépkocsikat csatádelv
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alapjón a bízisjármúre könnyen felszerelhetőKF-2felépítményekben fejlesztet-
tiik ki, és mindenkor a kor szinvonalának megfelelő és a solféle gépjárműtípushoz
még illeszkedő, szakszeríi munkavégzés biztosíLílíra elka lmas eszközökkel szerel-

tiik fel. Ezekre az esziözökre is jellemző a fizikai elhasznál&lás, de az eg;ne újabb
gépjárrnű diagnosztikaí esz,közökmegielenésével azerkölcsikopás ís sámottevő,
így folyamatos fejlasztésiik nem elhanyagolhaó.

Hogyrn prognmztlzálhotó e Jelentegl helpet megvíltoztstá§s?

A közúti személygépkocsijaink és autóbuszaink elhasználódási időtartama
(személygépkocsiknál 6 év, autóbuszoknál 10 év), megepezik a polgári életben ta-
pasztaltakkal. Itt arendszersített típusok is azonosaklehetneka nemzetgazda§ág-
úan alkalmazottakkal. Ma, amikor a líberallzílt kerqskedelem a világ bármely
részéb<íl lehetővé teszi a beszerzést, a műszaki követelmények te§esüése esetén
kizál$fug 6 pénzügyikorl,átok determiníljóLarelációt. személygépkocsiknál é1-
szerünek látszik folytatui a már rendszeriinkben megielent VW Golf és Passat tí-
pusok beszerzését, de a gyor§ elhasználódást figyelembe véve (6 év), a váltáskor
saímításbavehetőkaz időközben felfutóhazaiszemélygépkocsiryártás típusai ís.

kisautóbuszoknál továbbra is az import beszerzés §w'típusok) látszik fenn-
tarthatónak, míg a naryobb autóbuszoknál - a hazai autóbuszgyártás fennmaradá-
sa e§etén - a hazaibeszerzéstkell továbbra is előnybenrészesíteni.

Terepjáró személygépkoc,siknál, a 0,5 t tömeg sállításíra alkatrnas terepjáró
tehergépkocsiknál, zárifelépítményt hordozó hasonló kategóriájú bázisjármű-
veknél - hazai gyártís hiányában - a jövőben is import beszerzéssel kell saámolni.
Ez keleti és nyugati relációból korszerű típusokból történhet. Lényggcs követel-
ménykéntkellfigyelembevenni,hogyminélszélesebbfelhasználhat&ágiterüetre
legyen alkalmaáató a beszerzósre kerülő típus.

Köáti és terepjáró tehergépkocsikat, felépítmény és különleges eszköáor-
dozó bázisjárműveket ahazai ipar fővállalkozísiban gyártott, családelv alapj,án

kifejlesztett, a polgári életben is széles körben alkalmazott, korszerű típusokbÓl
kell rendszeresíteni. Ez a skála 1,5 tonna terbelhetcí.ségtől22tannátg2,3 ill.4 haj-
tott tengelyű, minél eg;rszerűbb konstrukcíójú ésminél kisebb technikai kiszolgá-
lási ígényű gépkocsik bázisán valósulhatna met, Mivel a hazai
tehergdpkocsisrárüá, t"áltítása miatt a sámítísba vehető vállalatok (RÁBA, Cbe-
pel) elmaradása igen nagy, mind a korszerű konstrukciók, mind a gazdaságos gyár-
tásí szinvonal tekintetében, ezért licencvásírlá§, vagy gyártási e,gyüttműk<idés
alapjánlátjukmegvatósíthatónakahonvédségigényeinekkielégítését.Ezenszem-
pontjaink megvalóaulása esetén célszerű tovíbbgondolní a polgári vagr honvédsé-
gi tulajdonú gépkocsik lizingelési lehetűroégeit, illetve a futott kilométerektől és a
gyártástól eltelt időtől függően, arányosan értékcsökkent gépkocsík értékesítésé-
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neklehetóégeit isfigyelembevevőfenntartási rendszerkialakítáxít.Hazaigyáttő
esetén a folyamatos alkatrész, részerység és fődarabgrártás, ezek raktároáú, ja-
vító bázisok létrehozósfl és fenntartása is a fővállatkozó feladata lehetne. Háborús
felkésziilési problémáínkis enyhiilhetnének apolgíri élettel azonm gépkocsipark
esetén. Bir a honvédséget eddig egységes zírt felépítménnyel ellátó gyártókapaci
tás megsziint, és jelenleg ilyen eszköz nem áll rendelkezésr e, ahqzili gyártás más,
korábban ís műkodő bázisokon megszervezhető. Azegyéb speciátis felépítmé-
nyekre (daru, ÜzemanyagtöltŐ,vízsz6llító, mentesítő stb) isfellelhetőhazaifőváL-
lalkozó.

Áramforrás aggregátrokat alapvetően a polgári kereskedemi forgalombót
@azai gyártásból vagy importból) lenne célszerű beszerezni a katonai igények sze-
rinti specifikációval. A típusféteségek csiikkentése érdekében fontos lenne a már
rendszeresített áramforrás aggregátor típusok kötelező alkalnnazásínak megköve-
telése új eszköz vagy fegruerreldszerek beszerzése esetén.

ÍJj, korszerű harckocsi típus beszerzésének elmaradása esgtén elkeriilhetet-
len anemzeti szint nagrtöbbségét adóT55Atípuskorszerűsítése. Ennekelsősor-
ban a tűanezetés, a mozgékonysíg fokozísa és táchnikai kiszolgálás csökkentésére
kell irányulnia. A ma még elfogadható korszerűségi s2intűnek tartott T 72 ésT 55
AM típusok modernizálása is sziikségessé v á/l/r- az eneóforduló tájékán.

A lánctalpas harcjárművek @MP, Gvozgyika, egyéb lánctalpas eszköáor-
dczők)azenedfordulóraelveszítikamaikorszerűségiszintjiiket.Modernizálásuk
akkor tovább nem halasztható.

A kerekes harcjárművek közü az import beszerzésű BTR-80 korszerűsítése
csak az ezredfordrrló után esedéke,s. A hazai gyártásból szÁrmazőD-944 IPSZdrt
típusok, melyek zömét adják a rendszeríinkben lévő eszközöknek, ma már tovább
nemüzemeltethetők.Ahazaigyántőbázisújraszervezél*,agyárásbeindításakor-
szerűújtípusbólmacsaklicencvásírlásbólsármazókonstrukcióval,esetlegryár-
tási kooperációval biztosítható. A beruházási igény jelentős, viszont a hazai
gYártás, az alkatrészellá!ás és javítás biztonsíga mághátározó a rendszerbentartás
idejealatt.

A szolgálat anyagaemfelelősi, iltetve szakanyagfelelfui körébe tartozó harc-
1g:pjarqttecbníkaieszközökésáramforrásaggregátorokjelenlegihelyzstét,to-
vábbá a fejlesztéstikre vonatkozó etgondolásokat ennyíbeakívántam bemutatni.
Ezen szkőzökkel kapcsolatos döntésnél mindenkor céIszerű figyelembe venni,
hogy szárazföldí csapataink, de kiszolgálás tekintetében a légierő ózközeinek mo-
bilitása ii ezek hadrafogható állapotban tar!fuánakfüggvénya Bár a honvédelem
korszerűsítési elgondolásíban a prioritást élvező haditechnikai eszközök kőzé a
gépjárművek nincsenek besorolva, nélkiilük illewe a kor szinvonalát jelentő gép-
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járpűtechniksi eszköziik fejleszté§e nákül t<orszerii hadsereg kialakítása elkéP-
zelhetetlen.

Acikkkorlátozott terjedelmemíattnemfoglalkozüa pánélm- ésgépjármű-

technikai szolgálatok tevékenységével, miíkfiésiürendjével, a fe.nntartási anyog-

biaosítási folyamrtokkal, a szakterület felsőszíntű gazd,Ílkod,Ísi feladataival, az

iizemeltetéskBvetelmenyrendszereibdolgozísínalqatechnikaikiszolgálási, javí-

tásirendszerek}ído[oási,bwezrtésipro§émíival,aszakáüománykiképzésifel-
adataival. -Eze& lésfrbi citckék téllrái lehetn2k

I

l_
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A MH MŰ§ZAKI_TECIII{IKAI szoI]GÁI-ATA

Budai Iswdn|

A szolgálatfónökség kialakutá§a és feladata

A míiszaki anyagi-technikai biztosítás fels&zin tőszerte.zb&t, irányítísít és
feliigyeletét l984. január0l-tőlazMNszintűtechnikaiintegrációfolyamánmeg-
alakítottMNFe,grverzetiésTechnikaiFőcsoportfőnökségszervezetébszswezett
Múszqki Tecbnikai Osztály végezte. Az osztíly alárendeltsége 1990. március 01 -
től megvóltozott, miulán az ugyanebben az időben megalakult MH Anyagi-Tech-
nitai Főcsoportfőnöks ég szervezetében létrehozott MH Haditechnikaí
C.soportfőnökségköaeüenszolgálatialírendeltségébekedilt.AMtíszakiTechni-
kai Osaály l 992. április 0 l -vel megviint, s állom;ínyrából felátütásra keriilt r MH
Múszekl Tcchntkrl Sml3tllatfőnökség. Jelenl q ez a szavezet végzi a műszaki
ésrepüőtérkarbantartóeszközökésanyagokszakanyagnemfeleltísségijogkörhöz
kapcsolodó kutatísi és fejlesztési, gyártási, beszerzési, rendszerbeállítási és rend-
szeből történő kivonásí feladatokat, a szakanyagok alkalmazóival (MII Mrű§zaki-
szemlélő oÚsa-Ól MH Repülőszemlélő (tiEsz-Ő1 egytittmúttiave. Továbbá
szervezi, irányítja és felügyeli ezen eszközökhöz és anyagokhoz kapcsolódó üzem-
fenntartá§i, gazd,ílkod,ási és ellátási feladatokat. Yezptia szolgálati alárendeltsé-
gébe tartozó MH Műszaki Technikai Ellátó Központot, valamint szakmai
felíigyeletet gyakorol az MH műszaki technikai szolgálatai irányában.

Eszközökkel és anyagokkal történó ellátá§ alakulása

Az l960-as évek közepétől, de kíilöniisen az 1970-es években a hadsereg mi-
nőségi fejlesztéénekkereténbeliil jelentős'mértékben korszerűsiidteka műszaki
technikai eszközök. Az új eszközök rendszerbeállításával egyidőben jelentős
nennyiségi növekedés történt.

Ekkor kerütekrendszerbe azATT alapgépekre kifejlesztett út- és áilásépítő
gépek (BAT, BAT-M BTM-3 MDK-2) a KRAZ típusú járműcsaládía épített híd-
rakókfrnÁ}ví-3)ésszalaghidak@MP),valamintadesszantátkelőgépek(GS?-55,
PTSZ-M, K{l) és a hídvető harckocsik (BLG{O és 67). Ugyanez játszódott le a
műszaki harcanyagokkal való ellátás terüetén. Rendszerbe kerütek az abban az
időben korszerűnek mondható GYATA64 típusú gyalogsági és az UKAó3 típusú

l Budai lstván mk. alezredas, MH Múszaki Technikai §zolgálatfórrökség
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harckocsi aknák Ezek a változísok kedvező batíst ryakoroltak a míiszaki techni-
kai biztosítís korszeríjsítéére.

Ezakedvezőfolyamat a 70+s évekvégén éskiilönösen a 80-as évekbenlelas-
§ult. Csupínkevés olyan eszköz említhetőami éreáetően befolyásolta aműszaki
technikai esz*özparkkorszerűsiktését. Ebben az időszakbankerütekbeszerzésre
és rendszeresítésre azAM típusú aknamentesítő hajók, aP&v[-2tiplsűföldmun-
kagépek, az UD§ típusú gumikerekes kotrók, a WSZ-2,5 vizjkztító állomásoh az
új típusúkarbantartóésműhelygépkocsik,valamintazMTLB-Ualvázrakifejlesz-
tett pánélozott műszaki feldedtő és akadályelháfitó járművek Ezeken kívíil tör-
téntek mé8 nem meghatározó mennyi§égbn az előz&kbnmár említett esz,közök

korszerűsítettváltozataiból beszerzések (US2T\,í-1, USZ\,í-2, BLG-60MZ TMM-
3M stb.) A 80-as évek végére és a 90-es évek elejére az új eszközök beszerzése a
szószoros értelmében egyedi darabszímokra korlátozódtak Fmtítésre méltő azpk
köziil a T-72_es alvázra kifejlesztett BAT-2 típusú ryorsjáratú lánctalpas butldó-
zg, azFG 1 Otípusú FIATALLIS önjáróútprofiloá, aZUNIMOG, a könnyűbúvír
felszerelés és a HOLMATRO típusú műszaki katasztrófa elhárító felszerelés.
Költségvetéstinkben l993-ra emtítésre méltó beszerzés nincs prognosztizílva.

Azelőzíbkffivilágosan lítható, hogy a níiszaki eszközökkel és anyagokkat
történő elláüás helyzete a 80-as évek elejétől fokozatman romlott. A 80-as évek
végére és a 90-es évekelejére ez az állapot kritikussívílt.

A műszaki harcanyagok és eszközpark volumenéhez vivonyított csekély
költsegkeret nem teszi lehelffy§ x 6inimálisan elfogadható fejlesztések és beszer-
zések realizólásít. A szolgólatfőnökség a 80-as évek közepén a jelenlegi költségve-
tés háromszorosával gazdílkodott. Figyelembe véve a forint értékarínyíaak
alakutósát, jelenlegreílértékbenahatodrészévelgazdálkodunkEzaziisszegamű-
szaki eszközpark fenntartására sem elegendő.

Mindebbril következíh hogy a múszaki eszközpark relatívelöregedése a meg-
engedettnél nag;robb mértékben tovább folyik F-ztabelyzetet jól szemlélteti a
"F öü ttűszaki eszközcsoportok és lurcanyagok éle*ort nugoszlús vóltozósa a
rdszerbenlévő nurnyiség Tv.futl 1982- 1992 közija' címűáblízzt.

A műszaki technikai eszköók üzemfenntartásának helyzete

A műszaki technikai eszközök üzemfenntarrá§át az al űbi köriíl ttthyekfuír
lydsoljdk.

- grakorlatilag napjainkra korlátozódott a 70-es évek és egy-két típusnál a
80-as évek eleji műszaki színvonal;
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Az előzijekúlkövetkezik, hogy a volgálat költségvetá€nek eszközpark érté-
kéhezviszonyítottradíkális csökkentése és aköryonti tagozatban történő jelenttís
felújítókapacitáscsöl&enésmiatt jelenlegmegközelítően l00dbkiilönféletípusú
műszakigépésesz.közvárközponti javítísra.Miutína jelenlegifeltételrendszerrel
a csapatigények kb. 50 %dt tudjuk kielégíteni, a javítísra váró gépek és eszközök
sámaéventevárhatoan 30-40 darabbalnő.Ilyenköriilményekközött a technikai
hadrafoghatóság jelenlegi követelrnényei nem tarthatók

Milyen megoldás lehetséges?

Éves viszonylatban az eryes típusokból jelentkező kis darabszámú központi
javítási igények miatt csapatszinten továbbra sem élszerű a központi javítísok
végzésére kapacitást bekére létrehomi. Ezért vissza kell térni a központi javítások
belföldi vag;r kiilföldi polgári ipari javítísínat a gondolatához. Megítélésem sze-
rint ezekben a relációkban a lehetőségek mfu adotta& vagr talán még bővíthetők
is. Ezt mutatják peldául a lengyel és ukrán fél ezirányú megkeresései. Mindezen túl
célszerű lenne az MH MÜTEK szervezetébe létrehozott műszaki uzkőzjavitő
üzem létszámának azMHkIMü-től áwett míihelyrészek méretéhezval ő tgazítán
(növelése) a hatékony kihasmálhatóság érdekében.

Mivel a legkedvezőbb megoldás az eszközpark belátható időn belüi korszerű-
re történő lecserélése az orság teherbíróképességét figyelembevéve nem várható,
ezért hosszabb távon fel kell készütniink a jelenlegi elöregedett géppark továbbí
üzemfenntartás.íra.Ennekpedigc§akú8ytudaszolgálatelegettenni,haúryakölt-
ség, mint személyi oldalról a feltételek biztosítottak.

135
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A VEGYIVÉDBLMI ANYAGI-TECHNII{ÁI
. BIzTosíTÁ§ AKTUÁLIs FBI"ADATAI És spBcrÁus

pnoruÉuÁl

_ Góspórlórug,ItrdyAuilal

1. Aveg5riv&lmi anyagi-tecinikaibizto§ítá§feladatai

A vegyivédelni anyagi-technikai biztosítás feladata mindazon anyagi- és

techniloi feltételek megteremtése és folyamatos fenntartísa amelyek a csapatok
békeműktidésé,hez, a veg/ivédelmi lrll*éryzí§beaa személyi áüoníny és a technÍ-
kai eszköók harcképességének fenntartísáhoa valamint a harc vryibiztosÍ!ÍsÍ-
nak vqrehaj tásíhoz sziiksfo esek

A vegyivédelmi anyagi-rcchnikai biztosítís al apvaö taÉkeallségi lórei:

a csapatok ellátísa veryivedelmí rendeltetésű anyagoktal és eszkÖzÖkkel
" (anyagibiaosíÉs);

,- a vegrivédelmi rendeltetésű eszközök állandó iizemképességének bizto,
' sítísa(techniklibiztosítís);

- azEnyagi-techniloi biztosítís integÉ,ltfeladatainakmepatósítása-

Avegyivédelmi anyagí-tecbnikai biaosítás feladatrendszenébe utalt funkci-
onális ésveryivédelmi szolgílatok rendeltetésébőladódó feladatokmind avfore-
hajtó óllományt, mind a bevonható tecbnikai eszkőzőket tekintve §zoro§an
kapcsolódnakm,ísfegrvernemekésszolgál*íőryalrrendaaésszerirxi,ílleneharc-
biaosűófeladuailnz:

- Avegyi-, sugárfelderítő eszközök - haderőnemenként és seregtestenlént
egrseges alkalmaási elvekszerint - az egrséges feldedtő renszerrészét képezilc

- Áz egyéni védetem alapeszkö rei{gárÁlaro bőrvédő eszközök egyéni su-

_ s,íradagmérők, fegruer vegyimentesítő csomag, stb.) a katonák egyéni felszerelé-
séhez tartoznak;

l Gáspárlánmmk.órnagy,LoltodyAttilaalezredes,
MH Vegyivédelrni Technikai Szolgálatf óttö*ég
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- a csapatmeítesító; a tíizoltőds más vegyivédelmi eszközök (önteolvasós
sugáradagmérők, a járművekbenlévőkollektívvedőesz.közök, oxi§énlégzők apa-
rancsnoki harcjárművekben elhelyezett szabelderítő eszközök stb.) a raj, a keze-
Iőszemélyzel vagy a harci techníka rendszeresített eszközei, fegyvernemtől
függetlenü.

- Avegyivedelni biztosírás komplexumának azon résát, mely megalapo-
zott & §okoldalú szakmai felkészüttségek, valamint bonyolultabb tirhnikai hátte-
ret követel, a vegyivédelmi szakcsapatok hajtják végre saját szaktechnikai
es*özeikkel

,Avegyivédelmieszközrepdszer alkdmas kell, hogl leglen:

- a személyi állomány védelmére a mérgző-, sugárzó-, és gójtófegrverek
hatósaiellen;

- aveg3ri-, sugár-, és tűáelyzet felmérésére, az adatokg;újtésére, továbbí-
tására, és automatiált feldolgozására, valamint a csapatok megbízható és ryors
értesítésére (kiilönfu tekintettel a bekeidcíszaki vegri- és nukte.áris balesetelhád-
tási feladatokra);

- a csapatok, haditecnikai - és más eszközök valamint anyagok vegyi- és
sugármentsítésére, valamint a szennyezés forrásainak felszámolására, katasitrófa
elhádtísi feladatok ellátá§ára;

- azellenséggrújtófeg5rerekkel történőmegsemmisítésére;

- ánúzőkffiöktétesítésére;

vatamint tüzek olüís.íra, lokal izáiásár a.

Ezen feladatok szalazení és gyors végrehajüásához otyan szaktechnikai esz-
közök rendszerben tartása sziikséges, anu$lek

- a kor színvonlán őllva, azeurópai követelményeknek és szabványnak
megfelelnek;

- üzemeltetésiésfenntartásiköltségealacsony; :

- egYverűenkezelhetőek' 
^^-..:-^_^t.^aa^..!.. ,- hatékonyan, többcélúan és megbíáatóan üzemeltethetők;

- ki§ karbantartási és üárolási ráfordítást igényelnek;

- hosszú távon rendszerben tarthatók;
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- me8felelnekakiilönbözíkörnyezefiedelmielőírá§oknart

1.1. A veglvédelml enlngl btztmíüls

Avegyivédelmi anyagi biztosítás élja, hory a rendelkezésre boc§ított költ-
ségyetési keretek ésszení felhasználásával létrehozza és fenntartsa a c§apütoknál
a vegyibiaosítási fetadatok vegrehajtá"*ínak dologi és tárryi feltételeit.

A veryivédelmi anyagi biztosíüísban megval ó§lrlő íőbb tevékenységek

- A had.íszatí, hadműveleti és harcászaü követelmények valamint az állo,
mánytábla és a hadinorma alapján meghatározott szíikségletek megállapítása;

- A.rendelkezésrebocsátottpénztiryikeretekfigyelembevételévelközép,
és rövidtávú költségvetési tervek készíté§e;

- Részvétel a Magyar Honvedég hoaszú tíw fejtesztési prognózisainak
kialakítáúban;

- Azimportbólésahazaigyártísbolszírmazőeszfőzőkésanyagokbeszer-
zése, a költségvetési terv végrehajtísa;

- A nemzetgazda§ági termelő kapacitísok anya8i készletek igénybevéte-
lenek szakígi tervezése;

A rendelkezésre álló késdetek elcztása, és a csapotok rendelkezésére
bocsítása;

* Azanyagokgazdaságosfelhasznílása,afeleslegessévált,varynemjtvít-
ható eszközök, anyagok selejtítése, hasmosításra vagr értékesítésre való átedá§e.

1.2. A vegytvédelml technlkrt blztmfttb

Ave5rivédelmi tecbníkai biztosítás a ve,grivédelmi rendeltetésű eszközök ál-
landó tizemképessógének (használhatósígínak) biztosítísát jelenti, amety:

- a technikai kiszolgílás fogásainak vegrehajtásíval;

- a sziilaéges javítísok elvégzÁével;

az üzemeltetés (használat) és a javítísok tervezésével és elszámolásóval
érhető el.
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2, A vegyivédelmi rendeltetésrt esdröznendszer és
problémái

Avegyivédelmi teónikai eszközök reodszer-elvű fejlesztése során a honvéd-
ség feladatiban beáltt változásol&al iissáangban az alábbi vegrivedelmi esz-köz-
rendszrt* kBühek kia]atrdsra:

- telepítettésmobilvegyi-,sugárfeldedtőrendszer;

- egyéni és kollektívvédőeszközök rendszere;

- veryi-, sugár- és időjárás-felderítő eszközök rendszere;

- mentesítőeszközrendszer;

- kö'diisítő esz.köók és anyagok rendszere;

lángszórók és gújtóanyagok eszközrendszere;

- tűryedelmieszközrendszer;

- a technikai kiszolgálás, javítás és hitelesítés esz}özeinek rendszere.

Az új eszközrendszerek alaptípusainak kiatakítása során kiemelt firyelmet
fordít aszolgálat arra, hogyezen eszközökatkalmasak legyenekkatasztrófa-elhá-
dtási feladatok eltátásíra.

A vegyivedelmi technikai eszközök fejlesztése a korábbi években jórészt ha-
zai bázison történt - esetenként licencvásárlássat - ígyjelenleg azadósság törlesz-
tés keretében nemn sámolunk vegrívédelrni rendeltetésű eszközök áwételével,
sőtfel§zeretnénkhívniafiryelmetarra,hogyakiilönbözőhaditechnikaieszközök-
be beépített vegyivede|mi rendeltetésű eszközöket nem tartjuk élszenínek átven-
ni, eg;rrésa alacsonyműszaki színvonaluk, másrésá a hazai rendszerben tartás
megoldhatatlansíga miatt

A veryívédelrni technikai eszközpark soron lévő korszerrísítését úgy kívánja
aszolgálatmegoldani,horyavegyivédelmieszközökteréntovábbraisah azaigán-
tású (éshazai fejlesztésű) eszközökszámalegyen ameghatáraző,ésezekalkossák
a vegyivédelmi eszközrendszer alapját.

A hazaí beszerzés elxkltegessége azonban megítélésünk szerint nem jelenthet
megalkuvást a technikaí színvonal teriiletéuEzért csak ott számifunk magyaí ter-
mékekre ahol az európa,i normáknak megfelelő minóégű terméket képes a ma8yar
ipar szállítani. Európai normáknak a NATO áttal elfogadott mintíségbiztosiiasi
rendszert(ISO9000),ésaNATOkörnyezeállóságíszabványrendszeréttekintjíik
Annálamagyariparvállalatnál,aholezeknemteljesíthetotottelsőiépéskéntmeg-
oldást jelenthet a hazai <isszeszerelés vagy licenc alapján történő gyárüá§.
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§zakterüetiinkön gondot jelent, ho6r a korábbi évek haryomínyos veryivé-
delmi beszállítói az átalakulás, a privatiáció, a termékszerkezet megújítís gond-
jaival kíiszkiidnek, és helyzetiiket tekinwe felelősseggel nem építhetünt rájuk
olyan mértékben mint amit a §zükségessé víló beszerzésel és az M feladatok meg-

oldása sziilaégessé tenne.

Ennek megfelelően a szolgálat feladatánaktekintjtik E bagyománys kapcso-
latok tovíbbi fenntartísín túl az új üdeti pertnerekk€re§é§ét.

A korábbi évek vegyivedelmi élú fejlesztései következtében jelentős meny-
nyiségű vegrivedetmi rendeltetésű eszköz és metodila, egyéb szelle,mi kapacitás
hn|mozódottfel.Enneknemkisrészeamegváltozottköriilményekközöübaszníl-
hatatlan, fenntartísut semmiképpen sem indokolható. F"mellett jelenttb értékek
elvesztésével kell szímolnunk az ítmenetileg beszűkiilő források miatt. Az állam-
igazgatásban és az iparban történő átszeryezé§e,k és újraszerveződések miatt a ha-
zaíhadiiparravalóodafigyeléscsökkent,másfuazatifeladatokaközpontitervezés
háttérbe szorulásíval elnyomják ezeket. Ezen tényezők a hadsereg ellátásíban és

az'M" készsá:gfenntartísóban átmeneti, de nem kizírt, hogy hmszan tartó gondo-
katjelenthetnek

A Magyar honvédséggel szemben támasztott követelményeket kielegítő kor-
szerű vegyivédelmi esz}özrendszer megteremtésénél problémát jelent a hazai ipar
és a miigötte jelentevő fejtesztési kapacitás helyzete is.A hazínkban bekÖvetkezett
változísok miatt a korábbi színvonalú termékeket még csrikkent mennyisegben
sem igényli sem a hadsereg, sem a polgári vedelem. Az élvonalban levő színvonalú
termékek kifejlesztését pedig a piac helyzete nem teszi lebetővé, Ennek járulékos
következménye az, hogy ezen ágazatok képviselői egpészt ellenpropaganűt fejt
lenekkimindenmegvalósulófejlesztésselkapcsolatban,másrésztnagasszínvona-
lúnyrgatitermékekgyengeutínzatívalpróbálnakbetörniamagyarpiacra.Ennek
jellegzetes megnyilvánulása a magyar nukleáris múszergyírtók drámai hangvéte-
lű, széles körben terjesztett felhívása, és szervezetbe való törömiilésiik.

3. Vegyivédelmi technikai szolgálat fejlesztési eredményei

A bóke vegyivédelmi biztosítás feladatrendszerén belü kiemelt feladatként
kezeljiik - 6[gzí8os Nukleáris-bateset Elhárító R.endszer részeként, a Maryar
Honvédség Sugárfigyelő-, és jetzőrendszerén belü az orságoo korai nukleáris ri-
asztási vegyivédelni információs rendszer üzemeltetéét. Az automata korai ri-
asztó rendszer biztosítja a Magyar Köztársaság területén e vegyi-, sugár-, és
tűáelyzetre vonatkozó adatok méréset, továbbítását és feldolgozásít. A rendszer
megbíáató információkat nyu; t az oís7ág tertiletén kialakult természetes radio-
aktív sugárzásról, a mérési helyekenmért lokális meteorolfuiai adatokról, és az
adatok birtokíban sziikséges prognózisok elkészítését teszi lehetővé.
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A veryifegyverek és a mérgezőharcanyagok fejlődése megköveteli az ezen
fejlődésnek megfelelő szintű kémia analítikai módszereket használó, valamint a
radiologíai analízis tertiletén az elrnúlt években bekövetkezett jelentds váltoá§o-
kat firyelembevevő, azezekettámogatómríszerparkot és a megfetelő eszközöket
alkalmazó korszerű veg;rivédelmi laboratórium kialakíuíút. Tekintettel arra, hogy
a szomszédos országok közü többen rendelkeznek vegyifegyverrel, valamint fel-
mérve az orságos katasztrófa elhádtó rendszerben a hadseregre háruló feladato-
kat olyan llr{vAtrllr{ laboratórium kerüt kialakításra, amely lehetővé teszi a
szakértői feladatokat eilátó kémiai és a radiologiai laboratóritrm önálló, autonóm
műkiidését.Alaboratóriumtlkalmasbékébenipari,természetikatasztrófákésve-
szélyes hrrlladékok mintáinak, kémiai és radiológiai vizsgálatára.

Sajnmercísenkorlátozoü szervezeti lehetcíségei jelenlegveszélyeztetik afel-
adatok követelmény színtű, időben történő végrehajtísát.

A Magyar Honvédseg repüésbíaonságának firyelembevételével a tűzoltő
gépkocsik terÜletél 2-3 éwel ezelött elkezdett korszerűsítésnek köszönhetően a
repüőtéri gyorsbeavatkozítőzolíő gépkocsi rendszerbe áttítá§E és olasz-magyar
kooperációban történő gyárüísa megkezdődött. Ezen járrrű segítségével a korize-
rű reptilésbiztonsígi előírások tűryedelmi biztosítása a jövőben megoldható. Az
eszkÖz fejlesztése ás gyártí§a során sikeríilt kialakítani azokat a módszereket és
eljárásokat, amelyek lehetővé tették a korszerű nyugati és hazai technika öWözé-
sót.

4. A vegyivédelmi technikai szolgálat néhány probtémája

Avegyivédelem szómára alapvetően fontos feladat a Magyar Honvédség tel-
jes szemé$ átlom;ínyára kiterjedő egyén ivélijuzkőzváltísi feladat. Ennek meg-
kezdése és következetes végigvitele elodááatattann{ y{11 , mivel:

Magraroiszígon 3-4 éve lem történik tervszerű egyéni védőeszközgyár-
tás, valamint több mint 5 éve atapanyaggrártás. A bazai gsrátrtáts újraindítása az
iparban bekövetkezett váltoaások következtében nem lehetséges.

- JelenlegaMagyarHonvédségnél jelentőshiányvan azegyénivedőesz-kii-
zökbóll, az eszközök megha!ározó részénél megindultak az elöregedési folyamatok

- AMagyar Honvédségnél korábban rendszeresített egyéni védőeszközök
korgefihlernévóItalc

- a 60-as évek technikai színvonalát képviselik;

- viselhetőségiik a hazaí klímaviszonyok mell ett2-3 6rai
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- abazai- liepnc alapján történő - g;rírUískonfekcionálási
modellje nem teljesen felel meg 8 maryaf antropologiai
eloszlásnal<;

- védőképességiikazáetkorralrobamosanromlrlc

- am&gezőharcanyagokfejlesztésébenelérteredményeket
nem sikerüt a vegyivédelmí szolgálatnakkövetnie, a hazai
vedőesz.köz fejlesztési kísérletek kudarcot vallottak;

- alkalmazási lehetőségeik a jelent& személyi állomány
veszteséget is elviselő tömeghadsereg szemléletet tükrözik

- Természetesen figrelembe kellvenni,ho6ra jelenbeszerzésilehet&ógek
nincsenek arányban a nyugati árszínvonallal, ezért egr hossá távú megoldás kép-
zelhetőcsakel, amelysorán elstíként a klemelt Jelentóségű feladatokat megol-
dó:

- légimozgékonyságúalegységek,

* a Demzetközi bekefenntartó erők kiképzési bázisai és alegységei,

- a katasztrófa elhárítási feladatcsoportba kijelölt alegységek szemé$
állományának védelmét kívánja a szolgílat megoldani, tekintettel ez€t
kijnl et l en v es zéI y q,a t s ég ér q

- akőrlyezőorságok terüetén Lírolt mérgező harcanyagok ésl

- a hazai és a környező országok területén található atomerőművelq valamint
veryiipari komple>nrmok esetleges ipari katasztrófája által;

- €nellett fokozott minftilg11 idói§zaki igényt támasztunk a nemzetgazdasággal
szemben.

Akéúíűzaltő készülékek - amelyekből aMagyarHonvédség igénye megha-
ladja a 150.000 darabot - a gyártástól sámított húsz évig tarthatók rendszerben,
ezért folyamats pótlásuk sziikséges. Az ózon lyuk kialakulásáért részben felelős,
és így nemzetközi tiltó egyezmény hatálya alá estí halonnal oltó készüékek hasz-
nálatát - a montreali egrezmény értelmében - 2000-ig be kell sziintetni. Ezen esz-
közök más oltóanyaggal töltött készíilékekkel történő felváltfuit meg kell kezdeni,
ennek hatóságilag engedélyezettv{itő típusa ma még hazánkban nem létezik. Fi-
g;relembe véve a váltás jelent& költségkihatását, előre látszik, hogy a feladat meg-
oldása jelentős költségvetési feszültséget fog okozni.

A teljesítőképesség fenntartása és a feladatok zökkenőmentes, folyamatos
végrehajtása érdekében a mobil vegyivédetmi műhelyek melett sziikségesnek lát-
sziknéhánystacionermiíhelykialakításais.Ezeksámánakésiisszetételénekmeg-
határoása a jelenlegfolyó kutatómunka befejezése után kerü megfogalmazásra.
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A kuuúrunlca eI enzései al apj ú4 fi gyel embvév e:

- aMagyarHonvédsegbazai alkalmazísábol adódólehetőségeket;

a hadry}rvító srerveine* éslapacitás§nrlr nagyméí.tÉ}ű csölckeotéséq

- a technítai eszközök bonyolultsigÉnak növekedését;

a jaűtó soráüományszatjavítási feladatokra - a jelen kiképési rendszer
melleü - való alkatnatlanságá§

- valamíntgazdaságimegfontolásokat

Mmc}wításiéstecnnikaikiv{ál,ísífelrdaúotiparibázirml&ánunkmegddaui
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A MH Hadtdp Csoportfőnökség
( H CSF,ség ) ól l omány dba ( al ár en-
deltség&e) tartqó vqetö ésvégreluj -
ó geruvk, Wetek tevékcnyséséről

,lz Étxn mzÉst §zolGÁI^T HELYZETE, FEI"ADATAI

JőgaiAttilat

A Magyar Honvédég áetmezési szol8átata az alapvető s lsryetstivílto?í§ok
befejezéséikövetően, agizdasági hellzet, s eáltala költ$gvetésikeretekbeszű-
tin&mrettertében teTjes neitetún nemvolt képesmegrartani az eddig elért

ellítási színvonalat. Az ÓUeta* színvonat csöLtenése e5n,ésa visszavezethető a

szűkiis költségvetési keretre, másrészt a szervezeÜ stnrktúrákban beíllt kedvezőt-

len tendenciátra.Azéletmezésinormareálértékénekromlósaköztudott,ellen-ben
a szervezetiváttozísoknegatívhltásai.nem kerütekfelszínre. A §zervezetistruk-

túúkban - aletszemc*n*Óntésből adodóan - aránytalanul zsugorították akiszol-
gáló szakíllomónyt (szakíesok, felszolgálók, stb.). Ez az előáilt helyzet azt

Óredményeae,horynőttaszakóllományleterheltsége,csökkentakiképzés,illelve
továbbképzésleheTóiÉga aleterheltségbtiladfióanszakmaiszínvonalcsÖkkenése
éreáetö.

Az élclmezésl szolgílat Jetenlegl helpctének bemutrtásr ht[rom fó tc,
rület köré csoportosíthetó:

1.) Avégrehajtótagozathelyzete"

2.> A középiránltó szerv, az Élelmezó§i Etlátó Központ @eK; uetyzete.

3.) A felső szintű szerv, azMH Étetmezési Szolgálatfőnöksé8 éSm-§fu)
helyzete.
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Részletelben:

1.) A csapat s7itu - végretajtótagozu - helyzae

_ {v9Srehajtó tagozat munkíját nagyban befolyásolja a magyar neurzetgazda-
sígra ís jellemző "piaci' magatartás kezdetleges, de annál inuínb rapszodús jel-
lege.Abiztosnaktartottésrfoebbótaműkfiőbeszerzésiforrásokmárót-nonapra
megszűnnek, s az újonnan alakuló KFT-k és BT-k iránt fenltartások tapasz-
talhatókAbizonytalqnsá8melletthátráltat6tényezőkénthat,hqgyaninősegiffi-
vetelményeknek ezek a szervezetek nem minden tekintetben felelnek meg.
végrehajtó tagozatnál e.gne E8sa§ztóbbazanegatív jelenség, hog;rakisegítőgai-
daságo_k eredményessége jelent&en visszaesett, az ifj{sígi bíifc[-nintegÍ s0 %-a
me8szÜnt, s e zzel az étkezésteljavításra ítadott érték is erősen lekorlát oióflott.Ez
is befolyásolta az elláüísi színvonal szintentartásának helyzetét.

Az utóbbi hároni évben a konyhatechnológiai berendezésekre fordítható
iisszegek beszűküése következtében a csapattagozat olyan helyzetbe kerüt, hogy
amunkaigényesételetetkésátéseszintelehetetlennéváIt.Nincspénzakonyhagé-
Pek javítrására, minimális a lehetőség, és csak a legsziikségesebb mértékben tudunk
rlj.eszközöket vásírolni. A napi eúátás során iz egysierű konyhatechnológiát
tgény'őételekkerütekelőtérbe;akorverű típlálkoÁ*lettaníkövetelményekiek
ezek a készítmények nem minden esetben felelnek meg. Tovább nehezíti a belyze-
tet, hog;r az étkezőék konyhablokkok állaga rendkívül elhasmálódott, a legszük-
ségesebb karbantarLásí, felújítasi mrrnkák nenáiány miatt rendre elmaradnak.

A létszámcsökkentésből eredően a kiszolgáló személyzetet aránytalanul
qs<ikkentet ték az etlátandók létsámához, a legkritikusabb hel}zet állományváltási
id&zakra csúcsosodik Ebben az időszakban nem tűzás a n a§i tz-u órás munka-
végzé:* a.személi állo1ánynak. Egne több helyről érkezit oiyan intomáció, hogy
az állomány a túlzott igénybevétel miatt a szakma iránt közómtliissé válik Eá
túlnenően a napi háromszori megmérettetés miatt rendkívü ritka a szakállomány
sikerélménye, s mindezt nehezítik a fentekben már vázolt nehéz objekt ív körükné-
nyek

Az 1992. év gazdátkodásít csapattagozatban n eheútette azidőszakos húshi-
ánY, az egres szíllító vállalatok esetlegeskihagyásai. Rendkíyiil érdekesen alakul
a földrajzi teriiletek (Alföld, Észak-Magyarorság, Nyugat-Dunántúl, stb.) s zátlítő
vállalatainak árküöntriiz&ége.

2.) A W,ép i r dryít ó s zerv ( É U tlpz*i E l t dt ó Ktiz4l ont ) het yza e, f eI ad u ai

_ A Magyar Honvedség É,lelmezési Ellátó Központja a mepövekedett gazda-
rygi nehézségek ellenére teljesíti felada!át. Az átszervózésbtíliaoaa resztittseget
ellenére folyamatooan biztosítja a katonai szervezetek élelmezési szat<anyagla
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történő eltátását, a rendelkezésre álló szűk költségvetési keretek mellett 8 legé8e-
tőbben sztikséges javítások elv égzé#t.

lz É,tetmezési Enátó Központ forgoatapgazd,Átkod,ását rendkívü negatív mó-
don befolyásolj a az L992-bnmegvont l50 MFt, ennek hatásai 1993-ban fogpak
jelentkezni, mivel a mobilizálható forgóalap hiánya niiatt kedvező és előnyiis el-
őszerződések megkötésére nem lesz lehetőoég.

A 150 MFt megvonása és áttalában a forgoalapunk körüi huzavona - kiilönö-
sen a jelenlegi helyzetben - valamennyi csapat élelmezési szolgáIat részére negatív
hatá§t gyakorol. A csapatok részére havonta történő frnzetlátáscsaknem lehetet-
lenné tette a már jól bevált és igen gazdaságm téli tírolás és tartósításvegrehajtí-
sát,terveinketpedig-aforgoalapbólkedvezőóronnagyobbmennyi§é8űbuígonya,
alma beszerzése és a csapatok részére folyamatos értékesítése - a forgóalap meg-
vonása megbiúsította.

Az elműt évben a megváltozott piaci magatartís követkeúé&n számos víl-
letattal felbontották szerződéseiket, s kedvezőbb száüitőkat preferáltak Nehezíti
az ellátó központ gazd,ílkodásít a kötelezően előírt készletek szintentartása, a nasr
mennyiségű Tví" utalványra biztosított anyagtárolási kötelezettség. Kezdeti lépe-
sek ug;ran tapasztalhatók ezen cikkek kiilső gyártó vállalatnál történő tárolására,
azonban a piacgazdaság teljas mérvű kifejlődésével ez nem megyalósítható. A kíil-
sőtárolásnál jelenlegaszillítóvállalatoknemsámolnakr,árolásiéseszközlekötési
költségeket, ellenben ezhossá távon nem tartbató.

lzÉ,telmezésiEllátóKözpontelxkllegesfeladaátképziacsapatokellet^sáL-
nak biztonságos megoldása. A végrebaj t ő tagozat sztntjéről egne többször jelez-
nek olyan beszerzési lehet&égeket, melyek központi beszerzésű kötelezettségűek"
Nehéz azűgynevezett akciós beszerzésí források megtiltásít a gazdálkodókkal
megértetni, mivel hosszútávon nem látjáy'x át az ellátás biztonsága megtartísínak
jelentdségét.

Az ellátás biztonsíga és az élelmezesi norm őkreáIértékének megtartása mel-
lett az eüátó kö zpntnál az év elxí felében felü kell vizsgálni a jelenleg biztmított
norma pÉlzértékélbelü a normaszerkezet összetevőit. Ettől függően dönteni
sziikséges aközponti beszerzésű cikkekkörénekesetleges bdvítéséről, illetvecsök-
kentéséről.

3.) F első szitttű szerv, Élelntaési Szolgálatfőnókség szervq,dg
rendeltetése

A Magyar Honvedség Parancsnoksága szervezeti struktúrá jának átalakíLíú-
val egyidőben a szolgálatfőnökség állománya 6 főre cxikkent. A hat fó létszím a
felső szintű elvi aányításra éppen, hory elegendő.Azélelmezési szolgálatot legiob-
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ban édntő órszabílyopísí, adózási, szímviteli ás egréb gazdáIkodási törvények,
rendeletek,szabályozókazeddigieknélnaryobbnag;rsígrenddel jelennekmeg,kö-
vetéstik feldolgozísuk a jelenlegi létszímra hárul-

Ezekbö az objektívkörülménye}bö adódóan a gazdasógi folyamatokat terv-
szerűen,következetesen elemzőmódon tervezni szinteképtelenség. Mindezenfe-
lül nebezíti a gazdálkodást a kényszerű központi pénzkeretek megvonása, a
költségvetéb minimális lehe,tftégei.

Az utóbbi idó:bea a költségvetés több§zöri átdolgozísa, kíilöntiiző 'vaiúei -
ót( fetáűíá§vátt fő fetadatunl*e. Uinaez elfogadható, csupán a kidolgozáshoz
rendelkezésre álló idő rövídsége zavtő.

A szolgálat murlcájít minden kö,riilmény között az élelmez&i pénmormák
reítértéke határozta meg és a jövőben is ez lesz a megbatíroó. A reílérték csiik-
kenésével a kiszolgálásri teriilő ételek tápanyagösszetételétrcn, azélelmiszerek
szerkezetében negatív tendenciát mutatkomak Előtérbe keriiltek az olcsobb, táp-
anyaglan szegényebb élelmiszerek, a táplálkozásélettani szempontMl fontosabb
cikkek - árszintjiik miatt - háttérbe szorultak

Az utóbbi három évkorlátozott költségvetései od,íig juttatták el a szol3ílatot,
hogra javításravírótechnikEies*özöknagymennyiségehalmozódottfel.Vonat-
kozikezakonyhagépekre, svonatkozika tíboriételmezési technikai eszközökre.

Az 1993. éwe biztosított javítási költségkeret olyan csekél}, hogy kim6afl61-
tan a béke kiszolgátási feladatok érdekében legsziikségesebb javíuísokat sem fede-
zi;

A napról.napra változó gazdasígi szabályozók megkövetelik az új élelmezési
szakutasítís kiedí§ít. Etképzeléseink szerint ez egy ú5rnevezett keretszabályozó
lenne, melybea a kötelezően előírt jetlegrí szatÉlyok mellett nagyobb önállóságot
biztosítana agazd,ílkodók számára. Fő feladatotkell képezzenazélelmezési szol-
gállt újszerű háborús szakuta§íüí§ínak kidotgozása is. Mindaddig, míg az anyagi-
technikei §zakutasítís nem jelenikmeg, kiadása nem célszerű.

Anchéz Hilső és belső köóImények ellenére az élelmezési szolgálat feladatait
vegrehajtja. A csökkenő re.ílérték ellenére biztosítja a személyi állomány ellátá-
sít, járandósígait.

Mintiségi víltozíst megítélésíink szerint a nemzetgazdaságmegszilárdulá§a,
s ezáltal a költségveté§ keretek növekedése fog eredményemi.
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A MAGyAn HoN!ÉI§Éc pcyÉ.u zÁnolr
fixlrnszpnrÉszr,BrÉr.IpKÁrmxírÁsn a
ronszBnű suncelpruÁs tÁnÁr,xoz{sl

xöwrBr,lóxynrntrri{gGI}ELBIónhI

Ürtis, Józseí, Bátavéki Jttdit|

A Magyar Honvédség egyéni w| ?árolt élelmiszerkészletének
fejtesztési iránlvonalai 1 960- l 99 1. köótt

Balqaés

A két vil,í8háború taprszttlrtai igEzdjlik a tatoníníl lévő trítaEk admi-
szerkészlet jelent@§t mind e barclészültefu szempotjiiból, Bind pedig trtzi-
chés okokMt.l nnUor* folyamán előfordult sámtalan eset bizonyítja, hogy a
katoD,Ákméi érinteüen állapotban meglévő zírolt élelmiszer-,lőszerkósdeteadta
megegrcsapatnak aa a lehetőséget, hogyery megkezdett hErctevékeny*get §íke_

resen befejeáessen. (A)

Ugyanal&or az a tudat" hogy egy bizonyos életmirszerkészlettel rendelkezik
akkor is, amikor elszigetelten seüeg etlenség íltal kölrülárva folytat harctevé-
keny§éget, vasaazutínpóüás fennakad, pozitívhatíssalvaa akatoníra_ Megsza-
badrrlva a típl,ílkozís, illetve az élelem megszerzése gondjítól, jobban le tudja
Hizdeni a kritik .us köriitmények okozta szorongást, nyrgtalanságot. Ennet< követ-
keztébén jobban tud konc€nüílni feladatíra

A haroíszati-hadművdeti elvek alapjín egyértelműen íltítható, hogy a bábo-
rúban minden katonakeriilbet olyanhelpetbe §aját teriiletén is, boryáelmezése
ery-kétnapigryíttalánnemoldbatómeg,ugyanal&orfontosharcfeladatokatlell
vfuehajtaniaHasontó élet,e,meltátásihelyzet követkeáet be eleni csapások (ár-

viz, rOtOrenges, stb.) esetón is, amikor a katonák egrmástól széttagottEn é§ dtátó
szervezetiiktől elsaakadva tevékenykednek

l IL.Üródrózs€f qvcatezredes,MHKö&té§aé8ütyilntéz€tHigiéoé§ OeúÁIyrczÁö,
Bóta§zéld ludit mf," hmvédr{i közelkalmazott, MH Él€úm€záÉ Elátó Köupont Fetccaé*
és Minóeégc[€sóízéd O§aáty
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A legtöbbország hadserege rendelkezik zárolt élelniszer készletekkel, amely
minimálío mennyiségű, de optimáli§ iisszetételű ételmiszerekMl áll. Ez índokolta,
hogy az l960-as óvek elejón mi is elkezdjíik az ilyen készletek kiatakítását.

Tönénai dttekintés

Ismereteink szerint a kiilföIdi irodalomban olvasható legküönbiizőbb elneve-
zÁsű,zárroltkészletek(vastartalék,szíikségélelem,tűélési adag,zároltélelem,stb.)
mind azonos élt szolgálnak, mely tissze3exe a következőkben definiálható:

A zírolt élelem a katonánál állandóan meglévő tartalék élelmiszer, mely az
ellátís teljes hiánya esetén, vag;rrendkíviili sziikséghelyzetben (kiilön parancsra)
bontható fel, illetve - részben vagy tdesen - fogyasztható el és minimálisan is sub-
calóriás ellátást biztosít.

Ez a zÁrolt élelem a Maryar Honvedségbe n 'qÉni zírolt élelem " @2) mq-
nevezéssel ismeretes.

A fenti definicióban szereplő 'subcalórids eIIótá.{ megértéséhez feltétlenül
kikell térni azemberi szervezetszámára szíikséges energiamennyiségre, továbbá a
szervezet energiaforgalmára és ezen fogalmak korszerű értelrnezésére.

Az életfolyamatok fenntartása, mint pl. állandó testhőmérséklet, aszeívezet
anyagainak építése, potlása, növekedés, izommunka, stb. energiát igényel. Az em-
berí szervezet az életműködéshez sziikséges energiához azenergíát szolgáló táp-
anyagoknak (zsírok, szénhidrátok, fehérjék) az anyagcsere-fólyamatók során
lezajlóelégetéserévén jut.A fenti tápanyagokégésekorfelszabadrrlóhőmennyiség
, az,azazgneígia mér161"*rr6*e korábban kilocaloria ftcat) volt. Az Sl-mérték-
erységrendszer bevezetése óta a hivatalos nemzetközi egysége a jorrle (J), illetve a
kilojoule ftJ). l k€at:4,184 (4,2)Kj-nakfelel meg.Az e8]res tápanyagokégése so-
ri{n fefszabaduló energia kaloriaméterbombában pontosan mérbetB: 1 g asírbol
38,94 kJ (9,3 kcal), l gszénhidrátból l7,16kJ (4,1 kcal) és 1 g fehérjéúlrz,LgkI
(5,4 kcat) energia keletkezik.

Azsírokból és szénhidrátokból ugyanannyi energia szabadul fel a szeíyezeten
kívü, mint a szervezetben. A szervezetben l g fehérjébcil azonban csak 17,16 kJ
{4,1 kcal) energia szabadrrl fel, amely arra vezethető vissza, hogy a fehérjék illetve
az aminósavaknem égnekel teljesen, hanemmégviszonyla8na8yenergiatartalmú
végtermékek formájában tiriilnek ki. A szervezet energiaforgalma a bevitt és le-
adott energiamennyisége alapján sámolható ki. Küön említést érdemel az alko-
hol nagy égéshője (30 kJlg: 7,1 kcaVg). Az alkoholt rendszeresen fogyasztók
típlálkoásának értékelésénél ezt figyelembekell venni.Energia-egyensúlyakkor
áll fenn, ha a táplálékkal bevitt energia azonos a felhasznált energiával. Energia-
egyensúly esetén a testtÖmeg, illetve a test zsírtartalma nemyáltozik. Abevitt ener-
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giatöbblett rakt írozéÁik. Azenergiaforgalom szempontjából a növekedés is a rak-
tírozás egrík formája, de raktározísról varr szó a túitáplátás okozta elhíaískor ís.
Abban aiesetben, ha az energialeadás nagrobb, minti bevitel, a szervezet saját
raküíraitkénytelen mozgósítani, amia testtömeg csökkenésébennyilvánul uneg.

A fizikaí tevékenységhez szíikséges energia az elvégzendő munka típusától,
idejétől és a feladatotvégző ember te§ttömegétől függ. A fizikai tevékenység
könnyű,mérsékeltennehézésnehézfizikaimunkakategóriábasorolható.Férfiak-
nálazigennehézfizikaímunkakategóriáti§szímíüísbakellvenni.Harctevékeny-
ségben résztvevő katonákat a nebéz fizikai muirkát végziikkőzé kell sorolni.áz
ót l ag os erc,r g i as ziiksé g l a ki s zátttt ós a a kiiv a kaő :

1. Megfelelő Lábtázatok segítségévet megh atároznri u, alapany&gcser e érté-
keket.

2. Az alapanyagcserét meg kell szoromi a fizikai aktivitás típusainak meg-

felelő átlagos faktorával.

Nehézfizikaimunka 19-30évközött 15,5MJ(3700kcal);
31-60év_között 14óMJ(3500kcal);

Igen nehéz fizikai munka 19-30 év között 17,6 MJ (4200 kcal);
31óOévközött 16,7MJ(4000kcal),

Subcalóriás táplálkozásnál a fent me3határozott energiaigénynél jóval keve-
sebb táplálékot kapnak, általában i000 kcaVnap {L4,2MJ) értékben.

AMH-ban az 1960-as évek közepéig rendszeresített egyéni zárolt élelem 450
g húskonzervből éS 1000 g kenyérbtít állt, 3700 kcal (15,5 MJ) értókben, amely
mennyiségegrnapínormálélelmezésreiselegendő.Nagyterjedelmeéssúlyamiatt
(1600 $ - valamínt azért, mert a kenyér nem tartós élelmiszer - zírolí élelmi-
szerként való alkalmaása kényszermegold,ást jelentett. Nem volt nnegoldott a biz-
tonságoscsomagolás sem (vászon zacskó). Ezeka tényektettékszükségesséazEZ
továbbfejlesztését.

Arra vonatkozóan, hogy mennyi életmiszert és milyen minősegben kell adni
tűélési adagként, bazaiés küföldi kisérletek eredményeivel isrendelkezttinkAz
MH-ban élelmezési és egészségügyi szakemberek évekig vizsgálatot folytattak
gyakorlatokon, felderítő csoportoknfl, melyek leginkább tükrözik a barcfeladat
köriilményeit. @)

Az orvosi vizsgálatok igazolták, hogy 1500-2000 kcat (6,3-8,4 MJ) energia-
tartalrnú napi élelmiszer elforyasztásával a lotonák szellemi és fizikai 'kondició-
ja" fenntarthatÓ, a kapott harcfeladatokat minden setben sikerüt v§grebajtaai
5{naponkeresztü" (B)
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Eg ömapos gakorlat tópaayagbixosftdsa pl. a kövakaö volt: (napi ű-
W)

Fehérje
Zsítr
§zenhiddt
C-vítamin
Nátriumtloníd

Fehérje
?sií
szénhidrát
Kalória

l.csomag

27,3 g
37,9 g
93,3 g

847 kcal

2.csomag

44,3 g
68,3 g

?37,8 g
1780 kcal

37,3 g (Norn:rglts&8/nap)
58,1 g (Norm:Energiasziik§.30%-a)

237,4 g (Norm:Energiasz{iks.50-60%-a)
l00 mg (Norm:60n8)

4 g' (Norm:2g)

AfranciahadserggtúláésimunkacsoportjaLísérleteketfolytatottktilönböző
égbajlati és természeti adottsígú körülmények köóü (sivatagi, magas hegrségi,
trópusi, mérsékelt foöri) suböalóriís éle|mezéssel. A tapasztalatok azmutatüík
horymérsékeltéstrópusiéghajlatokonkizárólagnapi 1000(42MJ)katóriásélel-
miszercsomag, magaslati hideg éghajlaton pedig kettő ilyen csoma8 a harcászati
követelmenyeknek megfelető erőnlétet és pszichés állapotot biao§ított 5{ naprg,
annak ellenére, bqr az energiafelhasmáláshozképest jelentő§ kalóriahián je-
lentkezett. A kisérlet folyamán végzett szímos klinikai, biológiai és pszichologiai
eüenőrzés aa mutattE, ho8y a katóriahián y ellenére ezazadag néhány napos peri-
Ódusra lehetővé teszí a megfelelő fizikai és pszichologiai állapot fenntartá§át, kli_
nikai tünetekmegielenéseb tiotógiai zavarot nélkü. (CD) 

-

Az 1000 tulólíá§ csonagok tdpanyagösuaétete:

Fehérje 26 g
7.s;íí 36 g
§zénhídrát l37 g
C_vit"min 50 m8
Nátrium*lorid 5 g

vizsgáltunk anerikai egységcsomagokat is, amelyek vatószínűleg szintén
subcalóriás, illetve zÉrolt élelem éljíra készültek

E zek anu gi q i l l ave úpanyagt at,t aI tu a kiivakaőképpen aI ahi t :

A fenti adatok és tapasztalatok alapján sajátos viszonyainknakmegfeleltíen
}ívántut kialakítani az egréni zárolt komilettei.
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Az első kísérletekben a nagy energiatartalmú élelmiszerek előáűitá§ú'oz szí-
rított húst,szírított sajtot,olajosmagvakat ha§ználtunk.Báralaboratoriunikisér-
letek kedvezciek vdtak a nagyiizemi gyírtás feltételeinek hiánya nnegakadályozta a
kinlakíx6fi [1glmisurek bevezetéséL

A következő !épésben l96ó-ban kielakítottunkegy földimogrorö-és tejpora-
lapú, kiilönbtiző ízesítésű, dapvetően édes íztí tápszert. Ez az EZ tulajdonképpen
fötdimogroró, tejpor, tojásfehérje,vójadara,mé& cukor tartalmú, arom§xalize,
sített édes kockavolt, fém ésműanyag fóliába csomagolva.

Az E Z túpanyry ös na& el e 1 a0 g,ra:

Fehérje
7sk
szénhidrát
Energiatartalom

14g
10g
ó8g

418Kcat

Terveink szerint egy katona 400 g ityen EZ-t kapCItt volna, 100 g-os szeletek-

ből, kétszer 2 db-ot.

E z az E Z c sottug td el ég b a t e az al ábbi kilv a el rúty eka :

- nagy laktató-, tiáp- és energiaérték;

- viszonylagkissúlyéstérfogat;

- kellemesíz;

- megfelelőszilárdsíg;

- ahareászatikövetelrnényeketkielégítővédtícsomagolás.

Bár az 1 967-68-as évben lefolytatott csapatpróbák kedvező eredményeket
hoztak, ez a fajta EZ mégsem kerüt rendszeresítésre, mivel a hiánym grártási fel-
tételekmiatt akésőbbiekben tárolásígondok(molyosodás) jelentkeztek.Felmerüt

az a kifogás is, hogy az édes íz er&en kor|átozzz az alkalmaáatósígot, A termék
tartó§ítá§ít, konzisztenciáját a magas cukortartalom és az alacsony víztartalom
határozzlmeg, ezért fogyasztása fokozzz, a vízigényt. Konyhasószegénysége hí-
ányérzetet kelt. F. kortátozó tényezők miatt került sor közel semleges, illetve - az
általános köázlésnek megfelelő - normálisan' sos ízú készítmények kialakíásíra.

Időközben újabb követelmények is jelentkeztek nevezete§en az,bry azEZ
fuakciójátkibővítvealkalmaslegrennecsakatűélésiadaggalszembentáma§ztott
követelmények kielégftésére, banem arra is, hog;r kevésbe kritiku§ köríilmények
között egynapihideg ételemként is adhatólegyen, ha lehetőségvan, kenyérrel kí-

153



egésátve.ve8yisatűélésiadag(l000kcal,4,2MJ)ésahagrományoseg;rnapiélel-
miszeradag (3000-4000 Kcal, l2,6-tr6,8 MJ) közötti helyet foglalja et.-

További él volt, hogya kialakítísra keriilő Ez készlet bekeidőben úgyleryen
cserélhető, hogy a gyakorlatok utolsó napján, vary leszereléskor eglrnipi niáeg
élelmiszerként keriilne felhasználásra.

Az elÖbiekben leírtakkal iisszehangolv aazazíltalános álláspont alakult ki,
hagr azEZkésdetnek l 600-2000 Kcat (6,3-8,4 MI) energiatartalommal kell ren-
delkeznie. B' 1ne"nyisfo elegendő a katonánakegynapi élelnezés&e, sziikség
esetén kétnapí subcatóriás elláüísát is biztosítja.

Az ezsnkÖvetelrnényeknek megfelelő EZ-késztetettöbbféle változatban is
Összeállítottuk Az ibszeállíLísoknál többféte búskonzervet, zöldséges ételkonzer-
vet, éde§§égkonzervet alkalmaztunk

AtÖbbféleváltozatbólvégüazalábbi iisszeíétetűEzké§zletkerültelfogadás-
ra ésrendszerítésre.

AzEZ tatalmaz 2 db húskon zervet, akenyér pótlására seml eges izű, ín. " ke -
nyéizíl" kekszet, táplátkozásélettani szempoutból is kívánatos - úönnyen felszí-
vódó szénhidrátot tartalmazó - edességkonzerveket, C-vitamin tartalmú teaport.
A teapor hideg vízben oldva üdítőitalként fogyasztható, forr ővizzel ekészí{ve az
ún. "melegétkezteté§t" hivatott pótolni.

Az 197 S-ben rendszeresítat és tn i s rendszerkn taú E Z lés2t et j ell emuöi:

Tartalrrut

Vagdatt sertéshús l/7-es
Sonkáspístétom 1/7-es
Csokoládés nugátkrém l/ 1 O-es
Dzsem 1/10-es
Kelaz-kenyér
Cukrozott teapor
polietilén tasak
Egészségügyi papír

Össaönege:800gramm

db
db
db
db

1csomag
2csomag
2db
8ív

l00g
100g
75s
90g
75g

I20g
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Táp atry ag - és etw g i at art al tn:

Fehérje 41g

^k 
659

§zénhidrót 286g
Energiatart. 8MJ(1893Kcal)

Csolmgolósa:

Papírlemezbóll késziitt, mélyfedelü fűótt, kartondoboz.

Védksomagoltísa:

0,30 mm vastag polietilén fólia, anely vímentességet biztosít és az esetleges
RBY szennyeződéstől vizes lemosással jő mentesíüető.

@űjttícsomagolds:

Papír ragasztószalaggalleragasztott és polietilén zsugorfóliával övezett ötré-
tegű hullámpapírlemez doboz, 1 doboz 10 db EZ készletet tartalmaz.

Az EZ lészt ateJ kapcsol uos twűbi f el adatok

Az utóbbi időben igeny meriilt fel azEZk&zlet megváltoztatására.

A v ál t azás t a kiiv a lra,ők i ttdokal j ók

- amegváltozottharcászatielvetq

- a gazdasagi lehetőségek beszíiküése;

- a katonáknem szeretík a csomag edességeke t t^ítelmnző íé§zét (ezréxz-
ben előítélettril is fakad, mivel nem megpzokott a konzervdobozba csomagolt cso-
koládékrémX

- a késdet élelmiszerei eltérő szavatossági idejűek;
'.

a késztet cseréje (frissítése) nebézkes (ha a katona leszereléskor kapja
meg 8 csomagot, rendszerint eldobja aá, ba készleteket folbontva foryó készletbe

" teszik át, a trrrtalom ery részét nem, vagy esak körülrményesen lebet felhasznílni,; pl. keksz-kenyér,g;rufa, eü.papír, polietilén tasak);

- az EZ csomag tömegének mintegy 40 %-át, eíű,ntkpedig 1/3-ad részét a
csomagoloanyag teszi ki.
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Cél tttk u,, lngy az al dbbi kijv ael m&ty&tek nlegfel el ö EZ tészt aa al akít st*lk
ki:

- et€tsekíasrbcalóriásellátástápan;ag-ésenergiatartalomlóvetelményeig

- Ö§sretételeéscsomagolásaelfuítsekiaminimálisan 15éveseltarthatóságo§

- beilleszthető legyeo a békélelmezésbe (fl. tízórai), í.ry cseréje folyamatc
leheq

az ára ne haladja meg az Isz. élelmezési norma értékét.

Az MH ÉEK Fejlesaési és Minőségellen őrzésí caálymegkezdte a kísérlete-
ket a fenti követelményeket k eléEitő, újBzkészletek kiatakítísára.

Az új követelményeknek megfel előFZkésztet csapatpróhíja megkezdődött.
F olyuústtttkfun ernek tQlldlktzásélatani és gya*arlui tapasztaluairól qónu
Iut*ba

Irodalomjegrzék

A* O. Schmilharcr: A katona "vastartaléka" 8 hátiz§ákban (Arnnee Motor
1969.2.)

B. Kódór, Kov dc s, B alaska : "Subcalórikus" élelmiszerekkel végrehajtott
harcszenígy_akorlatok táplálkoáséskórélettani tapasztalatai (Honvédorvosmel-
léklet XD( Évf . 2. sz. 1967.)

c. c- pedoya: Ahadseregélelmezéseelszigetettés rendkívüihelyzetekben.
Az új túlélési" adagra vonatkozó kísérleti eredmények @ewe internationalé des
services de santé des armées de terre de mer et de l'air 1965.12.)

D. Delfosse: Harcoló csapatok élelmezése (Acta Belgica Militaíi 1 966.No.1.)
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A pETRóLEIJMTó1,1 mrÉrruc
Gtlbicza GYulal

Amikor a mindennapi életben az üzemanyag, vagy az iizemanyag- biztosítís
keri§ szóba, az embereknagy tÖb@ének rÖgtÖnaz a szó jutaz eszébe, horyBBN-
zIN.

Ezen rövid bemutatkozí§ lehet&e}ének keretein belü - amelynek létrejöttét
rtigtön szeretném is megkiiszönni aszerkesztőknek- többekkÖzÖtt arraszeretnék
rávilágítani,mennlvelistöbb,szélesebbaziizemanyagokköreaszóbanforgómin-
dennapjaint bossáságaiba is beleivódott vónál, hogy benzin, illewe arról szeret-

nék itibeszélni, nogyvatótan az indrrtásnál csak az egrféle benzfu1 motorolaj és

ery-két zsír szükségletéből hová fejlődött az a hatalmas technikai gigant, amely
atitt a honvédségpél használatos, és a,ek hosszú sora alatt kialakult szerteágazÓ,

kényes technikai eszközök seregét értjiik, amely nap mint uap magába szívja és

tápl-álkozik a szintén, igen óriássá dagadt, hajtó- kenő- éskarbantartóanyagok sok-
féleségével.

Néhdny konbét szónudat.

Az íizemanyag szolgálat a Magyar Honvédség állományában jelenleg meglévő

több mint 500 küönféle gépl harcjármű, repülőeszköz, munkagép, agregátor,

eryéb üzemanyagot felhasmáló eszköz a petróleumlámpától a hajókon keresztü a

rakéták iizemanyag ellátás"íról, kiszolgálásáról gondoskodik.

Az univerzális anyagokbevezetésére, többféle kenő- konzerválóhatást erye-
sítő anyag kialakítására irányrló munkák ellenére, jelenleg több mint 20O féle haj -

tó-, kenő-, karbantartóanyag és speciális fotyadék tartozik a Maryar Honvédség
üzemanyag nomenklatúrájába, a szolgálat ellátási felelősségkörébe.

Az etműt években a fej törést etxísorban az anyagok beszerzésének nehézsége

okozta. Pontosabban, a döntően szovjet technikához szovjet hajtó- és kenőanya-
gokat használtunk, azonban az ósványolaj termékek gyártásával, forga,lmazásával
foglalkozó cégek részére a mi megrendeléseink elenyészőek voltak. Ezért a megkö-

töttszítlítási szerződések ellenérerendre'trcgfeledkael{ ezen kötelezettsógiik-
ről, Kihasználták monopol ellátási hetyzetüket - ugyanis hasonló vagy jobb
minősítésű helyettesítő anyag bevezetését, vagy nem, vagí pedig évekig tartó hu-

l Gutricza Gyrrla ezredes, a MH Üzemanyag §zolgálat fórröke
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za-vonaután engedélyezÍ'ék-éskényiik-kedvtikszerintnagyonrapszódikusantör-
tént a szíllíLís. Igy azutín, amikor egyes speciálís anyagokból a h_elyzet kritikus§í
vált, b€indult egy sajátos ellátási tevékenység a cserekereskedelem, a hasodó ci-
pó'ben szenvedő szervezetek kényszer "egilttlt llkidése'.

AMALÉV adott AMG-I0 hidrautika olajat, mí helyette'I" folyadék elneve-
zésűanyagot.Acsehekrepüőbenzintadtakaturbinaolajértcserébe.Anyolcvanas
évekközepetőlszintenemvoltolyanbónap,hograz'élet' ránekéuyszerítettvolna
benniinket ilyen és hasonló tranzakciókra.

Jelenleg gondjaink ponto§an ellenkező előjelűek .Egys3 erílen íogal quaru:
gyírtó, szállítólennebrjven, azonban 1Énzforúsainkakevésnél iskevesebbek.

A fő probtém ít az okozza, hqgy a teljesen szétzilált és megbíz,batatlan FÁK
állambeli beszerzést nyugati források felé kellett terelni. Itt anyag van bőven, &
szíllításikésxégéspontossíg kifogástalan, a minősógisalegkiválóbb, azonban...
azonban azárak az eddigieknél átlag nyolcszor-tizszer magasabbak, de találkoz-
tunkmárhússzorosárakkal,pánztárcánkpedigegpelaposabb,azétvágyrnk"azaz
a kiszolgálandó technika igényeváltozatlan.

Mit telpnit* ebben a lelyzafun? Azt nyilvánvalóan nem, hog;r az id& túlüze-
meltetett és nagrétvágló technikíra mmt alacsonyabb normákat határozzrrnk
meg, mivel az idő előrehaladüíval ezek az eszközök fokozottabban igénylik a kar-
bantartá§t, a kenést, fogyaszüísuk sem csökken és a zsírzóperselyek-sem lettekki-
sebbek.

Ebben a helyzetben tudatosítjuk, hqgy imm fu'patikai dral<Jul" dolgozunk és
ilyenpontossággal ismérjiika normákatés tisztökéljíikazalkalnazót a takarékos
felhas"nálásra. Ezekkil a méregdrága nyugati anyagokból már nem képződhet in-
kurrencia, nem várhat kidohísra a műhelyek sarkában egyetlen gramm felh aszná-
latlan anyagsem.

Közben pedig valami haüírtalan túlélési életijsztönnel próbáljuk az immár
húsz éve elkezdelt'belsö tafialékor űjbóli és újbóli feltárásít, versenyt futya az
idővel, minimális készletek beLírolásávat, az utolsó pillanatban - de még egyenlőre
időben - iryeksztink kielegíteni aszíikségleteket.

Csodrsz,erek, keglnzcrek.

Merthogy íry kellett nevemíink azon adalékok, eszközök seregét, amelyekkel
az'élelnus' feltalátók, könetítők kerestek és keresnek meg bennünket nap mint,
nap. Garantáljákazöt, denem ritkánhúszsázalékosfogyasztáscsökkenést, a tel-
jesítménynövekedést, a kíros anyag kibocsáj tás nullára süllyedését, a gyors hideg-
indít"íst, motor és alkatrészek élettartamának többszörösére történő növekedését
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és ki tudja még mi mindent. Az említett csodaszerek a világ valamennyi ütőképes-
nek számító hadseregével kipróbtílást nyertek és osztatlan sikert arattak, állítják
azajánlattevők

Nem kis energíával ésmunkíval láttunk hozzí ezen anyagok elméletí, labora-
tóriumi és gyakorlati csapatpróbón történő megvizs8álásához. Azonban az első
megközelítésre logikusnak tartott érvelés ami jelent&ebb fogyasztísc§ikkenést
igért - nagyon kevés kivétellel - mind rendre megdőlt. Lehetséges, ho6r egy-két
hobby autós a placeabo effektus kapcsán ért el eredményeket ezen a tedileten, de
mi újra és újra meg kellett, hogy bizonyosodjunk a fizikínak és kémiának ezaln a
terüetén uralkodó törvényveriiségéről, nevezetesen arról, hogy itt sem létezik
iizemanyag megtakarító paerpaettrm mobile. Csodákban nem, de nagron szerteí-
gazó piackutatásban, szívós, kitartó írtírgyatásokban a beszerzések legkedvezőbb
ütemezésében , azaznját erőnkben ós munkánkban kellett és kell elsősorban bíz-
nunk

Ktk ás mtlyen§zervezetekvégzlk ezt r rnunkít?

Az üzennanyag szolgálat tevékenységének, gazdálkodásának egyik legmar-
kánsabb befolyásoló tényezője az : eltérően peldául az élelmezési vagy ruházati
biztosítástól - hogr a frnzkeretek döntően központi kézben maradnak, az üzem-
anyagok és üzemanyagtechnikai eszközök 98 Vo-a az Üzeman5rag-Eltótó Köz-
pont által keriil beszerzésre. Agazűlkodás ilyen módon történő megszervezését
többek között a már etőzőekben vázolt nagyszímú, speciális, a polgári kereskede-
lemben nem forgalmazott anyagok esredi beszerzésének nehézségei, és az indo-
kolja, hogy nagytömegű anyag egyszerre történő megvásárlása során jóval
kedvezöbb árakat lehet elérni, mint a szétaprózottkis tételekbeszerzésénél.

Az uniformizílásra és egységesítésre való törelnrések mellett többé-kevésbé a
fenti körümények is befolyásolj,át azon'csapat" szervezetet, amely a Magrar
Honvedség üzemanyag ell áását v égzi.

Az Üzemanyag Smlgáletfőnökség a maga -nérytiszti éskétpolgári -szer-
vezetével, hír néha próbálkozik, de rendszere§en nem képes csodákat művelni,
Ugyanakkorvegzi a csapatok üzemanyag ésiizemanyag-technikai ellátá§ánakha-
dászati-hadműveleti tervezését, a készletek megalakításának, széttelepítésének
irányítálít, a hadszintér előké§zítésével és a központi tartalékok disdoáciőjáva|
összef üggő feladatokat.

Megszervezi a szolgálat éves költségvetésenek ö|sszeállítá§ót a hajtoanyag fo-
ryasztási keretek kialakításít és kiadását, a katonai szervezetek §zakanyaggal való
ellátását és az éves felhasmálás elszámolását. hányítja az üzemanyag tervezés, el-
szímolás, a gazdálkod.ís, a zelemz&, azinformícios rend, a szakellenőrzéssel kap-
csolatos feladatokat, a szabályozó intéz"kedések és szakutasítás kidolgozísához
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irányelveketéskövetelményeketadki.Atiszteltolvasótnemuntatva,mégnéhány
olYan fontosabb gazdálkod,ási kérdás is feladatkörébe tartozik, mint a beszerzési
tervek elbírálása, árelemző tevékenység végzéx,,ez inkurrencia értékesítésének
irínyítósa és együttműkiidés a szakanyagfelhas"náló fesrvernemi főnökégekkel,.
valanint az anyagbiztosítísban meghatároó szerepet játszó égekkel és vállala-
tokkal.

A szolgálatfőnökség tevékenységének igen fontos magvát képezi a minőség-
biaosítás és fejlesztés, a vegyész- és géfrsz mtíszaki feladatok tervszerű iisszehan-
golása, a szolgáIat kutatís-fejlesztési koncepciójának kidolgozá§a.

Foglalkozunk mfo a környezewédelmi követelmények érvényrejuttalás.íval
a tudományos mu"ka irányításával és a nemzetközi tudomínyos esiüttműkiidós-
sel a szolgílat teriiletén, a mérésíiggrel és szabvínyosítóss&l.

A szolgílatfőnölség köaletlen alárendett középirányítí szeruezete azÜ zem-
enyrg-cllótó Központ. Szervezete szinte uniformizált, vajmi kevéssé tér elazel-
látó szolgáltató tevékenységeket végző tírs ellátó kö7pontoktól.

Mégis engedtessek meg, hogynéhány jellemző sajátosságot kiemeljek eltító
központrrnk munkíjából. Az egyik l€fonto§abb a tevékenység műszaki-technikai
irányultsíga

Az ellát6 központ munkájának sarkalatos kérdése az anyagmegléte és
menny'sógimegóvásamellettaminóégbiztosít-ís,aközpontiéscsapatüzemanyag
laboratóriumokmunkíjának ellenőrzése, irányítása, a nemzetgazdaságból lesaál-
lított anyagok műszaki előírásainak ellenőrzése, minőségi átvétele. Különösen
speciális és komoly felkészüést követel a rakéta hajtoanyagok és oxidálószerek
idtbzakos mintavétele, bevizsgálása és minősítése. Nem kiilönben feleltísségteljes
a repüőcsapatok üzemanysg laboratóriumai munkájának ellenőrzése, a repüő-
eszközök mindenkori kifogástalan minőségű hajtó- kenő- és speciális anyagokkal
történő kiszolgálása"

Továbbá sajátosság munkánkban az a körülmény, hogy a központ üzem-
anyagraktárak nem az ellátó központtal egy §zervezetben, egy állománytáblában
tömöríilnek, hanem -ahogyezdiszlokiciójukban és ellátásifeladataikban ismeg-
nyilvánut - kíilön, önáüó szervezeti egységet képeznek A meglévő öt üzemanyag-
raktárból csupán három lát el konkrét kiszolgáló, csapat ellátó tevékenységet és
vinte tíjegységeknek megfeleltíen látja el a körzetében telepiilő alakulatokat.

A központ üzemanyagraktírak legfontosabb technikai eszlözei maguk a tá-
rolótartílyok, amelyeknek életkorukat figrelembevéveelőre kell kiiszönníinkA
legid&ebbeket l938 tájékín,alegfíatatabbakatahatvanasévekderekánépítették
Tekintve, hogy egy+gr ilyen millió liter körüli befogadó képességgel rendelkező
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tírolóesztöz §tlag' Iűordósi idej e' ?-O-E éx,q6észiü igencsak túl van a duPa-
üzemeltetésen anna} nindenfaeveszélyével és koyelvenoíjávat együtr

Ezért is tartjut igen fontmnak a tecbnologiai biztowíg előírósainak §zigorú
betlrtá§át és bet&rt&tí§ít, de egy ilyen ennyire túliizemeltetett tartílypark esetén,

mégazelőírtfelújíüí§oké§ellenőrzésekidóbeü,legprecízebbelvegzésemelletisazt
kell,horymondjukaraktárainkbanidőzítettbombákvannakelhelyene.Ezeksaj-
nos tÉrmikor'felrúbuhunaY .

Aki a szíllíüís kérdéseivel a legcsekélyebb módon isfoglalkozott, annaknem
keü ecsetelni, hogy a leggazdasígosabb szÁlütísi mod aesiivezaékps szóllírús.Fz-
zel kapcsolatban szintén büszkélkedhetek az olvasók előtt azzal, hogy az ócsai
Üzemanyagraktír bennevan az orszígm üzemanyagtermékvezetekvérkeringéé-
ben,sajnccsakez azeg;rraküárunkéseryeüenrepüőterünksem.Amiattnemigen
lehetiinkbíiszkék,hogyazegykoricsővezetéLeszísdoaljunlqpontosnevénatíbo-
ri fővonali cxívezetéképítő és iizem eltelő zászlfulj n&addá zstlsotúott.F_gko-
ron pedig, amikor még voltak gázkitörések és azok általában be is lobbantak a
csővezetékes zászloalj katonái több szÁzezer liter víz biztosításíval siettek a tűzol-
tók segítségére és valóban helytálltak, mi pedig valóban büszkék voltunk-

Az idősebbek még emlékeáetnelc" íry volt ez Alg}őn és Zsanán. Büszkék le-
hetiink még arra is, hogy a Magyar Honvédseg több mint húsz éve egyetlen gramm

fagyálló folyadékot sem vásárott. Gyártja önmagának, illetve nem hagyja elfolyni
azt a végtelen toxikus, környezetíe igen veszélyes anyagot, hanem iisszegdijti és

két meglévő fagyáüó üzemében jelentős költségmegtakaríüá§sal regenerálja azo-
kat.

És most rövlden teklntsünk r Jövönk elé. Úgy véljiik, hogy van jövője az
üzemanyagbiztosíüísnak, fiiggetlenü attól, hogy milyen keretek és körülmények
közöttlátja el feladatát.Továbbra isgondoskodnunkkell azüzemben tartott, nem
fíatal technika ellátísáról és fel kell késztilniink az újak fogadásíra a rendszerben
levő volt szovjet és belépó nyugati technika egyidó"ben történő, együttes, igen bo-
nyolult üzemeltetésere.

A szolgálat félmaroknyi műszaki gárdájának, veryésmérnökeinek tenniaka-
rísít és munkáját dicséri, hogy 1992-ben a Központi Kémiai Kutatóintézettel kö-
ztisen eg;r olyan egyedülálló, magas szellemi értéket képviselő korszeni fagyállót
kisérleteztek ki, ami világszabadalmat képvisel és megállja a helyét a legmoder-
nebb nyugati termékekkel szemben is. Sajnos fagyálló regeneráló és gyártó üzeme-
ink csupán kapaciUásuk 30 %-va| dolgoznak, ilyen kicsire zsugorodott a hadsereg
szükséglete, a polgári szíllító vállalatok - bár minden évben felajánljuk szolgáIata-
inkat ezen a téren - nem élnekezzelagazdaságos, de elsősorban igen környezetkí-
mélőlehet&éggel.
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E6r ígen újszrrű, de megtisztelő műszakí feladat kihívásínak is mq kell fe-
lelníinlq ezpedigatechníka tartóstírolásbahelyezéséneküzemanyagbiaosítása.
Nemeryszerűfeladatatöbbféleelemmqóvásátésporskikonzervátá§ítbízto§ító
anyagok kiválasztísa, alkalmazása, hatékonysígánat< kontrdlja, a beválás vizsgá-
lata.

Továtlb tart a nonnenklatúúba tartoá anyagok szímának csölüentése, új
6a'y$zálig anyagolc kifejlesztésére iúnyuló muntínlc ugyana}tor tovóbbra is
meg keü oldanunt az ipari gráraósban mír nen szereplő anyagolq pelűul AB-8G
m benzinnel a csapatok gazdaságoo ellátísít, de ugranez a belyzet a másik tömeg-
anyagunktal, aDZ(-30gázoúajjal, amely5rÉrtísítazipürnemvállalja"Olyanúj
jelenségel&el kell megkíizdeníink, rnint t §uper olajfaló battériumok megielése,
amelyekkepesekszintehónapokalattnyúlós,kocsonyássernmirenemhaszuálba-
tó géllé alakítani a hajtóanyagokat. Jelenl€ mé8 kimutatósuk ís komoly mikrobi-
ológiai felkésziilést igényel nembogyazetlenükirÉnyulómegelőző tevékenység.

Az eredményes fejlesztési munkánk realiálásít a kidolgozott korszerű és
igen magas technikai követelményeknek megfelelő anyagok - elsősorban kenő-
anyagok - bevezeté§ét hátúltatja, hogy először a már megvásárolt és letárolt anya-
gaínkat kell felhasználni és az "IVí'készletben lévő regieket kelt fdssíteni, felélni,
lecserélni.

Az éves tizemanyag felhasznáIásunk a mindenki áItal ismert p€nzügJii lehető-
ségeink miatt igen visszafogott. Ezzel kapcsolatban csak két számadatot leryen
szabed idéznem. Az 1993. évi üzemanyag szíikséglet megyásírlásához szíilséges
2,5 milliárdos költsfovetési tímogatís helyett 700 millió forintot kapott a szolgáIat
éshaazenlítettpénzkeretbőtcsakszáradöldihajtoanyagot, trnzingkgtésgázola-
jat vennénk, akkor a 700 míllió forint adótartnlma majd 500 millió, a tényleges
any"agár 20omillió körüvan. Nómitegváltoztatni foga helyzeten,ba hasontóan a
MÁv-hoz esetleg MH is visszakapja a-közutat nem hasznaó esxozei nányadában
az útalapra költött pénzét.

Értem ez alatt peldául a lánctalpas tecnika i *lkőzök'tereper' épített út mel-
iett, vagJr azokat elkerüve történő mozgatását, mely lényegesen több iizemanyag
felhasznílással jír, és nem terheli, károsítja a közutrkat.

§őt ide tartozik az a több ezer á,ramforrás, ametyrészben a mozgó híradóesz-
közökben tatálható, illetve azok a hataünas stacioner aggregátorok, amely hítőzlt-
kiesés eseten lítják el elektromos írammal a repülőtereket, harcílláspontokat és
ezíltal biztosítjók itt az életet. F;zr:kabépített üzemanyagfaló monstrumok, ha
szeretnének;alckorsemmehetnénekkiaközutakra,tehátteljesenindokolatlannak
tartjuk, hory ezíltal is csökken az amúgr is szűkre szabott költségveté§iink
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A Tisztelt o}yasó, ezen rövid íttekintés utín ís meggrőződhet arról, hory a
Magrar Honvédség íizemanyag szdgálatr - specíális feladataiból és helyzetéből
adódóan -korábbanésna is a'polgóri' jellegűüzemanyagforgalmazístólnaryon
ettérő eltítást-ldszolgálí§t kell hogy kifejt§€L A mindenorpi gondokon-problé-
míkon tűmenően, a harckésziiltsógi színvond, hrdrEf€hetósíg folyamatm biz-
tosítísa meüett, kiemelt figyelmet frdít a mozgósít]í§§úl lopcsohto§ elóté§zítő,
vforehajtístirgítőfeladatokmegvaló§ítí§íbün is.EgyalavtwídtispéIda-ttMa-
gyar llmvedség béke létszámínak zsugcítísa az ígtrr:,vezettketahadsetegn vt-
ló íttérés a közpooti raktírakba betírolt anyagok mennyiségi növekedését vonja
maga után. Óriás iví őuzzldt az'Ir{' folyószime rlakrrlatok serege, Ugranakkor a
gyors széttelepítéshez, abéLébennem áő alatrrlatokrettárain*nálletároltüzem-
Úyagésiizemanyag-technikii e§zközáksáIcszerűkiadásíhozrendelkezésreálló
kiképzett állm,íny létszíma egr,re kopikNem kisgondotokoz a szolgílatnak a
rendszerben brtott zírolt haditechnilci esd<özök hajt&, kenő és karbüntartó-
anyagok hadrafogható állpotban törtónő feontütíst, tárolásE, azonnali felhasz-
Dílható§águ} biamítísa. Ezt a komptex felrdatot els&orben j& képzett, a beke és
h,íborús ráadatok ellátására felkésátett tiszt-, tiszthelyettesi állomónnyat, illetve
az áltatuk folyamatosan kjkéryzetthouÁértő soríllománnyal képcs csak ellítni.
Ezért fontm a kitépzettég szintentarüósa, a tovíbbképzések rendsreres megszer-
vezése a tanintézptebő €sa csapatokníl eryaránt.

MeggÉzt&ésem, horyaMaryarHonvédség üzemanya8szolgátata a jelenlegi
nehéz helyzetébeo is szat<qaílqg jól képzett hivatíso§, polgíri és soráüomínnyal
rendelczik EzeE íllomíny az előzőekben felvázolt - nem egyszerű feladatok e§ó-
tásínük isp,eretében - hivatástudattál, önfelóldoó tevékenységgel, nagron sok
túlmunkíval igre*szikhelytríllni, eüótási - kiszolgálósi tevékenységével, honvéd-
ségiink rendeltetésébóll reí háíuló felEdatait a meglévő anyagi- technikai esz}öze-
ivel folyamatosan bizto§ítani.
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A MH RIJIIÁZÁ^TI rr.tÁró rözpoxr
rBrÉxBtwsÉcÉnól

aivári ainatyl

A MH Ruházati mntO rOzpont EEK) 1973. níjus 1 -i hatítlyat jött létre -
mínt lcözÉpir őnyitő szew -el§őkent úz al&ori hadüápfőnökség al,írendeltjei közíil.

Az elmúlt húsz év alatt azbtézstsznrvezetí felépítése, összetétele többször
módosult. A legszembetiínőbb vóttozísok voltat, hogy pl. az elmúlt években meg-
szíintek az alárendelt rat<tírak és a ruh,ízatí volgáltató tizem mint önílló szervek
és beépütek az MH REKszerve zeíéb, ez évta Ú anetye#sí szolgáIat íllománya
is az intézet óllonánytíbl,íjíba keriilt.

A több ütemben vforehajtott saervezeti víltozísokat belső fetadatítcsopor-
tosítás, hatékony mrrnkaszervezés követte. ÍgJ.vált lehetővé, hogy csökkenő állo_
mánnyal is a szervezet.negfeleljen alaprendeltetésének és teljesítsük a felső
katooai és szakmai vezetés követelményeit.

Az MH REK hetyzete, alapvető fetadatai

Az int€zpt ídadatkörébe tartozik a honvedség nrházati, felszerelési, ágyne-
mű,sátor,nyontatvónyszíikségleténekbeszerzése,amegrendeltanyagokminősé-
gi ellenőrzése és ítvétele, raktírozísa, a katonai szervezetek központi ellátása, a
hivatásm és továbbszolgíló állom,ínv, tovíbtí a tartalékos hadköteles katoník ru-
hízatínak biztosítísa, valamínt az egymruházat és felszerelés műszaki fejleszté-
§e-

E sokrétű, szerteígazó feladat végrehajtása a következó fóbb szcrvc rctek-
re hírul:

- azóraforgatmi osgály arueszrrzíst és ellátást tervezi, irányítja,

- xkcreskedelni és aolgóItatősi ostdbtetyeúahivatísos,atovábbszol-
gíIó, a tanintézeti hallgatói, az egyéb szervek valamint az igenyjogosrrlt nyugdíjas
áüomány szükségleteinek kielégíté§ét,

l UjváíiMháyalezredes,aMHRuMz8üEtlátÓKözporrtparancsnoka
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- ahadiruházlri elldró osadí)atartalélrmhadkötelesekhadiruházatifel-
szereléssel való ellításít, illctve bevonísít szervezi. iúnftja,

a minőségellenönő o@tyállonínya a vrÁllalatolrnál, sóvetkezeteLnél,
stb. vfozi az anyagok minrffi beüzsgílí§át, ninő§égi ítvételét,

- anűgpki fejlevési oú$ ídrúataahonvédségesíenruh,ázsticikke-
inek, püentetési anyagainat< folyamato* tervszerü fejlesztése, a rendszerbe Lerii-
lő új haditechnikei e§zköák ruh,ízEü igé.Dyeíne.k íelmér&e és a korszerűsítési
javaslatok elkészítése.

^Lz iatézstÁterjedt twéLeoységé t !ő énítrcti anagtszána grzaa.sagi, ?éÁz'-
ügrikapcsolata, az or§uágot ítfogóboltbílózata, eüátósaervezete, amelyet a kö-
vetkező adatok i§ §zemlátetn€L

Áüag mintegy 141-170 szíllító víüalattat, szövetkezettel stb. vagrunk szer-
ződéses lcapcsolatban.A szerződ$ekben foglEltak te{6íté§€, a mín@ ellenőr-
zéxe, x szíllílísi hatíridők fígyelemmel kí§érése, a ruházlt és lóbbeli mqadott
méret szerínti §zítlítá§áBak ellenőrzése, mind-mind folyamatos és
nalú szakmai mllnkít, állaBdó figyelmet kíván

A forgalom volumenére jellemző, hory az etműt évben l 17 2O3 €Ft ÁFA be-
fizetés történt és a vi§szaigénlé§ 165 l99 eFt.

Avégrehajtó tagozatban ellátás biztosítására a,REK űlotttótvüa rütozik

- 4nlhőzatírEktír(RR)/Budapest,Debrecen,TáborfalvaésKarcag/,

- 14katonair,ubázatibolt(KRB),

20 meryei /fővírosí/ hadiruhízati ellátó részleg (IIRER).

A négrnrhízati raktírban tírolt összes anyag értéke negb&ladja a 9,138 Md
Ft{t. A raktírEk éves forgalma a következő:

- b€szíItítís2.178MdFt,

- ki§zíllítá§2"89rMdFr

A KRB-ok éves forgalmt: rubázati csetkre 324,4O7 eFt, készaénzben
109930 eFt, a ruhízati csel&§zelvények száma l l8 332 db.

A tíroltcíkldélségekszáma: 6 l00,kb 30 %-kslnövekszikeza mennyiség,ba
a méretes cikkeket is figllelembevessziilc
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Anyomtatványokból r.641 fa& tárolunk amelyet éppúgrkeüutalvínyozni,
nyilvántartani, számlí,,ni, elszímolni mint a ruhízati cikkeket.

A tertalékos hedkötles eltótás átlagc éves forgalma 65-80 ezer fó amelybó?
15-20 ezer fő a felszerelés é§ 50{O ezer tő aleszereles. E nagrvolumonű anyag
mo4atásamellett jelent&feladatttartalékosokkalszembenlefoiytatottkíreljá-
rás is amely az utób,bi években meghaladta a l5 00O f&. m. §gUtxln t6 2g6iő,
19 lsi eFt lrárt okozottJ

Jellemző az intézet kiilső kapcsolataira és a gazdasági munka sokrétűégére
azügriratforgalon. l992-ben Titkos' jelzésúbó:l700, "IYyilt' jelzésűbtítpedig24
500 a peld,ínyszím.

Avezetésmunkíját & az adaúeldolgozíst az utóübi idő§zakban egrre jotibaa
segítiaszámítógépek§zil€§könfialkalmazása.Azintézetbenavámítogépekszíma
§ db, aI kal naztís i lulyük a ktw a kaők

12db,

4db,
3 db,
9db,
ll db,
4db,
l db,
2db,
l db,
7 db,
7 db,

4db,
3 db.

Ma már minden fontmabb teriileten alkalmazzuk a szímítogépeket, de a ba-
tékonyabb felha§znrálá§ érdekében szjilséges, az érintett áüomány további felké-
szítése és új programolc, rendszerek kidolgozísa.

Azintératakét évtizedes míiktktése soÉn mindig - az igenyek és lehetőségek
szerinl egne szélesebb körben - fogtalkozott váIlalkozási tevékenységgel. Jelenleg
is külön megálla@ások szerint gondoskodunk a BM Hatírőrség, a Vám- ós Pénz-
Írgrőrség,valamint aPl/OP ruhízatí és felszerelési cikkeinekbeszerzésérol, minő-
§é$ ítvételérö ós forgrlmazísáról.

-áruforgalmiosztályon
- ker. és szolgóltatási osztáyon

és 20 db penztírgép a KRB-ban,
- min@ellenőrzósi osztályon
- a frnziigri ós számviteli mztílyon
-az 1.rattírnál
-a2.raktírnál
- a 3. raktírnál
-a4.raktárnál
-azügruiteüalmztílyon
-az adatfeldolgoá alosztályon
-a műszaki fejlesaési osztályon
-a p,rancsnoloágon /pk, pkhelyettesek,
szü.ésmüJőeaJ

-tervezési osaítyon
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Az így víllalt lcülön tevé}eny§égbö szírniá bevétel€t tettet lehetővé rz el-
núlt években a fejlesztési feledatainkfinenszírozísít Pt ezelból a bevétetekbÖ
oldottunkmeg otyan berrrháásoLat mint ez új KRBd<kialrkít{sa, a sziúitőgé4-.
park bővítóse, krszerűsítése, az épületet lortrntartrísr stb. Eaelret a feladatolat
r bizto§ított költs{vetési Leretből ncn trrdtrrk volna megoldani , ezÉrtvdt gazÁl-
ságilügelőnyö§ahuzrmcidejeteróvóllelkozlsrrnkamelyetr jövőbeni§folytttni
kívánunk

Gondjaink, problémóink

Az intézrt vezetése í drozíÁ6 güdűú8i nehéneger<kel kíizdve, cs&kentett
létszímmal oldja meg so*rétíí felrdlttt

A központi gazdílkodásunklt legérzétenyebbcn r köttségvetési (K\} el-
őiÉnyzetok abszolút csökkentése és e folyrmatm inílóció érinti. Enne& negatív
hatása csak részben sziinteüető meg a központilag úírolt használt /tr. értéLcsopor-
tú/ ruhízatnak a csapüto&hoz való visszaíramoltatísával. Tekintettel arra, hory új
lI. értékcsoportű felsőnrházatból a korábbi utínpotlási mennyiségnet csat egr kis
hányaűt tudjukkiadni, ezért szímolni kell6zznl, hogyítmenetilegromlenifog a
soróllomány öltözeti képe néhíny katonai szervezetnél, ezzel pórhuzamcan tar-
talékainkat is ery nem kívínt ütemben és mennyiségben felé§ük

A gazda§ágban tapasztalható bizonytalansíg, a víllalatotrnál jelentkező csŐ-

dök, ítalakul,ísok, egne nehezebtré teszik a megrendelések elhelyezését. E8yes
víllatatokfizetési garanciát kérnek meghatározott feltételekkel, amit nem mindig
tudunkbiztmítani.

R.egi, nagyműtú partnervíllalatok a privatiációval párhuzamosan profilt
váltanak és előfordul, hog;r - tiibb ruhízati anyagra nem találunk $/írtót. Küiin-
tiizőokokmiattsziilaégessévílik,hogyimportálnunkkellegyescikkeket.Eznéha
a minőseggel kapcsolatban felmerülő problémík megoldatlanságát vonja maga
után,mertaminőségellenőrzésérecsakasállítmónyokbeérkezéseutánvanlehe-
t@iink

Az inté.zntve.zetése s7ámíía - a fentieL mellett - a napi muntában §akran
gondot okoa hory a fontmabb bemztásokba az elműt évetben kinevezett fiatal
tisáek közíil egesek nég nem szereztek kellő ismeretet, t8pú§ztalEtot. Mfo nem
mindenütt megfelelő az egrüttmiiködés a partner mztályokkal, raktáraklal. Ne-
heáti a vezetés tevékenysógét, hogy gyakoriak a felsobo-szintról érkeó víratlan,
változó feladatok, szűk határidők, amelyek akadíiyozzíknapi munka menetét.

Ü neg we elmondható, hory az elmúlt két évtized alatt, intézetünk életében
a sikerek, éredmények mellett g}akren jelentkeztek proHémák, hiínyosságok
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gondok,deanegtorpanásokutín-irrdigújulterővel,eredményesenláttunkhozzí
az elóttünt áuó magasabb követelménye,k teljesítéséhez

Ez vonatltozit a jelenlegi időszalaa is, amikor egrre nehezebb gudasági,
pén fis/ifeltételekmellettkellmegfelelnirzalaprendeltetésbőtadodófeladaú-
inknakErrebiacíté&ot jetentdolgoóinthozáátl,ása,tennia}arása,fiatal veze-
tő áltomínyunk rdi<észiitt$,e és g§rarapodó szakmai tapasztalata.

Múszaki fe$esaés: új
e3yenruházat kialakítás

Múszaki fejlesztés: új
egyerinrházat kialakítás

Felújítoü épületeink rttuátvétel - raktároás
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üoür,rBrÉs, GvERMEKEK aoxoozÁsl

sinán eyarg|

a s2ggiális ellátás olyan juttatás, amely a hadseregben a szolgálat, a harcké-
szültség feltételeinelma8aszintű megvalósulásít, a szemáyi állomány és család-
tagiaik életköriilnényeinek, szocfilis helyzetének javításít volgílja.

Az ellítás körébe tartozó juttaüí§ok, illetve lehetőségek közíil a kedvezmé-
nyes üdiiltetéssel, a gyóg;Édütetéssel, a g;rermekek böIcsődei és óvodai elhelyezé*
sével, a katona-h ozzátatt ozók f oglatkoztatásínak me8szervezésével,
feliigyeletével kapcsolatos feladatok szrrtezísét, kmrdinálását, végrehajtását a
Maryar Honvédség Üdüők és Gyermet<intézmények Főigazgatósága (továbbíak-

banMHÜGYFI)végzi.

Az MH ÜGYFI az MH Anyagi-Tecbníkai főcsoportfőnökség al,árendeltsége-
ben a hadtápcsoportf őnök (főcsoportfőnök- helyettes) köanetlen szolgálati aláren-
deltségébe tartozóközépirányító, dandárszintű jogállásúkatonai szervezet.

Alapvető rendeltetése a Honvédelmi Minisztéíium és a Magyar Honvédség
igenyjogosultátlcmányaéscsaládtagiaikedvezményesüdiiltetésránek,regeneráló,
negelőző és utókezeléses gyógrüdíiltetéének, valamint a gyermekintémények
műkiidésénekésakatona-bozzá.tartoókfoglalkoztatásánakmegszenrezése,afel-
tételek megteremtése, a feladatok végrehajtása. Költségyetési szervként önálló
gazóílkod,ást folytató lotonai szervezet.

Az MH ÜCYn szervezetével, személyi íllományával a kiivakaő feladu-
konpl enotnt laj tj avég r e.

1.) Szervezi aHMésazMHigényjogooultállományánakéshozzítartozóinak
belföldi és - a hatáskörébe tartozó - kíilföldi kedvezményes üdíiltetését, koordinál-
ja az üdíilők szabad férőhelyeinek vállalkozísi formában történő értékesítését,
elkészíti és kiadja aHM és az MH egészére az üdíilők férőhelykeretét, szerződést
köt hazai és kiilföldi bérleménys üdütetések végrehajtására.

l Simán Györgyórnagy,aMH ÜdüldrésGyermekintéanérryekFóigaz4atócágaoszlátyvezetóje
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2.> §zffirc7jé§ irányítfu a honvédség igényjogosrrltjai kiskorú grermekeinek
honvédségi, illetve önkormínyzati tizemeltetésű ryermekintézménybe való felvé-
telét, fejleszti agondozó, nevelő, oktatótevékenységet, biaosítja a feltételeket a :

ryermekintézmények iizemeltetéséhez

3.) Részt vesz és segítsqet nyujt - els&orban a kis és tívoü helyőrségekben -
a katona-houÁtartozÁk elhelyez.kedési, foglalkoztatísi gondjainak megoldásí
ban, ellátja érdekvédelmtiket.

4.) Szervezi és irányítja a szolgálati atírendeltégébe tartozó központi üdü-
lők és gyermekintézmények tevékenységét, biztosítja műkiidésiik gazdasígi felté-
teleit, ellátje E csapatpüenőhelyek szaheltigreletét.

Az MH ÜGYTI üdíiltetési feladatait akiivakqö iruQm&tyeLibn szervqi, il-
lavelwjtjavégre:

- lvíIlközpontiüdüők,

- MHkempingek

- béreltüdiilők,

- eryszerűsített csereüdüést biztmító kiilföldi katonai üdüők,

- BalatonlelleiGyermekiidiilő, '

csapatpihenőhelyeh

- a Némzeti ÜarutetéS és Vagyonkezelő Kft. által üzemeltetett üdüők,

- utazási irodák által szervezett bérlemények

Az MH ÜGYTI szotgálati alárendeltségébe a balatonkenesei, a mátrah ízai, a
lovasberényi, a balatonlellei, az annavölryi, az óbudai és az erdőbényei honvédü-
diilők, abalatonlelleigyermekiidüő, szakmai atárendeltségébea bujákihonvédü-
düőtartozik

.axzüdütők alapvetőrendeltetése,hogybiztosítsákabeutalt igényjogosultven-
őé4ekft;szÉre azüdüést, aktívkikapcsolódást, apihenést, az ellátást,biztosítsáka
gyógyüdtilésre beutalt szemétyek szakszení ellátásít,pihenését, regenerálódását,
szsnrczzékaszlMdférőhelyekkereskedelniértékesítését,anapivendégekkiszol- 

=

gálását.

Áz üdüIők felszereltsége, komfortfokozata, a szervezett píogramok tartalma,
a beutaltvendégekmindenigényétki tudjákelégíteni, akényelmes, aktíq illewea
nyugodt pihenést szolgálják Üanőint< megtalá"lhatók úgy vízparton - Balatonke-
nese, Balatonlelle, Óbuda Honvédüdíilők -, mint a hegyvidékeken - Lovasberény,
Annavölgy, Buják, Erdőbenye Honvédüdíilők A szada, szolárium, a tekepálya, a
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sportkomplexumok a szeryezett szabadid& programok, az úszómedenék a ven-
dégek kényelmét szolgálják. A szobák 2-3 ógrasak, a legtöbb helyen fiirdőszobá-
sak, televízióval, rádióval, telefonnal felszereltek.

A szervezett üdiiltetés meltett a szabad férőhelyek függvényéten az üdiilők
családi rendeuények barótí iisszcjövetelek osztáIytalítkozók megtartá§át, lebo-
nyolíuísát is vállalják

Az MH ÜOYrr afirendelt$gében 17 gyerme.kintézmény működrlq melyek
felszereltsége, a grermekek elhelyezéénel feltételei, az oktató-nevelőmunka ha-
tékonysíga, a nevelók felkészültseg9 bizto§ítja a grermekek hatékony nevelését,
iskolóra való felkészítését.

A gentekintéatényekbenfő feladat a grermekek egészsfoes életmódra tör-
ténőnevelése.Ennekérdekébeoküöntiiző -óvod;ínkentmásésmás- testnevelési,
tóplálkozási, levegőztetési módszerek kerütek kidolgoáxa, illetve alkalmazÉsra.
Agyermekek egészségvedelmének szerves része a rendszeres fogászati, ryermek-
gyógyíszati és logopediai szűrés, kezelés, Az önátló főzőkonyhíval rendelkeeő
gyernaekintézményekben törekszíink az egészséges és korszeni t,íplálkozásí szokÍ-
sok kialakíuísához szíi&séges ételeket késáteni.

Óvodóinkbanbevezetésre keriilt a Módmított Óvoaai Nevelési Program. A
nevelőtestüet szakmailag felkásziilt, ertísiidö tt az őnképzés és szakkiképzés íránti
igény, A gyermekekneveléében az egyénre szabott differenciált gyermeknevelési
módszerek keriilnek alkalmazásra. A szüők igényének megfelelően lehet&éget
bizto§ítottunk az óvodai idegennyelvi foglalkozásokra.

A bölcsődeigondozói tevékenységhez a szakmai útmutaüíst -Keresztúri Fe-
rencné pedagógus elvei alapján - a Tamási Aron úti Honvédbölcsőde biztosítja. Az
ott folyó gondozisi, pedagógíai tevékenység egyedüálló, magas színvonalú, nem-
zetközileg elismert, nelyet az odatátogató japín és bolland szakemberek elismerő-
en méltattak, hazájukban is megvalósíthatónak tartják. Bázisbiilcsődeként
rendszeres bemutató, módszertani foglalkozísokat tartanak az érdeklcilő hazai és
kiilföldi szakember ek részére.

A távoli és kis helyőrségekben lévő ltatoru-|wadtartozók elbelyezkedési
gondjainak enyhítése érdekében az MH ÜCYnr együttműködve a helyőr-
séglnrancsnokokkal ,szetltezi és koordinálja a katona-hozzátartozók iizemekben
történő f oglalkoztaüísát.

AMaglrar Honvédég 36 helyőrségében lévő 40 iizem étlcnín í őf qialf;ozta-
tása folyik Az üzemek kétharmada könnyűípari, eryharmada mújszaki termékek
előállításíval foglalkozik Az íizemekben dolgozók többsége szakképzetlen mun-

L71



kaerŐ, kevés a képesített és a vezetésre alkalmas dolgozó, ezért nehéz az előrelépés
a termélazerkezet váltásban.

Az üzemekben folyó termelés csak kis §zízalékít teszik ki a honvédségi meg- :-

rendeléselq holott köz& érdek lenne ezen munlohelyekbóil adódó etőnyök küasz-
nálása.

Az üdtilők és g;rermekintéznmények alaptevékenységéhea rendeltetésszerii ':

_ü:emeltetéséhez, folyamatos tárgyi, pénzüeyi és személyi feltételeket az MH
UGYFI folyamatosan biztosítja. Az állom,íny szalrképzettsége, munkíhoz való
hozzíáltásabiaosítja ezen vocirátis eüítískörébe tartozóMHÜGrl-rehárrrló
feladatok színvonalas ellátását.
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A HADIG AzD^LKonÁsnól
Varya Lóebl

AMH Hadigazd,ílkod,ísi Csoportfőnökség (MIIHGCSF*ft) az MHAnyagi-
TechnikaiFőcsoportfőnökség(MIIATFCSF-§€)gazdátkodí§i lqltező,szs,rte.ző,
koordiníló szerve, melynek ezen iÉnyu hatásköre az MH ATFCSF-sélszrweze-
tébe tartozó felsőszintű gazdílkodó szervein tíviil kiterjed az MH Térképész Szol-
gálat Főnökségre, a I{VK Hiradó és Informatikai Csoportfőnökségre, az MH
Szíradötdi és Kiképzési F&zemlél@re valamint a HVKKatonai FeldedtőHi-
vatalra. (Gyakorlatilag az MH Építési és Elhelyezési Flőnök§ég kivételével vala-
mennyi felsőszintű gazd,ílkod ő szenterctre)

Ennél a szírxzbemutatkozísnál a Csoporúőnöksfo helyéről és szerepéről
többetmond,hatudjukhogygszda§ígiir,ínyítísifunkciójátmilyenlnilsőkörnye-
zetbe helyezve látja el. Röviden, a Magrar llonvédég 8k l%főbb
jeüemzője a védelmi költségvetés folyamatos csökkenése és a hadsereg sziilségle_
tei közötti egne növekvő ellentmondás. Ezen ellentmondás felodása, a Magrar
Honvédség működőképességének biaosítísa az adott körtilményekközött - ez az
igazi feladat, vagy inkíbb kihívás az MH HGCSF-ség részére is.

A megalakulá§ köríilményei

A jogelút MH Gazdasági Csoportfőnölaég az MHAnyagi- Technikai Főcso-
portfőnöloéggel (ATFCSF-§€g) eg;ridó'ben, 1990. március 3 |-én alakult meg. Fel-
adatait a megsziint, hasonló funkciójú szervektől 'örökjlte'. Ezek a megszűnő
szervek azMN Fegyvenai - Tultnikai F&soportföniikség (FVTTCSF,ség)
Gazdótkúási Outd]yaés azM N H adtdp F őcsopot,tf őnökség (HF CSF -ség ) Kirz-
gudasdgiésElletórzési Osztdlyamelyekfelradatáttdeseg&áben -,valamintaz
MN\{K Anyagtervezési és Közgf,zdasígi Csoportfőnökség, Híradó Főnökség fel-
adatát részben az MH Gazdasági C_soporlfőnölaég vette át.

t Varya tászló mk. ezredes, a MH HGC§F-ség Gazdasági TervezÁElenzÁ cr;ztátyverclő,
csoportf 6nök hetyettes
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A" sd)Idé{ történetét (fájdg|mait)azonbn { wüőkés nagysziil tr Be8em-
ütésénél nagyobb mértékben jellgp2ik 6l§tszímviszonyok, amennyiben nem csak
azelődszervezetekgazűlkdássalfoglalkoóiisszsbeoszOásaiszÁmánakadrasz-
tikus esiikkenését nézzük, hanem a szolgálati ágak önálló gazűlkod,ási osztályai-
nak és beoszLísainak egy éwel korábbi (1989.évi) megsziintetését i§.

Utólag mór tudjulq hogyezek "paradicsomi ál l apotol( volt*az 1992. évi át-
uewezésbezképest, amikor azMH}Iadigazűlkod,ísi Csoportftínökséggévaló át-
alakulás újabb 62 %-os létszámcsökkenést eredményezett. Így alakult ki az a
helyzet, hogy a honvédségen belü 1989 & 1992 között a költségvetés reálér-
tékélnreka,30%-íraesettvissza,miközben afelsőszintűgazd,álkodástirányító,ma-
ga§an kvalifikátt szakember gárada létszáma 15 %-íra csökkent. Tehát a
gazűlkodás jelentőségének a Magyar Honvédségen belüi ugrásszerű megnöveke-
désével fordítottan arányosan változott meg e gazd,ílkd4í§ hatékonysígával fog-
latkoá állomány létszíma. @z az évek óta tartó tendencía nem csak fels&zinten"
hanem csapa,tszinten is hasonlóan éményesül.)

A MII ATFCSF-ség megalakulásakor - nnnaft g2grygzeti keretei között - lét-
rejöü MH Gazdas.ígi Csoportfőnökség (VfiI HGCSF- ség) 4 osztállyal és 39 fő sze-
nélyi állománnyal (valamint 30 fő vezényel1 {ll66Ánnyal) rendelkezett.

Az l99}-bnvégrehaj tott átszervezés következtében a csoportfőnöksóg meg-
nevezése MH Hadigazdálkodási Csoportfőnökségre változott, osztályai közű
megszünt aBeszerzésiésÉ,rtékesítésiOsztíly,valamint azEllátásiOsztály, í!ysze-
métl állománya 1 5 főre zsugorodott. A Beszerási és Értékesítési Osztfly félada-
tait részben a megalakult MH Gazdálkodísi Hivatal (MIIGH), az Ellátási Osztály
feladatait részben a felsőszintű gazdálkodő szerltezetel<,részben az MH HGCSF-
ség megmaradt (új) osztályai vették át.

Az MH HGC§F-séghez tartoaak szolgálati alárendeltségbe az MH Anyagi-
Tecbníkai Informatikai Központ (ATIK), valamint szakmai alárendeltségben az
MH Gazdasági Hivatal. (AzMH GHszolgálatielöljárója azMHATFCSF, jogait és
kötelezettségeit - a FCSF-ség SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően - az MH
HGC§F útj;án gyakorol ja.)

A Csoportfőnökség két osztályból tevődik össze, ezek:

- GazdasígiTervezőElemzőOsztíly,

- KöltségvetésiOsztály.
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Acsoportfőnök

Az MH hadigazdálkod.ísi csoportfőnök kezében jelenttís feladatok és hatákÖ-

rökkoncentrálodnak.

Ezek köziil meghatározó jelle3í a csoportfőnökséghez tartozó szaktediletek
beke és híborús veietése, ezen kíviil feleltjs az MH esz*öz- és késdetgazdőlkúá-
sónak koordinál ásÁért,az MH ATFCSF*ég szakirányítísi körébe tartozó terüe-
teken a költségve tés tertezíxéÉrt, gzrrltezísÍÉrt, szabályozottságáért, felxbzintű
operatív irányítísíért és ell enőrzíséért, xszervezési javaslatok kidolgozísíért.

A részére meghatírozott hatáskörben azMII qészírekötelező érvényű ren-
delkezéseketadki,azokvégrehajiásátszemélyeseniránltjaésellenőrzi.Aszímá-
ra meghatározott kérdésekben bizottsígokban képvi§eli a Magyar Honvédséget,

illetveizMHATFCSF-séget,szemeúazezzelö§§zefüggőfeladatokvégrehajtását.

Többek közö tt r&ztve,sz azMH szervezeti fejlesztésével kapcsolatos konccp-
ciók kidolgozísában, szakterüetén belü irányítja, ellenőrzi azok megvalósítísát.
Véleményez a fcícsoportfőnök hatáskörébe tartoző minden, anyagitechnikai ki-
hatással járó elgondolást, javaslatot, intéz}edés teryezetet, valamint a szervezési
javaslatokat.

A gaztálkodá§ - §zervezé§i, irányítási feladatok

^ 
Gazdótkúdsi Tervq,ő El eruő osztdly _ az oszíÁlyvezetővel, aki egyben az

MH HGCSF helyettese, valamint a gépírónővel egrütt - hat főMl áll.

Az osztály koordinálja és folyamatosan elenzi az eszköz- ás készletgazdálko-
dás rendszerét. Közreműködik az anyagi- technikai biztosítás háborús rend-
szerének kidolgozásában, 8z MN Nemzetgazdasággal szembeni mozgósítási
igényei kidolgoásíban. Közreműkfi ik a hadászati tartalékok létrehozásának,
lépcsőzésének, felhasználásának tervezésében.

AMaryar tr{onvédség eszköz- és készletgazűlkod.ás ellenőrzése, értékelése
tediletén a felsőszintű gazdálkodó szerveknélrészbenparancsnoki, részbenpénz-
ti5riaazdasígi ellenőrzések keretében ellenőrzi a központi gazdálkodás belyzetét.

Ú1 szemviteti törvény, államháztartási törvény, stb. jelent meg, ezeket kÖvetik
a témában a költégyetési szervekre (mint peldául az MH) vonatkozó kormányren-
deletek. Az állami, nemzetgazdasági szabályozőkvíltozÁsa nyomán a Maryar
Honvédség szahílyozorendszerét is át kell alakítani, melyben jelenttbfeladat há-
rulazcztílyra.Ezenközpontiszabályozókmegielenéséíg-akiilxíkörnyezetgö,
keres vátozásai miatt - ideiglenes szabályozőkat kellett kidolgoni, elslísorban az
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MH Paralcsnoksága szerve zeti gazdálkúási hatásköréről, az MH ATFCSF-ség és
alárendelt szervei ellenőrző tevékenységéről, a Honvédség Egységes Termékkod
képzésének, bizto§ításának és karbantarüásának feladatairól.

Ez évben a HGC§F*ég felelckségévet az állami szintű jogszabályok és a HM
rendelkezésekkiad,ásátkövetően megkell kezdeni az anyagi-technikai biztosítás,
gazd.ÍIkod,Í§szahílyozórendszeréne,kvégtegesítésetazates/ségszinttőlaközponti
gazd,ílkod,ís §zintjéig.

Az osztáIy közreműködik az MH anyagitechnikai biáosít6si rendszerének
kialakításában, fejleszté§ében. Szabítyozza, értékeli, ellenőrzi a beke és háború§
időszak ellátísi gazd,ílkod,ísi rendjét. A rendszeres szakmai tevékenység magába
foglalja az olyan kidolgoó munkákkoordinálását, mint az MHATFCSF éves ér-
tékelőésfeladatszabóintézkedéseinekelkészítése,akiilönbözőszervezési vátltozí-
sokhoz kapcsolódó MH ATFCSF-i intézkedések kidolgozása, illetve a
parancsnokság szakirányításínak megszervezísére előkészített, az anyagi-tech-
nikai szakterület fő irányai meghatározására elkészített intézkedés tervezetek,
§tb.

Azcsztáúy koordinálja a központi beszerzési és értékesítési feladatokat. Ez
jelenteg az egészbeszerzési rendszer korszerúsítésével esík erybe. §özismert, a
HM kabinet 199l. novemberi határozata alapján három sziná fil fel beszerzési
feladatot ellátó katonai szeryezet, ezek azMKGazdasági Hivatal, a HM Hadfel-
szerelésiFőigazgató§ágésaHIuÖnátlóHaditechnikaiBeszerzésiOsztály.)AzMIl
Gazdr"ígi Hivatal felállíüísa eredményes volt, a kitűzött célokat teljesítettiik <
1992-ben a lcul fuozat nllkiidők@esség elérésevoh.

Az osztály koordinátja a katonai szervezetek eszközökkel és készletekkel tör-
ténő eltátása központi feladatait. Ennek a tevékenységnek a részeként l992-trcl
elkésziiltaMagyarHonvédségerységesanyagi-technikaibiztosításalapjátképező
bekeutattságirend.

Az osztály közreműkiidik a badsereg fejlesztési, korszerűsítési elgondolások,
programok, hossat és középtávú tervek kidolgozásíban. közreműködik az MH ha-
ditechnikai rendszere összebangolt fejlesztésében, a műszaki fejlesztés, rend-
szeresítés, rendszerbeállítrís tervezésében.

koordinátja a MH ártevékenységévet, kódbiztosításíval, valamint a mioőuég-
tanusítóssal kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Magyar Köztársasíg termékazonÓ*
si rendszerére irányuló munkában az MH tírca képviseletével kapcsolatos
feladatokat.Ezen tevékenffikeretén belíil - többekközött -kidolgozísrakeriitt
a Honvédségi Egységes Termékkod képzésének, biztosításínak és karbantartásá-
nakrendszere. ugyanakkor bekapcsolódtunk a nemzetközi egyezményekben meg-
határozott adatszolgáltatís és az információ feldolgozísínak rendjéúez.
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Az xztáúy gzerveúés szaldelügyelí a hadigazdálkodási képzést, továbbkép-
zést és a tudomínyos kutatómunkít. Ezen sokrétű tevékenység keretén belü pél-
dául résztvettünk a ZrínyiMiklós KatonEi Akadémia új képzési rendjének
kialakíüísíval kapcsolatos fetsőszintű dimtések etőkészíté§ében, melynek során
javaslatunkramggszerveztékésbeindítottátatörzstisztiképzós(1 1hónapos)gaz-
dólkpdásigak&.

Meghatíroztuk ab hai M ikl ó s KuotuiAkadémiaVédel enw azd aság i tanszék
úszÉreazévqszalmaifeladatokat, ésegrüttmiiköiltiinkezekvégrehajtá§íban.

Résztvettiink a katonai főiskolai tivtképzÉssel kapcsolatos felxÍszintű dÖn-

tések elcíkészítésében, melynek során javaslatrrnkrs mt4szeryeztékós beindítotiák
a gazűlkod,ísi ti§zti szakképzé§t a Bótyai Jínos Ifutonai Műszaki Főiskolán. En-
nek érdekében meghatároztuk az új szakterüet képzés főbb követelményeit.

A ZMKA V&eleng azdasúg i tanszéktveJeg;rüttmiíLfive katonai gazdasági

továbbképző tanfolyamokat szerveztünk a csapatok gazdálkod,Íssal foglalkozó
anyagi-technikai beo§áó§ben lévő hivatásos állomán;{a, valamint a felső- és kö-
zépszintű gazdálkodó szervek vezető íllománya ré:szére. Az 1 -4 hetes tanfolyamo-
kon a szakfeladatok szerint differenciált aktuális gazdálkodási tárgyköröket
évente 60óO íő dolgouzteleredményesen.

Az anyagi-technikai gazdílkod,í§ aktuális kérdéseirőt rendszeresen - mind
központi, mind a csapattagozat résalételével - konferenciákat vezetiink le küön-
b{iző témákban, mint t'tdául gazűlkodási*, beszerzési-, termékazonosítási-,
számvíteli konf erencia.

Az osztíúy tzMHATFc§F-sógvíszonylatában koordinálja a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos feladatokat, ellátja az MH Környezewedelmi Tanács műkö-
désével kapcsolatos főcsoportfőnökégi kidolgozó, döntéselőké§zítő munlót.

Kidolgozta az eszkőz-és készletgazdálkodás analítikus nyilvántartási rend-
jét Koordinálja az anyaggazdálkodás információs rendszerével kapcsolatos fel-
adatokat.

Ennek kapcsán a csoportfőnökség és az osztály kiemelt feladata volt a kettÖs
kön}wltell rcnd Magyar Honvedségnél történő bevczptésének clókésrítésc.
Ennek során közreműkiidtiink a ftorábban az anyagi-technikai szolgálatok alá-
rendeltégében miikiidő) szímviteli részlegekMHKözgazdasági ésPénzügriFő-
nökséghez (KPF-ség)való alárendelésében, es/üttműködtünk azMIIKPF-séggel
az új pénziigri ós számvíteli szervezeti elemek kial&kítí§íban.

Azúj §ánviteli törvényelőíÉsainakmegfelel<jen azMH KPF-séggel együtt-
műkiidve kialakítottuk a tírgyi eszközök (korábban ílló€szközök) nyílvántartísi
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rendszerét, valamint a késdetnyilvántartís erységes rendjét. Ezek számítógépes
biztosításíhoz az akkori MH Rendszerszerveái és Adatreiaotgozó EEv§-sfo -
séggel egóttmrűködve kidolgoauk a szükséges programrendsáeket.

l99l-ben elvégeztük a katonai szeruezntekanyagí-technikaí szotgálatai és
anyagnemfelelősi szakállom,ányínakegrnaposvámviteli felkésátését,áelyeken
1 8 alkalommal összesen 2565 fő vett résa, valrmínt a'haglomúnyo§' számviteli
szsltezs,tekszakállományának 10, illetve 20 napos felkészítését, amelyeken 8 al-
kalommal 160 fővett részt.

__ry] e,ryidóten az Ir,rrÉsm-séggel, az MHKPF-séggel és az akkori
MIIREVA SZF*éggel e$rüttműködve kúrdinálffi 6 ful6aiüervezetek elláá-
sít a szülaáges szímil$g§p6 eszköál&et és hálózatokkal.

_ Kiadluk a megfelelő intézkedéseket é§ szakutssítá§oka t.Ezckmellett az új
szímviteli rend bevezetésének leglényegesebb kérdéseirő oktatási segedanyagoi
adtrrnk[i ploden katonai szervezetréxzéte"Gazdasógi likaek 1.,2.,3-.,4.'Őiien,
melyekben közérthetőmódon fogalmaztukmeg a kettőskönywitel alapvetőés ak-
tuális feladatait.

A felsőszintű gazdálkodó szervek és az elöljáró penzüryi- szímviteli osztá-
lyok részére gníjteményt adtunk ki a csapatok *ynggLa,ilk"od ásának r;zámítéryé-
Pes számviteli és adatfeldolgozísi rendjére vonatkóá rendelkezésekről, abbó] a
élbó_l, hogy áttekintést adjon számukra a hatályos jogszahílyokról, rendelkezé-
sekről és szakkönyvekrö.

Azrx;ztáiy részt vesz a ftícsoportfőnökseg belxí információs rendszere kor-
szeriísítésének megtervezésében és végreha.ltEsátan

_ , __ 
Ko9 rdinálja azMH energiagazdálkodási tevékenységét, érvényesíti az MH-n

beliil az állami követelnényeket.

Költségvetési tevékenység

A,költségvaé§ ovtálylétszáma hat fő. Tevékenységiiket a költségvetési fő-
tiry9t ftiemelt köItsógvetési főtisaek) a felxíszintű §ardálkdős.e*er.í€k irá-
nyábavégzik

Az osztálY iisszeáll itla azuzközés készletgazűlkoúís terveitt,kidolgozza az
anYagi-technikai szakteriilet központi költégvétésénekváltozatait. Javaslatokat
teszaköltsfovetésikeretekelosztására és a főcsoportfőnökdöntései atapján szer-
vezi afelsőszintű gazrlállrodó szervekköltségvetái gazd,ítkodásít. É,rtékeli a költ-
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ségvetási gazdálkodáshelyzetét6selkésúti a főcsoportfőnökéggazda§ági b€§á-
molóját.

Acazdílkod,í§i Tenező-EtemzőO§áíl}.&ít mlííl,íülüuh hqgy tevékenysé-
gerendkívütbonyolrrltésnagrmértékbenkivantévealólsőkörnyezetgyakorivíl-
tozísainak, illetve leszabályozatlen§ígíneh ug;ranez a Költségvetési Osztíly
esetében haWónyozottan jelentkezik

Tevékenységiikegyikcsoportosítísilehetőségeamíndenkoresedékesnaptíri
év.EbbőlaszempontMlmindígh,Áromévkiilönböző jellegűfetadatairólbeszélhe-
tiink Az első a üírg;révet megelőző évtröltségve16*116ga6fii, mint t'lűul a besá-
moló jelentések elkésátése, az áthuzodó költégvetési etőirányzatok rendezése. A
második a tírgy év sokrétű költségveté§i fehdatainak bonyolítísa. A harmadik a

tírryévet követő költségyetési év tervezési feladatai.

A cikket olvasónak - meggrőződésem - nem kell küöniisebben megmaryaráz-
ni,mit jelentezenfeladatokvégzéseközben a'vűtazókilIsőkiirnyaa"-revalóuta-
lás. Csak vázlatman említek néhányat, mint pelűul az el őző év átnyító tételeinek
decembervégénvalóvisszaigazolása,vag3ratárryévköltségyetésiterveinekévköz-
benigyakori módosítása,vagyakövetkezőévterveinekelkészítésekiilöntíizőidŐ-
közönként több változatban.

A csoportfőnökség tevékenysége az eddig bemutatottakbaD még nem meriil
ki. Szólni kell meg nem csak a formális, hanem az ínformális csatornákról, tevé-
keoységekről is. A Magyar Honvédség érintett szaíveaeteinek gazdasígi szakirá-
nyítísín túl egy másik, időigényes, új feladatcsomag is keletkezett. Rendkívü
nary informíció igény jelentkezik a döntéshozó, fölöttes szervek részéreől, az M}I
ATFCsF-sép felé. Ennek az információ áramlásnak a meglévő formális,leszabÍ-
lyozott útja:"oRszÁocvÚr-É,s - HoNVÉ,DELMI BIzoTrÚG - HoNVÉDEL-
úI uINiszTÉRIuM - MH pARANcsNoKsÁG - MH ATFcsF-§É,G. A
ryakortatban azonban a kiilöntíizőszintű döntéshozószervekköanetlenü fordrrl-
nak információkért az MHATFCSF-séghez, illetve az MH HGCSF-sé8bez.F-zek a
szervek, személyek, a teljesség igénye néttiit: ORSZÁCCYÚLÉS-HON!É,DEL-
MI BIZoTTÚÖA ruontxizo sienetyei, a HM ÁLI-AMTITKÁR. IIELYETTES
Árurvrnn<Á& -6.y6pB161,4642oeSÁGI róoszrÁrywa,ró es u-
osfiottai, a KAToNAI rŐoszrÁry beosztottai, a HvK HADM(IVELETI FŐ-
CSOPORTFÓNÖK§É,O es egyéb H\rK szervek és beosztottaik, stb. És a ne*
katonai társszervekről még nem is beszéltiink, mint pelűul4-5 minisztérium, }la-
diipari Hivatal, stb.

A fentiekMl is látható, milyen tisszetett feladatokat végez a csoportfőnökség
és azon belü a kiilönbiiző beosaású szakállomány. A szakmai tevékenység egyik
szíík keresztmetszete a létszámgondok mellett az ellenórzési tevékenység. Ezen a
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téren a srervezeti víltozásolkal össz.tangbn kelt a közelj6vöben szervezcti átren-
dezést kezdeményemiink

BenutatlrczócildrcBbcn nen t6úelledt€m a telftxsfore mindöesae arrar{l-
latl<etin, hog felvillant§am alegfmtmabb feladatokat és úvilígít§al( a tevé-
keny$ rend*íüil öcsrclett rendszer6re.
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A MH AhIYAGI_TECIINIKAI
INFoRMATIKAI rözpoNrnfi,

Xiss LőgM Fennc|

Az anyagi+ecbnikai szolgálatolt integúció§ folyamatínalc részeként 1990
őszén a MN Fegrverzettecnikaí Rendszcrszervezési és Adatfetdo[oá Közportt
(Itl}I FWRAK) a MN Hadtíp Rendszerszeívezési és Adatfetdolgoó Központ
(Ivff\TIil.AK) negszüntetésével egyidejűleg - aMNFYIRAK jogutódjat éÁt -lét-
rehoztík az MH Anyagi-Tecbnikai Információs Közpmtot (a to,ábbíakban MH
ATIK).

Az MH ATIK rendeltetése, feladatai és szenlezeti felépítése

AzMHATIKrendeltetése: az MH anyagi-technikai biztosításíhoz szíikséges
információrendszerekmegszervezése,azinformícióttovíbbítísiésfelhasznílá§i
rendjének kíatakítísa; a szímítógépes inforníciós és adatfeldolgozási rendszerek
kiataHtásínalelőkészítése,kidolgozísrrksegítése,bwezetésiikéshatékonyatt<al-
mazísuk feltóteleinek előkészítésel a kütönböző ilyen rendeltetésű inforníciós
rendszerek MH szintű műkiirttetéséúelq alkrlmazísínat, hasznosítísának Ö§§ze-

hangolísa.

Az MH ATIK alapvetó feladatai

1. Az MH ATFCSF-§é8 teljes felel&sfoi terüetére - valamennyi vezeté§i
szintre ésszolgálati ígravonatkozóan azanyryi-technikai biztosítástélzó infor-
mációs rendszerek teriiletén:

- a rendszerekkövetelményeinek kidolgozísa, elgondolásínak
kialakítása, megvalósításának, esapatpróMjának, bevezetésének és
all<almazí§nak felügyelete;

l Kissl,ászlóFerenc mérnöIr alezredes, az MH Anyagi-Tectxrikai Informatikai Közpoltt
parancrnolra
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- az Ellátó központoknál folyó számítógépe§ adatfeldolgozások szakmai
felíigyelete;

- azMH kettős könyviteli rendszerre történő íttérésének támogat-ísa

2. Az MH ATFCSF-ség kötelókébe tartoző szprvezeti elemek részér e, slÁrni-
Lístechnikai eszközökre alapozott, az anyagi-technikai bíztosítís iránltísához
szüksóges információk biztosítósa:

- ré,sr,tételaFc§F-ségbelsőinfgrmációsrendszerénekkialakításíban;

- azinformációtbiztosítószámítógépe§háttérműködtetése;

- a szükséges adatbízisok létrehozísq karbantsrtí§a;

- az egyes szolgálati ágak részére feldolgozások, lekérdezések
közvetlen tímogatása, szakmaí segítése. .}

3. AzMH-ban alkalmazottvalamennyi termékeryértelműazonosításít szol-
gáló, akiilönbözőszervezetek (nemzetközí, hazzigyáttőéxforgelmp§y,1;1u1"1o1a
MH szolgálati á8ak) által alkelm626tt termékkod-jeüegű azonosítók az érintett
í gazatok tartalmi előkésátésére alapozotü

- iisszerendelése;

a termékek jellemzéséhez, az egyes informóciós feladatokhoz
alkalmazott, sztikséges paraméterek egyértelmű bozzárendelése;

- szímítogépe§nyilvántarLísa.

Az MH ATIK szentezetifetépítése az állornánytábla alapján:

a. Parancsnoksíg,iig5rvitelirészleg

b. Informatikaiosztály
j

c. Számítástechnikaialkalmaásiosztály
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1. 1. Informettkal mztíly:

Felrdrtr:

- lz MH AtrCSn-ség valamennyi vezetési szintjére és szolgálati ágára
vonatkozó információs rendszerek kialakítá§íban, bevezetésében,
fl lkalmazá§íban való résryétel;

- azEllítőKözpontoknál folyó szánítógép€s adatfeldolgoások szakmai
felüryelete;

- az MH analitikus nyilvóntartási rendszere kialakításában való részvétel.

VégrehrJtJr:

- a FCSF-ség jóvóhagyott terveiben szereplő informíciós
rendszerkidolgozísok sza}mai koordinílásít;

- az Etlátó Központok feladatait támogató információs és
adatfeldolgozísi rendszerei kialakítá§ának szakmai felügreletét;

- az egységes anyagi-technikai szolgálat információs rendszere
követelményeinek kidolgozását;

- a bevezetésre etőkészített rendszerek csapatpróMjának irányítását;

- azanalitikus nyilvántartás számítástechnikaí követelményeinek
kialakítását, a rendszerbevezetés (kiképzés-felkészítés, szakmai
segítségnyujtás) feladatait.

Résztvesz (együttműködlk) :

- azMH ATFCSF-ség információs rendszerekre vonatkozó intézkedései
lidolgozásában;

- együttműkiidik a FCSF-ség szervezeteivel a szakági tevékenyégeket
üímogató rendszerek elgondolásai kialakításában;

- az MH Informatikai Főnökséggel az MH anyagi-technikai információs
rendszer követelményeinek kidolgozásíban;

- aszakanyaggalgazdálkodókadetfeldolgozószervezeteivel;

- a központ Számítástechnikai Alkalmazási és Termékazonosító
Osztályával.
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2. 1. §zímíülstechnlkrl rlkatmeásl oszüílyt

Feledetr:

azAnyagi Technikai Főcsoportfőnöl§ég érdekéb€n a szímítístechnikai esz-
kÖzÖkrealapozott informíciósrendszerüzembentartása, azinformációsrendszer
folyamatos fejlesztése, a főesoportfőnöksfo szerveirőszétesámítístechnikai
szolgíttatísok nyljtísa.

Vé3rehrJtJr:

a központ és azAnyagi-Techniksí Főcsoportfőnö&sfo szímítástechnikai
eszközparkja folyamatos felfi5reletét;

figYelemmel kíséri a főcsoportfőnökségm felrneriilő szí m ild5rccbnikai
eszköxziikségleteket és javastatot tesz azok kielfoítésére;

- üzemelteti a központ és a főcsoportfőnökség számítástechnikai
hátózat-ít;

- gondoskodikazilletekességikörébetarto2sadntállg6ányokprogramok'
archiváLísíról, időszakos mentéséróll;

- segítséget nyújt a felhasználők szímitástechnikai problémái :
megoldásíhoa

Í,észívcsz (egyltttm{lködlk) :

- aFőcsoportfőnöksóginformációsproblémíimegoldásában;

- a kö4ont Informatikai és Termékazoncító Osztályávat;

- azMHhasonló je[egű tevékenységet folytató társszervezeteivel.

3. 1. Tcrmélsrzonoeító osztólp

Felrdrtr:

A MagYar Honvédségen $6|iil alkatmazott valamennyi termék azonosítiisít
szotgáló - termékkódrendszer kidolgozása, karbantartísa, srnmitogepes nyilván- ;
tartísa, valamint a termékkódoktal történő ellítís

VégrchrJtjr 
"

- F Ftlít9 Központok, központí raktírak főigazgatóságok, igazgató*ígok
igényei szerínt a központi termékkód--nyilvántartáls a-lapjói a
termékkódok biaosítísót (ellenjegpésé$;
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- nítrógép€§tílózaton t központí termé!&ód-nyilvínbrtískiata*ítísát,
folyamatos karbantartósít, tmely kiterjed minden, a Magyar
Ilonvédségenbelü rlketmazott termékreéskötelez<íen tartalm *l?q Lzck
termé.kkodjít, rajzszímrít és megnevezésé§

- a szolgílati ágak, az Eltító Központok, a központi raktírak, a
főigaigatóságok és igazgatósígok tészére - igényeik _szerint -
terme*osztáiy-bontísban, térnél&ódnyilvíntartás kivonat biaosítá§ít
mágneses adathordozón;

- a szabv,ányos termékek termélúod j€zékenek kiadásít és folyamatm
kaíbaltartí§át valamennyi katonai szerve-zet fiszÉrei

- azEllátóKii4pontok,központiraktórak,főígazgatóságok,iga7gatóságok
által elkászített szakanya&i€srzékek, cikkjegzékek termékkód szerinti
fetíilvizsgálatít.

R észtvesz (cgy{ltímúktHlk) :

- a ternékkód biztosítására vonatkozó felsőszintű szabályozók
kidolgozísában;

- a termékazonosítás tovíbbfejlesztésével kapcsolatos koncepciók,
hosszú- ás középtívír tervek kidolgozásában;

a decentralizíltan végzett termékkód bizto§ítá§i feladatok
szalfelüg;reletében.

^z 
§9a - 1 9 92-ben v égrctt í eladatok

rz MH ATIK InformrtlkrtOsztóty

Az MH ATIK ezen betiil az informatikai osztály főerőkifejtési terÜetét az
MH új szímviteli rendre történő bevezetése képzte.

Ezen beliil, az MH HGCSF-ség követetménytímasztísa alapján kidolgoztuk
a haditecbnikai ágazatok csapaíszintű analitikus nyivántartásí rendszer szakmai
követelmény rendszerét. A programrendszer kidolgozásában fglyamatosan
együttműkii<ttünk az MH HccsF-ség8el az MH Informatikai Intézettel, az MH
Közgazda§ígi és Pénziigyi Főnökséggel (MH KPF).

Részwettíink a programrendszer csapatpróbájában.
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Afenti feladattal eryidőben a fenti szervezetekkel eryüttműködve résztvet_
tünk a gazd,álkodás tárgyi eszköz programrendsze, tesztáésében a csapatpróba
felügreletében.

Acsapatpróbíkbefejezéseutín!§lprrnke656pr9ltunkrendszertelepítésifel-
adatolrat hajtott vfure, alapvetően az eltátó tözpontok szímviteli szervezeteinél.
Ez érintett mintry 5o-70 alakulatot.Az cztály állonínyánat egy része bekap
csolódott az érintett alakulatok iránltó és szakíllom,ínyínak Hképzásébe is.

kidolgoztuk a csapatoknól meglévő adatíllonínyol átmentését vegző pr€-
ramrendszert" azokat telepítettiik, igény szrrint helyszíni segítsepyújtest vegei-
tiink

Részwettíink a katonri szswezptekadatfetdolgo zísi \ényeinek felmérésé-
te1 

1 geri r{lolgozísi kapacitós mqtervezé§ében.Az MHÁnkuarisao, eryütt-
műkÖ?lyeaPÜSZ\TYtr(-valvégrehajtóttukaszímítístechnikaíeszközökkiadásít.

kienelt figyelmet fordítottunk az MH Javító zászlfuljak gazd,álkod,ási rend_
szerének bevezetéére, állományának felkés zíté#re.

Az II,íII ÜGYFI főigazgató felkérésére felmérhjk az }úH Üdüők adatfeldol-
gozási helyzetét, javaslatot tettíink adatfeldolgoási rendszeriik kialakítására,
munkíjukat huzamos időn keresztü mind felkészítésben, nind helyszíni segítség-
nyujtísban segítettiik

_ _ ..Az!9.92aévfolyamónkialakítottuk a csapaszintű gazdálkúástárryi esz-
közöhkisértékütírgyieszközökadatállományokegységesitését,ellenőr&tvag-
ző programrendszert. A programrendszert az MH ATFCSF-MH KPF eryüttás
intéz.kedésével a csapa,tok rendelkezésére boc§ájtottuk

Folyamatosan résztvettiinkaz MHPsíg/MH Központi Ellátó Szervek §ESZ-
ek) szímviteü munkíjának helyszíni segít§égnyujtá§íban.

AkÖzPontiellátószervekadatfeldolgozísirendszerénekkialakításafolyama-
úíban, felnértiika fenti szervekadatfeldolgozísi lehet&égeit, mind softver, mind
hardver területen. Javaslato1 tettiink a hardver fettételek megteremtésére.

AkÖzpontiellátószervekszímvitelimunkájafeliigyetetében,elbíráItukazál-
taluk készített programrendszer illeszkedéiének vizsgálatát az új szímviteli rend-
szrrhez, javaslatot tettiinka programrendszerekre, alkalmaáatósígát itletően.

kidolgoztunkakö4onti ellátószervekgazdátkod,ísót, nyílvántartásít támo-
8atópro8ramíend§zeít,amitamegfelelőmódosíúsokután t99g.évbenaközponti
ellító szervek reldelkezésére boc§íjtunk
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Az MH AlTC§F-ség információs rendszerének fejlesztése lceretében íWet-
tiü az MH hadrendjét kezelő programrendszert & az MHATFCSF-§fu sz{mít€é-
pes hálozatán az érintettek rendelkezésére bocsájtottuk, a rendszer
brbantartí§ít folyamatman végrebajtjuL

Kidotgoás alatt van az íllománytáblít kezelő programrendszer, olyan
igénnyel,hogyarendszerfolyamatmanattualiz{lható,lelérdeáetőlegyen,vala-
mint a szükséges számvetéseket is szdgáltas§s

Az 1992-+-s évfolyamín qriittműLödve azATr€SF-{tég te,rvezési osztállyal
bedolgoztunk az MHRendszeres Jelenetések Tábl6zatE ATFCSF*ségre vonttkozó
ndatÁ§omónyínak rögzítósóbe, az öcszefüggések elemzégébe. Tudományos fel-
adatként kidolgoztuk az MH Tví" anyagi-technikai tervezés szímítogépes rend-
szerét, a háboós anyagbiztosítís elvi modetjét.

ez MH AT|K Szómítástcchnlkll Alkrlmrzísl Osztóly

Az MH ATIK szervezeti létrehoása óta a Sámítistechnika Alkalmazási
Osaály fő erőkifejtési tedilete az MH ATFCSF-ség belxj, vezetési információe
rendszerének tertezé*, kialakíiá§e, és folyamatos fejlesztése (esrben üzemelte-
tése).

Ennek keretében felmértiik az MH ATFCSF-ség informácioáramlási és fel-
dolgozási folyamatít, a Főcsoportfőnölrség szervezeteinél meglévő, és a napi tevé-
kenységet segítő - számítístechnikai eszközökre elkészített és használt -
programrendszereket.

A felmérés tapasztalatai alapjín elkészítettiik a főcsoportfőnöksfui vezetési
informáeiós rendszer kialakíLísíra vo,natkozó elgondolásunkat, amelyben első-
sorbanafcícsoportfőnölségiszerveknélmármeglévőszímíUístechníkaieszközök-
re építkeztünk, feltétleniil szem előtt tartva azt a fontos szempontot, hogy azok a
felhasználók akik hólózatban vary e8yedi üzemmódban hasmálták a saómít§s-
technikaiesz-közeiket,ahálózatkialakításaésazinformációsrendszerlétrehozísa
rrüía semmilyen vonatkozásban ne kertiljenek hátrányosabb helyzetbe mint az

ryedi szímítógép és programhasmálat soún.

Af<ícsoportfőnölségi vezetési informíciós rendszerl. üteménekkiépítése so-
rán kialakítottunk egy 5 fájlszerverre épüő 63 felhasznílói termináloc §zímítG
géphálózatot (LAN-t), NOVELL 2. 15-ib hálózaüezelő rendszer alatt.

Ennek gegítsfoével elérttik azt, hogy a Főcsoportfőnöksfuminden szolgálat-
főnöksfue és minden köryeüen oszűlya legalább l darab felhasznílói terminálon
elérhette az információs rendszer szcúgóltEtíssít.

L87



A volgóltatósok körébe bevontuk - a szfilaéges átalakítások után - azokat a
mármeglévőéshasználtprogramokat,amelyeketafelméréselemzésekéntarraal-
lolmasnak találtunk

Igy az I. ütemben a szolgáltatísoknak az alábbi köre alakult ki:

- hadrendiadatok

- azMH anyagi-technikai ellátísi utaltsági rendje;

a főcsoporúőnölaég eüenőrzési terve;

- technikai eszközökre vonatkoó adatok

A későbbiek során ezen szol3íltatásokhoz kidolgoztuk és felvetttik még: a ha-
ditechnikai adatbízist; a gazdálkodás tárgyi esz}özeinek nyilvántartását; az MH
Parancsnoksíg név és címjegyzékét.

A vezetési infoqmációs rendszer ezen kivü tartalmaz meg olyan köáasznú
informóciókat, amelyeka napi tevékenység hatékonyabbvegzését segítik :

Az MH ATFCSF-ség belső, vezetési információs rendszerét folyamatosan
fejlesztjíik Jelenleg kidolgozís alatt és bevezeld5 g|filt állnak az alábbi szolgáltatá- .
sok

- személyügyinyilvántartás;

* lzaryagi-technikaibiztosításhatályosrendelkezéseineknyilvántartása;

- aFőcsoportfőnökségfeladattervei;

- a jogi informíciósadatbízis;

- aRElETnyilvántarlása;

- azállománytáblanyilvántartás;

- a vezetést támogató elektronikus körözvényrendszer.

A főcsoportfőnökségi információs rendszer adatbázisaiban meglévő, és az
alárendeltek tevékenységét segítő adatok, információk bozzÁtérhettffigét Líva- .
datátviteli modemek és szoftverek segítségével úgyn eyezelt TRS" rendszer kiala-
kításával tetttik lehetővé.

A trávlati fejlesztési terveinkben, a folyamatos fejlesztés keretén belül szere- ,

pelnek még a ZVíKA információs rendszeréhez való felkapcsolódás és az LP vala-
mint SZCI§P informícióSrendszereiben üárolt, de a Ftícsoportfőnökség kiilöntíizö
szolgálatai részére szükséges adatok elektroníkus titon való áwételeí is;
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8z MH ATIK Tcrmékrzonmító Osztóly

Az osztíly alapvető MH szintü feladata, a termékek kóddal való ellítísa, a fel-
söszintű gazd,ílkodó szervezetek, anyagnemfelel&ii|qközponti ellátó szervekés a
§zti'§éges esetetben a katonai szervezetek igényei alapján. Az elműt két évben a
kíilönféle igények kielégíté*remintegr ?2.0n termék esetében vQeztünk kód-
szám eüenjegyzést, a központi termékkód-nyilvántartís alapján.

Aközponti termékkód-nyilvíntartós a Központ megalakulásíig ámmel ma-
nuílisnyilvántaítísokban,illetveazelődszervezetektőlörökötszímítogép€snyil-
vántartá§bün te§te§üt m€. Nagr jelentőségű felaüt volt - és meg jelenleg i§ Ez -
a manuálisnyilvántertísok szímítógépre vitele, illetve a meglévő szímítogépi nyil-
vínt1rtások hibíinalr kikiisziibölésc, egreztetése. Ezen hibít, itt nem részleteáe-
tően jellemeáék az adatállomóny ery részét. A két éves mudíínak kii§ónhetően
a jelenlegi helyzetben mintesr 250.000 rekord szerepel, immát 16gflg2gtt formá-
ban aközponti szímítogépi termékkód-nyilvántartásban, a mintegy6O045Oezer
termék közü, melyek a nyilvántsrtísban szerepelnek

Megteremtettiik Ez adatállomínyok telefon-modemes lekérdezési lehettísé-
gét , az MH szerve zeteiíészéíetörténő szabad hozzáférés hardver problémák miatt
késik.

A sámítogépi adattúzis kezelésére és vímítogépi kodszám ellenjegzésre
belső informatikai rendszertdolgoztunkki sajít erőforrásokra támasz.kodva.

Az új szímviteli rendre történő áttérés keretében az anyaglemfelelős szolgá-
lati ágakkal együttműkildve tisszeáltítottuk a tírgyi esz.közök központi színítogé-
pi törzsállományát, végrehajtottuk ezen törzsállományok MH katonai
szervezeteihez való eljuttatásít.

Ez a feladat l 99 1 -ben mintegy 10.0O0, 1 992-ben mintegy l5.0O0 terméldé-
leség kodszím ellenőrzéét, adatbázisok léEebozását,sziikség szerinti egyezteté-
sét, illetve az anyagnemfelelősök általi jóváhag;ratását jelentette. A sz6mítogépi
nyilvántartás azMHATFCSF-i információsrendszerben elérhető, illeWe telefon-
modemes rendszerrel lekérdeáető.

A termékazonosítís új rendszerének kidolgozása keretében rend-
szertanulmánytkészítettiink 1991-ben, amely l992-bnazM[termékazonosítás
távlati rendszerónek tanulm,ányóban kerüt továbbfejlesztésre. Folyamatosan vó-
gezziikazénftlybnlévő intéz-kedések szerint megkíildött - kíilönféle anyagnem-
felelősök, központi ellátó szervek által készített - szakanyagjegyzékek,
cikkjegyzékek kódsám szerinti felűvizsgálatít. Az elmúlt két évben minteg;r
10.000 termék kódszám felülvizsgálatít végeztiik el.
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l992-ben készült el s termékekHonvédsQiE5refoesTermé,lrkóddal GfiTI9
való ellátísínak é§ bizto§ítí§ínak szabílyó intézkedése, metyet az MH ATFC§F
Úr Pvltagro tt 8 a 254t 1992 (IlÍ(.- n.> ;zánon Plent meg.

Ezen intézkedés újraszabílyozza az MIr termé&qzga5itá$ tevékenységét,
megfelelő keretet adva a kó<lbiztosítísnalc

Felmérést végeztíink a MH-ban & a polgíri életben qlkalmezott termékazo-
nosító kódrendszerekrÖ és a közöttiiklehetsóges kölcsiinös megfeleltetési lehető_
ségekről. A Nomenklatúra - Honvédségi Egrséges Termékkód összerendelés
esetére javaslatot dolgozfunk ki §zímítógép rendszer formájában.

Az MH ATIK 1993.évlfóbbfcledrtrl

Azelmúltkétéverdeményeire, tómaszkodva alapvaöfetada-
tttttbuktetiujíik

Azellátóközpontokkkal kiépített szalmai kapcsolat továbbfejlesztését, hat-
hatós segítségpy,ljtá§t mindazon tedileten ami az MH gazdálkodási rendszer in-
formációs rends zsr épié*t jelentí.

Az önáitó gazd,ílkódók szintjén - %yüttm]űktidésben az MH HGC§F-séggel
MH KPF-ségget - a kett& könlviteli rendszer megszilárdításít, az analitikus nyit-
vántartís szímítógépes rendszerének lehetőség szednti továbbfejlesztéét, a szak.
szolgálatí ágak részére a rendszer lehetőségein beliil a szolgáltatások bővítését.

A fenti két feladattal iissáangbau az érintettek bevonásával tervezziik az MH
gazűlkodási rendszerének e két szintjét összekapcsoló mágneses adathordozóra
alapuló jelentési-igénylési rendszer kid olgozÁsát.

AzMHAlFCSF-ség sz,í m ítogépes hálózati rendszer szolgáltatásainak továb-
bi fejlesztésót. El kívánjuk érni, hogy eddig bevezetett szol8áltatí§ok beépüjenek
a felhasmálók mindennapi munk,íjába"

A termékazonosítísi rendszer további korszeriisítését, mellyel egrrésa biz-
tosítani kívánjuk a sz,í-ítógépen meglévő termékadatállományun*hóz való köz-
vetlen bozzíférés lehetőségét az MIl valamennyi gazdálkodójának modemes
lekérdezés atapján, másrésa kialakítjuk a küönböző eszközazonosítási kodszím-
rendszerek - nomeklatura kód-IIETK - kapcsolatí ren dszerét,ami többek között
az anYagi-technikai biztmÍüíshoz szükséges szímvetésekelkészítéséhez hathatós
segítséget fog nyujtani.
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Az l993-as év folyamán jelentős feladatunknak tekintjük ez MH ATFCSF-
- §é8 híborús feladatai ry részének színítógéppel üímogatott informríciós rend-
' szerénekkialslításót.

:
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M H Anyag i - Talmi leni F fu sop ortt őttii k
kfu al at vúaol g ál u ai taúketql s ég él öl

HONVÉDEGÉSZSÉCÜCY

§réd László, Láató Inre|

A rendszerváltís és annak következtében a tírsadalmat, ezen beliil a honvéd-
séget érintő hatísok jelentő§ változísokEt okoztak a katonaegészségiigr terüetén
i§

Az l987-88-as évek létszímváltozísai az egészségtigyi szolgílatot csak mér-
sékelten érintették, ezért tdiszlokíciókbol adódó egzisztenciális és egyéb feszüt-
ségek kevésbé jellemezték állományrnkat.

Afeltételrendszer bizonytalansága (anyagi, tecbnikaí és elhelyezési) mellett
a sorállomány egé§?sfui áUpotínak éwől{we történő romlása, az addig folyama-
tosan javuló ettátási minősógi szintet produkíló t stagnátásra kész-
tette és napjainkban ís ez a jellemző tendencia.

Ahivatásosállomínykörébenegykényszerűfiatalodáskövetkezettbe(beosztísok
megszűnése, leszerelések, nyugdíjaztatások) melynek következtében szolgála-
tunknál ezen aktív állomínykategória vonatkozísában ery elláüísi sz-abad kapaci-
tís keletkezett. Ezek a hivatásos állományúak körében azt eredményezték, hogy
idüt, hossá ápolísi időtartamú és a kiilönbiiző nagyhalálozású szív- és keringési
rendszer betegésck saíma csökkent, ami több egyéb ok mellett a központi lntéze-
teink leterheltségét, igénybevételét c.sökkentették Ez időszak alatt szinte minden
kórházunk bekapcsolódott a polgíri egész§ógüsri íigyeleti rendszerbe, valamint
egyes, a katonaegászségüg;ne jellemző szakterüetek regionális ellótísi feladato-
kat isvállalt* Ezíltal szinte éwő éwe emelkedett és emelkedik a kórházainkban
a nem igényjogosult betegek száma. Az 1988-as évi 3 540 %*al szsmfu 1992. év-
benmírSl{0%voltazellítísbanrészesült,nenigényj€o§dtákaránya.Akedvezőt-
len tendenciák meltett mepyugtató viszont aa hory az qészségügyi szakállomány

t Dr. svéd L,á§dó ov6 ezredes, a MH Egészségü8yi §zolgálatf&röke, Dr. [ásztó Imre orvoo
ezredes, a MH EgászségÜgyi §zolgálatfóoök helyettes
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feltöltöttsége ez alatt az idő§zak alatt stabilizálódott - mely elstisorban a csapatta-
gozatbanörvendetes-szakmaifelkésziiltségiikmin@epedigmindentagozatban
nőtt.

A napjainkban zajló folyamstokra áttérve megállpítható, hory egne er&ö-
dik a kötűé§ az állani egészségíi$/i szolgálathoz és ennak tervezett, illetve már
bevezetésre keriilt reformjaihoz. Ha mindezekhez hozzóvessziik a honvédségen
belü bekövetkezettés még bekövetkező szpwezeti, struktúrílis módosításokat,
akkor - volgálatunkvonatkozís.íban - e6r igen sajótm Lep rajzolódik ki.

A bekeqészsegüsii ellá!ís terüeten tevékenységiink pontosan meghatáro-
zott. Ennekértelmébena katonaegészségíiryalapvető rendeltetéseaz tgenyjogo-
srrltak kor szinvonalának megfelelő, knető l€teljesebb qészségü$ri ellátísínak
biaosíüísa, belérwe a megelőzés 6 rehabilitíció feladatait is.

Az előzőek figyelembevételével a szakterüetíinket érintő szímtalan változís
köztil csupín azok bemutatísíra töreksziink, amelyek valamilyen formában befo-
lyásoljrík az igényjogosult állományunk eüátásínak színvona,lát. A válogatás a le-
hetőségek nagy száma miatt szubjektív és nem foglalja magába pelűul az önálló
bemutatást és polémíát igénylő központi honvédkórházi rekonstrukciót sem. Ha-
sonlóképpen nem érintjiik a szolgálat vezetéének, a védelmi feladatokra történő
felkészüésnek, illetve az "Iví' §zeryezeteinek sajátos problémakörét sem. A kérdés
kózéppontjába a bókeelláLís szempontjából meghatározóan fontos alapellótást, a
katonaí gyóg;rintézetek finnnszírozísának rendszerét, valamint a gyóg;rítómunka
színvonalára jelent& befolyást gyakorló egészségügyi anyagi és techDikai eltátíst
állítottuk

t|zalapetlátás és a háziorvosi ellátás

Az egészségüg3rben az elmúlt 2-3 évben bekövetkezett változísok közűl az
egyiklegfontosabb azalapellátásreformja, melyúj felfogásűése.zzelpárbuzamo-
san megváltozott finanszírozísú ellátási formát hozott létre. Ez a reform értelem-
szerűen érintette az összes eltítási formát, mely korábban az alapellátás
rendszerébenmegtalólhttóvolt.Igymegszűnikpelűulazüzemegészségiigyannak
ellenére, hogy önóttó szakképesítés és mtíkfiésének még 5 éwel ezelőtt is komoly
jelentőséget tulajdonítottak A honvédegészségügy szempontjából mindez már
csakazért is érdekes,merta csapettagozat alapellórása azüzemegészségiigyiellá-
tás speciális formíjaként van elfogadva és nyilvántarWa.

Ezért is fontos, hogy a Népjóléti Minisztérium és az Orságos Társada-
tombiztosítási Főigazgatóság (OTD a lefolytatott tárgyalásaink eredményekép-
pen megadta az elvi lehetőséget a hivatásos honvédorvosok háziorvcsi
tevékenységéhea Ezt a lehet@et azonban helyő@enként és katonai szenrcze-

193



tenként, a konkrét lehetőségek firyelembevételével szíikséges megvizsgálni, mert
ez az ellítísi formn nem vevélyeztetheti a harckészültséget ésiz adott egész-
segrq4yorgálatalaprendeltetésébőladódófeladatinakavégrehajtását.Ígyennek
víllalásíhoz az áilomínyilletékes pa,rancsnok engedélye és a, Ó*os közveüen
szakmai elölj áníjánakhazzÁjiirutása szükséges.

A háziorvosi ellátás fettétetrendszerébe * mint alapvető követelmények - a
szakmai képzés és továbbképzés, a háziorvosi tevékenységet lehetővé tevő óu"ta-
rendbiztmítíxi,asztikségesszemé$feltételekésacsapatrendelőmegfelelőszin-
tű felszereltége tartoznak A legfontosabb és legfelelcísségteljesebb eieme ennek
azellátísiformínakafolyamatoshozzíférhetőségbiztasítása.Ezutóbbiokoáat-
ja a legtöbb problémát, hiszen a küönbiiző biztosítísi feladatoknak (övészetek,
terepen végrehajtott különböző szintű és tartalr"ú kiképzések, stb.) az egész-
ségíigyi szolgálatnak alaprendeltetésóböl eredcíen meg keü felelnie.

A hóziorvosi rendszerű ellítás bevezetését fentiekMll következően csak az
egJrnél többorvo§ssl -ésmegfeletőenképzett ápolókkal -rendelkezőkatonai szer-
vezeteknél látjuk lehetségesnek, A katonaegészségüryi alapellátásban jelenleg et-
lított évi 320 ezer betegen felül, a háziorvosi rendszerű ellátást elstísorban az
tényjogmrrlt köretlen h ouÁtartozíkraés nyugdíjasainkra látjuk lehetségesnek
kiterjesaeni.

Aháziorvosí ellátásváltalásíra, finanszírozásiáravonatkozóan - ismereteink
szerint - még további központi rendelkezések kőzzétételevárható, így továbbra is
feladatunk az alapeüátís terüeténvégbemenőváltozísok figyelemmel kíséráse és
e testüetiinket is érintők lehetséges adaptálása. Megfel elő előkészitőmunkít kö-
vetőennéhányhelyőrségben ezértbekellvezetui aháziorvosi ellátástésazegyéves
műkiidést követően kertilhet csak sor a szerzett tapasztalatok feldolgo zÁsátra.En-
nek eredménye határozza meg további lépeseinket.

A katonai 3yó5rín tézetek íinan§zírozá§a

Az MH kórházait és szanatórírrmait l 990. január a? aől aHonvédelmi Mi-
nisztérium, szociális és Népjólótí Minisztérium és az országos Társada-
166§izrtosítási Főigazgatóság képviselői által l989. decembei 07-én al6írt
"MEGALI-APODÁS" atapján az OTFfinanszíro rz a.Ezmagába foglatja a közvet-
P3 tetgqet|ítással kapcsolatos kiadásokat (a gy§glszerektől a dolgozók fizeté:ú-
ig), továbbá az intézetek működtetéséhez sziikségó anyagi hátteret.

Jelenleg az oTFmintegy2.600 MFt támogatást biztosít 8yógyintézeteink mű-
kiidtetésére. Feltétlenü szükséges azonban megvonni ennek a fÉanszirozÁsifor-
T,Í""k 3 éves tapasztalatait. Már az indutásnát (1990.) gondot jelentett, hory az
évestímogatástazintézetekeryenlőhavirészekrelebontvakapúk,rüggetlenúaz
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ellátott betegek szímától, illetve a műkiidést jelent&en befolyásoló évsza}októl. A
kéxíbbiek során, amikor az OTF kinttévcísége már több 10 milliárd forintra enel-
kedett,komolyproblómák jelentkeáek. Igynem ismerték el azMH tr990. szeptem-

berében végriúajtott bóremelését intézeteink vonatkozósában, a honvédségi
készletekkil vásárolt gyógrszerek költségeinek ellentétetezéset. továbbá lz &re-
melkedósek jelent& rését.

Nem véietlen, hory mindezek alapján olyan hangok is felerősiidtek, melyek az
ietézetek táíea általi finanszírozísának a vi§§zeátlíüá§ít javasolják Azonban ez *

kérdés ennyire nen eryszerűsíthető le, mivel az OTFbefolyása az eüátás több te-
rüetén is érvényesiit. Iry pontosan m€ nem határoáató mértékben (pontosan

nem lehet trrdni, hogy orvosaink évente hány receptet írnak fel), tímogatják az
igényjogosultjaink tészéte a receptíe fetírt gyogyszerek" gyógyászati segéd-

es*biot vésfuiását" Ennek alapj;án vílik lehetővé az,bogta kíitöntxlző he|yőr-

segekben szolgálatot teljesítők kiilön térítés nélkül vehessék igénybe az állami
egészségügy tiilönbiiző intéeeteinek szolgíltat^ásait. Mivel a tírsadalombiztosíüá§
támogatás8 meg egyéb más területeken is érvényesü (pl. nyugdíjak folymítása) a
kérdést csak komplexen és nem eg;res teriileteit kiragadve lehet elememi.

A komplexit"ís jegrében az államí egászségiigy több terüetén tapasztalható
egy olyan törekvés" mely az oTF monopolhelyzetének a megszüntetéére irán3d.
A BJ\{ saját biztosító kialakítását kezdeményezte, de java§atuk a kormány elé ter*
jesztést kÖvet kn L992. tkzéne€torpaüt. szolgálatunk Ílláspontja is az, hogy az
-elvégzett 

gazdasógossági számvetésetq iüetve törvényi megalapozás ut-á,n a tárcá-
nakisszorgalmamiakelleryönáttóHonvedEgészségtigriBiztosítóIntézetfelállÍ-
tásít.

Az említett gazdaságo§§ági sámvetés azt mutatja, ho§ra védelmi tárca által
évente befizetett 8,6 mitliárd Ft-tal szemben a katonaegészségügne a társada-
lombiztosíLís cgk2,2-2,5milliárdFt-otbiztosít.Természetes,hogyakiilöqbilzet_
ben anyugdíjas állományellátásáhozsziikségesfinanszíroaísi tételekszerepelnek,
amelyviszonvalószínűegnememésztifelakiilöntiizetet,Azistény,hogyatársa_
datombiztmíLís áltel intézeteink részóre biztosított iisszeg nagyon nehezen teÁezi
költségeinkei.Egy 1-2miüiárdFt-osfinanszíroásinövekedésaszakmaímunlúnk
minőségi szintjét képes lenne a kor színvonalához emelni.

Egészségfuyi anyagi és technikai e§átás he|yzete

A finanszírozís kapcsán vázolt gondok teljes súlyrkkal jelennek meg ezen a
terüeten, esetenként és hetyenként magít az eüátást veszélyeztetxe. Akórházak
tartalékkészleteinek fokozatos cxikkenése míatt (azlz akésdetek fokozato§ fel-
élése következtében) ma már rendkívül beszűkült annak a lehetősége, hogy 8

gyógrszerellátásban jelentkező gondokat azintézetenbelül kompenzílhas§ík
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Emellett e zzal irs szímolni kell, hory katasztrófahebzetek ellátásához intézeteink
nem rendelkeznek megfelelő tartalékokkal.

Nemvagrunk jotűhetpetben a műszerekvonaüoásóbqn sem.Az intézete-
inket finanszíroó tírsadalombiaosítás által folyóoított iisszegek dekladltan csak
a kisebb értékűműszerekbészerzését tesziklehetővé.Varyisa csúcstecbnikát je-
lentő theúpfisésdiagposztikai esz!öókmegvételéhezazanyagihátteret a trrlaj-
donoinak, vagris a védelmí tírcínak kellene biztcítania. Azonban a védelmi
költsfovetésí előirányzatreálértékénekcsörtenéseméga szintentartá§tsem teszi
lebetővé.Alehívhatóössz4qas/§ágótésreálértekénekcsökkenésétjólmutatjaaz
elmúlt létéme biaosított ?23,ílle§rc 255 MFt. Ez összességé,ben a műszerpark
elöregedéséhez é§ áttételesen az ellítás színvonalónak nemLívánatos csökkenésé-
bezvezet.

Az Ol3 által biztosított pénzö§§z€el tehítnen bizonyrrltak elegendőnek
ry§grintézeteink zavartalan működtetéséhez.EzÉrt időnként és belyenként ko.
molyműkfiésizavarokkeletkeztek,melyeknekfeloldásátahonvédelmi tárcavál-
lalta magára a sziikséges frnziisszegek más területekrö történő átírányításával.

Szükéges azonban arra is rámutatni, hogy ryósyintézeteink munkájában
olyanköltségigényesfeladatokisverepelnek,amelyeknemtartomakazOTFáltal
preferólt tevékenységi formák közó. Ebbe a esoportba sorolhatók a szúirő- és alkal-
masságivizsgálatok, a csapatolüozkijáró szűrőcsoportokműködtetése, valamint
a gyógrintézetelüez tartozó csapategészségügyi szolgálatok segítő ellenőrzései is.
Az iltézetek folyamatos és zavaroktól mentes működtetéséhez mindenképpen
szükséges, hogy az így kíeső t'nziisszeg póüását a honvédelmí tírca biztosítsa.

Az alapellátís, a finenszíroás, valamínt a gyógyítás tárgyi feltétele mind_
mínd fontos eleme a megbízható egészségíigl elláüísnak, annak a kuratív tevé-
kenységnek, aminek jó szinten történő művelését joggal várja el tőlünk a
honvédség igényjogosult állománya. A szolgálat vezetésénik tehát nem is lehet
rnósélja,mintúrylereagílniaváltozísokat,horyakatonaegészségügytevékeny-
sógének színvonala a korábbi értékeket megőrire folyamatosan fejlődhessen.
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n xözt BxpoÉsI nzrosfrÁs RENI}sZERE,
szerÁo FEI"ADATAINAK

FoNTO§ABBxÉnnÉsBt

Nérrcth Isaún|

Alvíagrar Honvédsfo ködekedési szolgálata a teladatáh ozigazúő szrxlteznti
felépítésben, anyagi-technikai ellítottsíg és mííködési rend kialalítísíval - haű-
szati, hadműveleti és haroíszati tagozatban differencióltan - tentezi,sz*ntezi,ve-
zeti & végd az aI áhi kül eladési tíztasítási f eJ datúd :

- üzMH csapatai bírnely irányba tírrtenő gyors ítcsoportosításínah
közúti-vasúü bíaosítísa;

- anyagik&detekszéttelepítésc;

- 8 csapatok anyagi-technikai szíilaéglete utín- és hátraszállítása;

- a szemé$ és tecbnikai vesztesépóüás, valamint a haditwékenységek
kórzetében az ii§§zegJdíjtött (meghibísodott) anyagi készletek, technikai
esz.köák hátraszíllítása;

- résrétel a sebesütek, séíütekkiüdtésében;

- akatasztrófákktivetkem€nyei felszímolísaéíd€kéb€n töíténőszíllításd§

- a kijelölt ködekedési hílózat tize,meltetése és fenntartísa (élirányosan
a már béke idő§zakban felkésátett polgári és katonai erők és eszközök
egrüttes alkalmazísíval);

- a rakod,ásgépesítés,l szekanyagellítás, az ágazati teónikai bizt6ítá§;

- aszállítmínykí,sérés.

E feladatok vforehajtísa során egfr ttqűkfi ik hadászti, hadnűveleti és har-
cászati szinten a Ködekedési Hííködá§i és Víziisii Minisztérium (továbbiakban
KIItr'}í) a belíigminisztérium @M) kijelölt országos hatískörű szerveivel és vég-
rehajtó szervezeteivel, a régiók helyhatóságok kijelölt erőivel és eszközeivel, vala-
mint a feladat végrehajtásóban résztvevő harcoló és harctevékenységet
köaetlenü biaosító kiszolgíló törz§€kkel, csapatokkal és alegrségekkel.

l N&neth l§tyáí, alezredes, a MH Ködelrcdád Szolgálatf6nölr helyettese, mb, szolgálafónölr
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Alapvető célja a szol3ílatnak, hogy az anyagellátási rendszerek korszerűsíté-
sével és integrálásáyal, a felkészítési-kiképzési és vezetési tevékenység reformjá-
val összhan8ban, a nemzetgazdasági szakági lehetőségek legoptimátísabb
felhasználsásával javuljon a ködekedésbiztosítási - bekeidózakban kiemelten a
szállítási - tevékenység hatékonysíga és csökkeajenek a kiadások

Aszolgálatazalaprendeltet&űfeladataitésélkit,űzéseitaközlekedésialága-
zatok működtetésével és a gazdálkodási tevékenységen keresztü teljesíti vala-
mennyi tagozatban.

Az errev al ó óJ I andó lészenl &a a meghatározott tervek kimunkálása, napra-
készen tartá§a, a biztosítási feladatokban részwevő szeméIyi állomány kiképzése
és a technika felkésátése, anemzetgazdaság szakígaívalvatófolyamatos kapcso-
lattartás, a harlszintérelőkészítési, szintentarüísi feladatok maradéktalalr végre-
hajtása, a honvedségi bekellátási rendszeréhez kapcsolodó feladatok napi végzése,
a gyakortati jártasság és készség megszervezése biaasítja

E cikkben aszolgálat tevékenységét aközlekedésibiztosítási feladatok béke-
időszakban történő végzésén, eredményein keresztü elemzem, a háborús tevé-
kenységet csak a legsziikségesebb terüeteken érintem.

A köztekedési biaosítás íőbb ígazatai, teríi{etei:

Vasútl, közútl, vízl és légl szállítás:

Legnary_obb volument képez a vasútl sáltíttls mind a béke, mind a háborús
időszakban. Eves viszonylatban mintegy 300-320 mFt értéktí teljesített szolgálta-
tás, amelyen belü 70 7o a csapt kiképzési szíűitás és 3a % az ellátásí, javitási és
beszerzési szíllíÉsok aránya.

Másik nagy terüet a köztitl száttítrlsl ígeza( amely a csapattago zzí ellátásí
alapját képezi. A honvedségi köáti saí[ítóeszközök nagymérvú elhasmálódásá-
val jelentős arányeltolódás tapas2tathnt§ x polgári eszközökígénybevétele irányá-
ban. l988-9o között átlagosan 10-15 mFt értékű volt a polgári sáéra részariinya,
c§apateszközzel 15-16 millió szállító km+ teljesítettíink, l992-ben viszont mint-
egy60mFtapolgárisdérábanés8"5milliószíllítókmcsapateszközzelkerütmeg-
valósításra. Az elnúlt év elszámoló árát tekinwe (11 forinvárutonna kilométer
továbbiakban FT/átkm) az MH köátí sállítási szolgáItatása mintegy 448 mFt ér-
tékvolt.

A vízt száltíüísl á3ezrt azMH békeellátási rendszerében jelenlegnen, va8y
csak eseti jetleggel (egr-egy íiza.sátlítmány) vesz részt, mivel csapatairik diszloká-
ciója, kereskedelmí partnereink elhelyezkedése nen teszi lehetővé jelenleg a vízi
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szíltítís előnye kihasználásít. Összevetve a köáti ágazat ( 1 l Füátkm) a vasúti ága-
zat (9 Füítkm) költségével, vízi uton 6 FVátkm a szállítísi költsége.

A légt szátlíttls honvédségi eszközzel a csapatkiképzési rendszerben biztosi
tott üzemóía felhasználás keretében tervszerűen folyik Apolgári legiszállítás a ka-
tonadiplomáciai ellátásra, illetve siirgős esetben megrendelt speciális eszköz,
anyagszállítísra keriil igénybevételre, éves átlagban 20-25 mFt költságráfordítás-
sal.

Valamennyi sállítási formát figyetembe véve az anyagi (ellátási) szállí-
tásoknálbekében -bírazarányokesetenkéntváltoznak-ítlagmanahaditecbnikai
ágazatok 55-65 %-os, a had áp á4antok 25-30 vo-x, egstéb ágaz_atok (elhelyezési,

kiképzési eszköa eü, ködekedés) 10-15 %-os aíányt képvi§elnek.

Köztekedési ttűszal<i felduainlut arífordítandó költ§égyetési keretek ter-
vezésén, elosztásán, polgári és katonai kivitelezés megszervezffin,a végrehajtás
f elügyeletén keresztiil vég ezzik.

Főbbfeladatok:

-valamennyiszíllításiágazatbozíartozóhadszintérelőkészítési-szakhatósá-
gi feladatok eü áág, ahonvédelmi követelmények kiatakítá§ában való résnétel.
Meg kell jegezni, hogy az orságos főhatóságokváltozísai, valamint a nagyberu-
házísok jelent<ís csökkenése miatt az elmúlt idő§zakban ez a feladatunk csak kor-
látozottan jelentkezetü

-orságosközlekedésihálózatkatonaiigénybevételeszabáiyozá,sa,túlsűyos,
túlméretezett eszközök közlekedtetése engedélyezése, költségei kiegyenlítése;

- kijelölt orságos- és helyőrségi lánctalpas úthálózat l<iképzésíbázisok, gya-

korlóterek katonai közlekedési feltételei megteremtése ós fenntarüása polgári ki-
vitelezésű megrendeléssel vagy a műszaki csapatok bvonásával;

- MH tulajdonú iparvágányok, rakodók kiépítése, üzemeltetése. fenntartása
szeív ezé§,, a,kapcsolodó költségf edezet ke zelél*a

- magasabb kószentéti helyzetbe helyezés és annak rendszabályai bevezetésé-
hez kapcsolódó közlekedési hálózat, kijelölt va§úti b€rakó állomások bekeidőszaki
előkésátésének f elügyeletei
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- a ködekedésí hálózat üzemeltetésére kijelölt köáti komendáns csapa,tok,
forgalomszabílyoó aleg@ek, technikai oltatmazísba résztvevő közuti, vasúti
atq@ekfelkészítése;

- az MIl szerveÍ, c$patai ellótása közlelrcdési hótózati és forgalmí adatokkal
a kialatított rendszerben

SzlllMnyWsélést a jetenlegi lehet@ek kö4onü tEgozatban a beszerzési
szíltítósokhoa vatamínt az ellító Lözpontok Lisz;nitá§nr,oz biztosítják A csapat
vételezkd*aközpontibeszítlításokésítcsoportmítísok a*s-vanámet,ki§é;é-
sétcsapterőkvfuzik

_ _ 
Aszolgólata,gazdűkodtlsi tevékenységaaszaktecbnikai&anyageüítá§,va-

lnmint a szolgáltetísok (§átlítís, közlekedési műszalí twékenység, t&nn*ai ti-
szolgálás, jaűtís stb.) tervezése, srprvezése, aköltsfofedezet (központi é§ csspat)
bíztosítása, a felhasznílás szabílyoása és etlenőrzése tefiiletén végzi.

Anyqel I títósi j og és lralitskihbe tartounk a w rcnut*] uúrés eszkijziík

- targoncák;

rakodogépek (raktári és terepjáró);

- szállítóeszközre szerelt daruk é§ hátsoemetőfalalq

- konténerrakodókésszóllítók(agk-vale8yütt);

- vasúti kocsik és vagonmozgatók (tartáIy, őrség) és hadinormís eszközök

rységrakom ányképző anyryós eszköa

- konténerek0,l-2Ot-ig;

kézi anyagmozgató és raküíri belsőtéri mozgató eszközök;

- kötöző_rögzítőanyagokéseszközök

Aszolgálat szervezi ésvégzi a hatóskörébe tartozóvalamennl gépkezelő ki-
képzá#l, vezetői-kezelői engedétyek kiad,ísát.

§zektcchnlkrlblztmíttls ,

ködekedési szaktechnikai eszközök tecbnikai biztosítása nnglífu fogtalj a
azEnJasmozgató-rakodogépelqkonténerrakodó-szállító-,közútíésvasúiihetyre
íllító eszkö_zök igénybevételének, a javítások és a vontatás m egszervezé*t, a javi é'

tís anyagellítísí szíikségle íének bi*o sítós ót.
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A közlekedési szaktechnikai eszközök igénybevételének megszervezése so-
rűn,Mborúsidöaal:,bankődekedésiszolgálatfőnökazanyagiéstechnikaibizto§í-
tás (javítások) anyagmozgatási szükséglete alapján a hadművelet egészéte.
hatírozzamegavírhatóíizemórafelhasmálístésasorstechnikaikiszolgáláshe-
lyétésidejét.

A javítísokat a csapatjavítóműhelye& az t.-2. Technikai Kiszolgólá§ GK)
szintjéig végzik A 3.4. TK é§ soros vizsgálat a hdt. javító z-akhoz beszáütott esz-
közökönaközpontitagirányított javítócsoportokhajtjákvegre.Az5.ó.TKésipa-
d javítísokat a tediletileg kijelölt polgíri javítóbázisok v%&

VontaüÉst, hátraszíltíÉ§t, javítísból a visszaszíllítí§t s hdt. j8vitő zÁxlÓnljig
a csapatszátlító eszközölftel történik Hdt. javító zíszlóaljaktól, hdt. §érüt techni-
kaigníjtőhelyekrö azeszközöket központiszíllítóesz.közökkel szíllítjukhátra a
kijelölt javítóbízisra és vissza.

Avasúti technikai eszközök, anyagok technikai biztosítás.ít ktilön szabályok
szerint a MÁV kijelölt szervei végzik központi szervezésset, de katonai feliiryelet-
tel.

A javítoanyag ellátási igény tervezését napi tervezésselvégezzíik,azellátás az
eg;rséges anyagelláüísi rendben kedil végrehajtásra.

A 3 .{. TK-t, az ipari javítást, a javítoanyag ellátást központilag az MH Kato-
nai Szíllítási Főigaagatóság tervezi, bíztosítja és vezeti.

Aszolgílat anyagi biztosításirendszerét az integrált anyagi-technikai bizto-
sítási rendszer alapján tervezzíik átalakítani. Ennek soún az elíbbl elvekre alr-
pozunk:

A közlekedés i őrgxzatanyagi biztosítása magóba fogtalja az MH valamennyí
anyagneméhez kapcsolódó anyagmozgató és egységrakom ányképző eszköz, kon-
téner, valamennyi szíllítÉsi ő4aathazelőírt riigátő és kötözőesz.köz, valamint a
közúti, vasúti csapatok szak- és helyreállító anyagai és eszközei biztosításít, a
szaktechnikai es*özök javítóanyag ellátását, a lerürült, felszabadult anyagok
összegriíjtését, hátre§zíllítá§ít és i§mételt felhasmálósra való igénybevételát.

Az egységrakományképző, csomagoló, kötöző, rögzítő eszközökkel, anyagok-
kal, minikonténerekkel történő ellátís a benníik tárolt anyagokkal eryütt közpon-
tíl€ kerü biztosításra, illeffe pótlásra.Afelszabadult,leürüt eszközök, anyagok
összegyűjtését hdt. szintenkell szervemi és biztosítani.Ahdt. raktárakleiirítését
központi erőkkel és eszközökkel tervezziík
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A köáti, vasúti helyreállító anyagí készletek nemzetgazda*ági tárolóMziso-
kon,raktárakbankertilnekbiztosításra.Vételezésiiketaközúti,vasúticsapatoksa-
ját eszközeikkel, illetve vasúti ésvíziszíllítő eszközökkel igénylés alapján ';

biaosítják

A közlekedési javítóanyag ellátás központi rakt-írMl, illetve kijelölt polgárí u
bázison telepítetttefiiletikonszigpációsraktirakbolközvetleniilabdt.raktárakba
történik.

A közlekedési anyagok, eszközök anyagkezetése a c§apat, hdt. raktárakve-
gyesanyag raktráraiban történik

A vezetésl struktúrr és rend a hadiátlományra történő feltöltés esetén kí-
alakult. Valamennyi szinten biztosítoti a közlekedó"i, - dd., 

"rységsrioten 
a szíllító

és diszpécser szolgálat, rendelkezésre áll a harlműveletí követehényeknek megfe-
lelő kapacitású közúti-, vasúti-, sállító-, ellátó- kiszolgáló-csapat, illetve alegység.

Békeíllom,ánytáblákban a fenti szervek (szolgálati személyek) csak a valósá-
gosellátást folytatószerveknél. esapatoknál keriiltekbiztosításra, ez többterüle- :

ten jelentős feszültségforrás.

A szervezési váttozások kapcsán a szolgálat vezetési, fetadatvégrehajt-ísi ;
rendjében jelentős változások következtek be. A szolgálat valamennyi szinten az
anyagi- technikai főnök (pk.h.) könetlen szervezetévévált, a bekövetkezettlét-
szám módosulások a fetada tok átrendezését igényelte.

A katonal sállftásl Fólgazgatóság feladat, jog és hatásköre kibtívült az
aldbbifeladuokknl:

- az MH KSZF-ség iráoyításával valamennyi HKSZ-"M" szállítrás ter,,,ezése-
szervezése, ellenőrzése;

- nemzetközi saíllítások terue zé,tr',-szr:mez€*r', irányítísa;

-valamennyihadszintérelőkészítési, közlekedésiműszakítevékenységterve-
z&,,szemezé;se, felügyelete és költségvetési kezeléx: 

.

, kiizlekedési szikhatósági eljárásokban az MH képviselete (balesetek, bejá-
rások, építés-kivitelezése, felszímolás, stb.); 

:
- jóváhagyott költségvetési előirányzatolkal való gazdálkodás, a szakági csa-

patköttségveté§ felhasmálásának ellenőrzése;
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- a szakmai kiképzés-fetkészítés ellenőrzése, segítése valamennyi szinten, a
tanintézetekben folyó képzés kivételével;

- a szakanyag ésszakanyagtechnikai e§zközellítís, gszd,ílkodrís (beszerzés,

kivonás, selejtítés, üzemeltetés, javítás) tervezése szervezése és ellenőrzése;

- MH szintű anyagmoz8etó és rakodógépke zelőiképzés tervezése és vegzése;

- azMIIKSZF-ség jog és hatóskörébe tartozóvalamennyi élellenőrés és té-
maviz,s8ílxlyégrghajtása, felsőszintű ellenőrzésekben aszolgólat képviselet, átfo-
gó szaketlenő rzéx tewezílx-szervezése és azokban történő résalétel;

- a szolgálatot érintő valamennyi információ s^íjtés€, elemzése, döntések
előkészítése, szánítógépes adattárak feltöltése, naprakésren tartá§a, a REIET-
ben és eryéb szabályoákban GIK§Z int*) előírt hetáridő§ és nem batáridős je-
lentéseliMl{ szintű iisszegezése, felterjesztése

E megnövekedett feladatokat a főigazgatóság tÖrzse és terÜeti szervei vegzik.
Szervezetébe 1993.március0l-tőlaszállításokésaköltsépetésikeretekhatékony
felhasználása, a polgári szolgáltat-ísok követelései felüvizsgálatáta ellenörzési
csaport keríiltszcrvezésre,Ellenőrzési jogvalamennyiközlekedésiköltségvetéssel
rendelkező csapatra, szeryezetre kiterjed.

Jelentősen növekedett a szárazföldi,légyédelmi csapatok és abudapest kato-
nai keriilet parancsnokság kizlekedési szolgdlata öruíllósóga. Aszolgálatfőnök-
ség a szakmai vezetési rendszerben a haderőnemi főnökségeket a szablályzatok,
szekutasítások előírásaival a tárryéwe a fő élkitűzések gazdálkodási keretek ki-
adásíval szabályazza.

A haderőnemi főnökségek szakmailag vezetík a katonai kerüetek (SZCSP) é§

a köryetlen csapatok közlekedési szolgálatait, a szakcsapatok beke és TVí" felkészÍ-
téét, kiképzését.

Összehangolják a közlekedési míliszaki építési-fenntartísi feladatokat a biz-
tosított keretek és az igényoe- vehétő, műszaki (katonai) erők és esz.közök között,
tervezí a végrehaj tást.

Az anyagi-technikai főnökkövetelményei atapjánvégzi a középszintű gazdál-
kodási feladatokat az eltítási, kiképzési szíllításokat, vezeti az alírendelt diszpé-
cserszolgálatokat,

Krtonll kerület és dendtlr szlnten a közuti komendáns csapatok rend-
szerbe állásával szélesedett aködekedési biztosíLísfeladatköre, aharckészíiltségi
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c§apatszállíüások béke-tervezésével, a végrehajtás feltételrendszer biztosítácával
növekedett a felelősségtik és feladatköríik

A feladatkörök szélésedése dandár színten is szorosabb és köryeüen eg]rütt-
müködést igényelnek a hadműveleti törzzsel, aKatonai §zíllítá§i Főigaagatós,ág
terüeti- és a helyhatóságok szakirányító szerveivel.

Megnövekedett a jelentősége a köáti komenrlíns csapatokkal, alerységek-
kel, az anyagtároló kirakó körletekkel (azok kírakó íllom,ásaíval) való eryüttmű-
ködésrevalófetkészíilésnek Továbbra isfonto§feladatmaradta dandár (egység)
szinten szervezetszerű és nem szervezetszerű forgalomszabályoá felkészítés-ki-
képzÉs

Trntntézetl képzás tcdlletén az Ur993. szímú honvédelmi miniszteri ren-
delet(MagyarKözlöny1993.év lszím)újra szlbÁlyouaazellátó,szítlítóképzést.
Ossáangban a tisztí, tiszthelyettesi képzés új, *orszerű alapokra való helyezésével
a szakmai képzís irányának technilcai alapú, parancsnoki képzésnek kell lennie,
egyidejűegafentirendeletmegsziintetteazátlalánoshadtáp(11601)alapképzést.

Az akadémiai szintű képzés keretében a szakígi törzstiszti képzés is beindult.

Az alap- és középfokú képzés új alapolaa hely ezé:xváltoztatás igényel a kö-
vetelményrendszerben és a képzós tartalrnában. Az ellátó-szállító alegység, egr-
ségnrancsnoki és szotgálatfőnöki (törzstiszt) beoszcások ellátásínál jelentősen
mepövekedett az any€i biztosítísi ismeretek elsajátításának sztikségessége, a
parancsnoki vezetői készségek kialakítása, a komplex alegységek (ellátó - kiszolgá-
lfi;fugnngszíllító,javító,műszaki,eü,feg;nrerzeti,raktárak,stb.)parancsnokimun-
kíja követelményeknek megfelelő végzése érdekében.

Az új rendszcrű képzés hatása hosszabb (3-5 év) trávon fog érvényesiilni ezért
tartjuk jelentősnek az SZCSP anyagi- technikai vezetése által az átmeneti helyzet
kezelésére szolgáló kezdeményezéseit és intézkedéseit. @yenek az anyagí-techni-
kai törzsekbevonása az ellátó alegységek, egységek felügyeletébe,aza|apvetőtÉ-
keellátási ágazatok megerősítése, békében élő csapatoknál megbízott kettős
beosztísú szállító, díszpécser szakíllomány létrehoása stb.).

Az új képzési rend alapján vegzett tiszti állománynak 1996-tól képesnek ketl
lenni-azMHmásfegrernemiésszolgálatíágakhozhasonloan (pld.feldefitő,hír-
adó főnök) - a közvetlen ellátó-szíllító csapatok, aleg;rségek vezet6:sére,akötelék-
ben (zísztóalj, osztály) lévő szakalegységek irányítására.
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Az M H KS?F -§g 1992-bn eI őklszűate és kiadta a v.ol gtllat nűHjtlés& biz-
t asű ó al apv a ő aúálgóka :

- l3ll993. se IíllKF intézledés a közutaL eryes köantatnak nem minősüő
földutakigénybwételérő,atúlsúlycéstűnéretesjírművekködekedés,éneksza-
bílyozísíról;

- la§gLsa MHATFCSF-i intéztedés azMH sz;ítütá§i twékenységének
szabályozísíról;

- 161 L992szintéz&edés a budapesti helyőrsfoi szíllítísok rendjének szabí-
tyozísíról;

- l7 l 1992. sz intézked& a,' Itannd{j wbds' megsztntetésc következtében
a katonai vasúti csapat- ós anyagszíüítás szabílyoásíról;

- új aisaécser szolgálat utasítís;

-a közlekedési szolgálat (egrséges) új hadinormája;

_28IL992.HTCSF int. Emelőgépek és eszköztik műszaki felíilvizsgálatára és
iizemeltetésére MH KStr in tézkedrétrli

- MH KSa intézkedése a gazdálkod,Ási tevékenység szabályozására.

A uol g ót at f ő cét kitíhése 1 9 3. &belt tan úfrr a i s a nltkiidőképes s ég me,s őné-
§e

Ennekérdekébenmódosítástrcrvezünkaszíllítísokszervezésébenésköltse8ke-
retgazd,álkod,ísban.Felmérjíikvalamennyi csapatnál az anyagmo,rytó ésrakodógép
helyzetet és megkezdjük az új szükségletnek megfelelő eszköz és
anyagátcsoprtcxít]á§díatFolytajukazújtitrJ§lrakod€épelgkötöáanpgokcsapat-
próbóját,szakutasítísainkaktualitás4nakszintentarüásáLAzújanyagi-tec,hni*aibiz-
tcítási szabályzattal tissalangtan eltjbbre kívánunk lépni a tikzsnunkaokm,ányok
egrségesítésében" kmszerűsíté§éb€n, a sz,árnítogQes adatszolgáltatás kiszáesítésé-
ben, a fudmánym kutatómunka eredmenyei grakutaü alkalmazísában
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§zAKTönrÉNnr

e neurÁp szot cÁlm.ró rózpoxr rönrÉNeTE
1967-1992

Liuotuicz}E rónos|

1992. szeptennber ll.én iinnepelte a Magyrr Honvédség Hadttíp §zolgál-
tttó Központ /továbbiakban MH HSaü és jogelődei fennátlásának 25. évfordu-
lóját. A megtisztelő esenény ünnepélyessegét emelte, hogy ez alkalomból a
Magrar Köztársaság honvfielmi minisztere csapatzíszlót adományozott a kato-
naiszervezetnek

Jelen írás célja, hory történeti visszapíllantást tegren w 25 éves bagyo-
mánnyal rendelkező katonai §zeívezet megalakulástól napjainkig végzetttevé-
kenységéről, fejlődésérőt, gondjairól és eredményeiről. A MH HSZI( történetí
kronológiája a teljességre való törekvés igénye nélkiil kerü közreadásra mindazok
számára, alik rnunkíjukkat hoz"ájárultak e neves évforduló méltó megiinneplésé-
hez.

A MH HSZK jogetődje a MN Hadtíp Ktképző Központ/továbbiakban: :
MN HKIV a MN hadtápfőnöke 036l'j,967 számú alapintézkedése alapján
léhaidr. Pisztrai Ldszlóezredes vezetésével t9ó7. szcptember Ol-én kezdte
meg működésót Budapest, YIII.ker. Kerepesi ut29/B sám alatti Hunyadi János
laktanyában" A központ állandó állomán}a az Egyesitett Tiszti Iskola i{adtáp ta-
gozatából és a Katonaeg Továbbképző lntézet személyi átlományából
alakultmeg.

AMN HKK alaprendeltetésének az alapítóparancs a hivatásos és tartalékos
hadtáptisztek-, tiszthelyettesek át- és twábbképzését, aze8yetemet, főiskolát
végzettek tartalékos parancsnoki képzését és a sorkatonák általános katonai és
szal<l<iképzé#tf ogalmaztameg.

A megalakulás elxi hónapjaiban a központ vezetése a képzés- és kiképz€s be-
indítísa mellett megteremtette az alapvetó működési feltételeket, a szol8álati ren-
det. Ebben az időszakban a vezetés fő élkí lítzé:* azoktató-parancsnoki állomány
iisszekovócsolósa, a képzés- és kiképzés feltételeinek folyamatos javíüísa volt.

:
l Littornericz*y János mk. ezredas, a MH Hadtáp Szolgátató Központ parancsnoka
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Az ehhez szíikséges elöljárói támogatíst, kiképzési és §zaktecbnikai esz.közö-

ket, az ellátó- és kiszolgáló állományt a központ megkapta. Kidolgozísra kerütek
a működéshez szüksé8es alapokmányok, megteremt,ődt* a képzés, kiképzés
mennyiségi - ésminőségi fejlesztésénektovábbi feltételei. OnerÓlMl tantermeket,

legénységi körleteket, raktírakst, klubszoMkat elakítottak ki.

A megnövekedett feladatokkal egyidejűleg javultak a szervezeti feltételek,
ígr L969-reazállandóállom,ány 147 főre,aszaktansákekszáma6*raemelkedett.
Fotyamatosan vegezték a hivatásos hadtápti§ztek-, tiszüelyettesek továbbképzé-

sét, valamint a csapatépítkezíshezviikséges mérnökök tartalékm parancsnoki

képzé#t.l 97o_benmintery 38 tanfolyamon ?íl0o íőlr3kégzí;§é,t ítképzé*tvégez-
tékel.

l 97 1 -ben a közpon t vezetéúvel Lengrcl Mihóty qcdest bíztí*.meg. A kép-
zési,kiképésifeladatokbővíiltek AZalkaMítéKatonEiMtí§zakiFŐiskolítólát-
vételre kirült a hivatásos hadtáp ti§zthelyettesek tiszti tanfolyamainak és

vizsgáztatísaínak végzése, megkezdődött a hivatáso§ tiszthelyette§ek nÖvendéki

és návendékjelölti képzése. Az oktauís szakmai színvonalínak emelése érdekében
jókapcsohtókat alakítottakkiakiilönúzőkatonai,valamintpolgáriegészségügri
és ködekedési szervellkel.

l972-ben a közpon tvezetésével Lex Mihdly ezredestbtztítkmeg. Az intézet-
nél továbbnőtt az oktató-parancsnoki állományszakmai, módszertanifelkészíilt-
sége.Egrretöbbjólfelkészüthallgatótbocsájtottakki.Ebbenazévbenközel2500
fővett iészt a kiilöntíiző továbbképzéseken és 95 főhivatá§o§ tiszthelyetteskeriilt
acsapatokhoz.

19?3-ban aVezérkariFőnökintéukedáse alapján aMNHKKés azM' előké_

szitő törzs állományából megalakult a Tóbori Hedtápfőnökség. Tábori hadtápfő-
nöknek dr. Csabai Kdroly ezredesl levezték ki. A képzési, kiképzési feladatokat
Borbéb Ferenc aleaedes,majdBakadi Zoltdn eaedesvégüKabai Figes ulez-

rede s irűnyította. A megnövekedett feladatok miatt a Kerepesi úti laktanya szűk-
nekbizonyrrlt,ezÉrt azíjszervezetezévbn dtkijltözöfraBudapest,X_ker_Záchll.
4. szám alatti laktanyíba.

A szervezet feladata kett<ís lett, egrrészt végezte a Központhadtáp elvonuló
erőinek - mintegy 200 hadrendi elem - szsrtez€#t,felkészitését, másrészt foly-
tatta a képzési, kiképzési feladatokat. Az új szervezeti felépítésben és elhelyezés-
ben kerüt sor az emeltszintű hivatásos hadtíptriszthelyettesképzés beindítására,
folytatódott a tartaléko§ hadtáptiszt-, tiszthelyettes és legényégi képzés, illetve
kiképzes. Újra kezdődött a működési feltételeket létrehozó munka, a személyi ál-
lományszolgátati-, élet-ésmunkaköriilményeit kialakító, javító tevékenység.
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A 70*s évek közepetö a Tábori Hadtípfőnökség az éves kiképzési terveknek
megfelelőén eredményesen vett részt a küönbiiá szintű parancsnoki, törzsveze-
tési, e8yüttműktidé§i és rendszergyakorliatokon. A képzés, kiképzés gyakorlati ol-
dalának erősíté§e cóljábót x furlt8atók minden évben zácő gr*orlratokon vettek
részt.AMNI{TPTöFóttalvezetettkomplexellenőrzésasárvezet tevékenységét
összösségében megfelelőie értókelte.

Az inté?;:tkét írónyu tevekenységének étirányosabb végzése érdekében a
kéPzési, kiképzési feladatok ir,ínfitísíra és vegrehajüí§Éra szeivezetileg és veze-
tésilq jobbanlehatárolásrakediltekakíképzőéskiszolgálószervekAkápzési,ki-
képzési szinvonal emelkedésévet együtt a hallgatói és a sorállomány szép
eredményeket ért el a kíilöntíiző szintű kulturális- és sportrendezvényeken. kez-
detétvetteazújrendszení 12hónapostartalékosparancsnokiképzés, asorkatonák
2 és 6 hónapos szakícsképzése. Bővíilt ahivatásos tiszüelyet tr.sképzís azüg;rviteli
és a fő§zakícsi szakokkal.

A szotgálati-, élet- és mudoköriilmények javítását szolgálüik, hory felépüt
és átadásra kedilt az új konyha és étkezde, félúlítottát a segélyhelyet, a iportkóm-
binátot, a tantermi éptiletet, korszerűsiklött a nyomda és a központi fűté§hálózata.
Az elért eredményeket negatívan befolyásolt ík a bekövetkezett rendkívtili esemé-
nyek, melynek során 2 fő életét vesztette és többen súlyosan megsérütek

Elölj,árói intézkedésnek megfelelően 1978-ban megtörtént a Táborí Hadtáp
szewezptéúla MN Hadttlp Ktképzó Központ telJes levttlesztísa" Ezt követően
a MN Hkk mint önílló hadrendi elem miiködött. parancsnoknak Fe kcte Györgl
qedest nevezték ki. A szervezesi és vezetési váltoaísokat követtíen tovább javult
a kiképzési, anyagí- és erkötcsi fegrelem, növekedtek a tanulmányi eredmén}ek. A
szervezet miiködóséhez sziikséges alapokm:ányok kidolgoásra keriiltek

1 979-ben a FÉKot{ Ruházati Vállalat dolgozói c§spetzí§zlót adományoztak
a MN HKK részére, melyet bevonásig lrcga-igl őrzölt a szeméIyi állomány. A
nyolcvanas évektől a kiképzésryakorlatiassíga és eredményessége folyamatosan
javult.Aht"tisztbelyettesekzár(gyakorlatátaKossuthlajosKatonaiFőiskola á-
rógrakorlatával eg5rütt bajtottíkvégre, ahol a hallgatók közelebb kerűve a hadi-
technikíboz -eredményesenszerepeltek.AzMNTiszti-TiszthelyettesiKiképzési
C.soportfőnöksóg áItal megbírdetett tenulmónyi versenyben a t"ttrt tlxr na[gató-
inakeredmenyeifolyamatosan javrrltak,melyetazt98tévielsőhelyezésletőzatt
De'. Tovíbb javultak az elhelyezésí, közművelődési és a kikópzés-technikai felté-
telekAht.tiszthelyetteseknyilvónosavatásátSalgótaíjánbanaMNHKKszervez-
te meg, amely tovíbb erősítette az iatézet jó hírét. Ezzet egyidejűleg több
tírsadalni elismerésben is részesüt a katonai szervezet.
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tgV2-tr+fi,e MN HKK szervezésében felállíÉsra kerüt az MN Étetmesá§t
Ttsathelycttes ás §zckmunkfuképz6 Iskola, Ebben a képzési formában a hxtlga-
tók a katonaí fetkészítés mellett szakmunkásképesítést is szereztek. Az iskola igaz-
gatójának Széli Ferenc o.1ezredest nevezték ki. Az ezúttal Tatabányán
vegrehajtott ht. tiszüeiyettes avatást azintérctismételten t'ldamutatóan szer-
vezte meg, Tovább javultak a ryakorlati képzés feltételei. Rendszeressé víltak a
csohínkai árógrakorlatok Megkezdődött a Rezi heryi ryakorlópalyán történő
kiképzÁek előké§zíté§e, amelya k&ótbiekben kedvelt kiképzési formánakbizo-
nyultahallgatókkörében.Tohíbber&iidöttaszemélyiállományerkölcsí-fegel-
mi helyzete, javultak a szolgálati-, élet- és munkakörülmények. Felépült a
Szabadidő Központ 350 fős színbázteremmel, 2500 könyvíllománnyal, könyvLír
ésolvasóteremmel,kiánítóéstanícskoótermekkel,nyelvi-ésszámítoeép€§lsbo-
ratórirlmmal. Megkezdcitött e fedett uszoda építése.

Az 1985tb dízszemle és a honvédelmi nap biztosítási feladatait a kijelölt át-
lományeredményesenhajtottavegre.Ebbenazévbenkeríiltsorlé§zímábanaleg-
több ht. tiszthelyettes hallgató avatására és kiboc§áj tá§íra. A tanfolyamrendszerú
képzésben is a legnaryobb létszámok képzésére kerüt sor. 1986-ban elsó ízben ke-
rütek avatásrt azÉlelmezísi Tiszthelyettes és Szakmunkísképző Iskotában vég-
zett ht. tiszthelyettesek. Felépült a 25 m-es, feszített viztükrŰ,4 sívos fedett
uszoda, szaunával és szociátis létesítményeivet egrütt. Évközben parancsnoki vál-
tísra kerüt sor. AMNHKK élére Tóth Jóuef qredeskerüt kinevezésre.

Az ÉIehezési Tiszthelyettes és §zakmunkásképző Iskola szervezeti és minő-
ségi változáson ment keresztü, szakközéplskolel képzésre tértek át. A §z&kkö-
zépiskolai képzéshez vükséges oktatásí feltételek biztosítása érdekében cukrász-,
felszolgálói-, fizikai-, kémiai szakkabinet keriilt kialakításra. A ht. tiszthelrvettes
képzésbenmegkezdődötta2+1 évesképzésirendszerbenvalóoktatís, amelyfakul-
tetív alapon a 2 év alalt végzett és felavatott tiszthelyettesek részére bizto§Ítotte
+ 1 évben az érettségi vizsgára való felkészüé§t. A képzési rendszerben bekövetke-
zett váltoaísok újszerű fetadatként jelentkeztek az oktató - parancsnoki állomány
körében is, Egyre nagyobb voluneuben kellett közismereti tárgyakat oktst ri,
ug;ranakkor a hallgatókbol és növendékekkil ht. katonákat, szaktisztbelyetteseket
kellett képemi. Sajánótatos módon a kettő e5frtt nem mínden esetben volt egyen-
szilárdságú.

1989-ben a MN HKK állománytíblájába beépítésre keriilt a lladtáp Rerxd-
szerszervezó és Adatfeld olgozó Központ Kiss Lász,Ió mk aleaedes velr,tósé-
vel. A szeívezetköpetlen irányításít a MNIIF-ség gyakorolta. Ez a szewezeti
felállásmárakövetkezőévbenmegsziint.Elsőalkalommalkerütsorérarsdgivl2s-
g&tadvaahg| foall8atóink megállták helyiiket. A szakközepiskola növendékei a
budapesti közepiskolák történelemversenyén eg első és egl hanudikhelyezést
értekel.
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Az orságban bekövetkezett társadnlmi, politikai váltoások hatásíra 1990-
benaMNHkk-banismegsztintekapárt-éspolitikaiszervek,aszemélyiátlomány
alapretően depolitizílódott. A MH ATFcsF-§é8 v/2 összekötő Csoportja átmá-
netilqahríHHkkáilományíbakeriilt.Asonorvosokofogorvosok,áltatoryosokés
gy§grszerészek tartalókos parancsnoki képzésevel kapcsolatos feladatok újra a
MH HKK tevékenységi körébe kediltek

A haderőreforn és az azzal jár.ő szervezeti változírck a MN HKK-ot is elér-
télc Ezt indokolták aht. tíszthetyettes képzésben bekövetkezett víttozások is. Meg-
szünt, illetve lényegesen lecsökkent a MN HKK képzési, kiképzósi
feladatoríentáltsíga. 1991. jűiusOl-el jogutodkénllélíeiőttaMH HadtápSzol-
gúlteúÓKözPonalH§ILKl.Azévvégénparancsnokivíltásrakeriiltsor,aszervezet
éléxelittottrriczky Jáms n*. qredes kerüt kinevezésre. ezÉktmq,ési Tíszthe-
§y * e sk$ ző S za**iizép i s kol a kjkerüt a MH HSZ( fi omanyából.

A szervezeti- és profilválLísból eredő feladatok jegyében folytatódott a MH
Hsz( strukturájának kialakítása, a lecsökkentett áltomány összekovácsolása. A
MH HSU( átlományába kerütek a lovasberényi és a balatonkenesei területí hír-
központok,valamintavasútiszíllítmánykísérőzí§áfuJj.AMHHSZKalaprendel-
tetése várhatóan átmenetileg, de megváltozott. Jelenleg végzia speciális vasúti
szíllítmánykíséréseket, évente négyszeri váltássat végrehajtja a sor orvosok, fog-
orvosok, állatorvosok és g;rógyszerészek tartalékos parancsnoki képzését, vala-
nint a MI{ ATFcsF-ség budapesti vonzáskörzetében diszlokáló katonai
szervezetei sorállományának alapkiképzését,valamint saját soráltományának
alap- és kötelékkiképzését. Mint befogadó lotonai szervezet e§átja és kiszolgálja
a MH Uzemanyag Ellátó Központot, a 20. 4uli6fo r r jos rendész Ásáóaljat, a MH
Egé§z§ógü$íi Anyagellátó Központ részeit, a Honvéd É,lelmezési Tiszthelyettes-
képző§zakközépiskolát.AzutalMgirendnekmegfeletőenmás,laktanyánkívüel-
helyezett katonai szervezet ellátását is végzi, többek között a MH Gazdálkodási
}Iivatalét. Elbelyezósí, fenntartási és üzemeltetési szempontból - mfut hasmáló -
szerződésileg iizemelteti a Salgóterjáni út 18. szím atatti létesítményt.

összessfoében megállapítható, hogy a 25 éves jubileumi évfordulóval egyide-
jíílegaMNHKKaht.tiszüelyettesképzésreorientáltkatonaiszeryezetmlíkiidése
befejeződött.

AMH HsZ( a részbení profilválÉs mellett továbbra is végez képzési, kikép-
zési feladatokat, ellátó- ki§zolgáló- biztositó szervezete lett a MHAniagi-Techni-
loi Főcsoportfőnökségnek, illetve a MH Hadt"áp Csoportfőnökségnek

Azon pa,rancsnoki, hivatásos és polgári alkalmazotti állományról, akik tevé-
kenységükkel, munkájukkat hozzájárultak a MH HSZ( és jogelcídái 25 éves ered-
ményeüez csak az chzinte elismerés, kiiszönet hangián lehet szólni.
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MUNKAvÉnBr,ur rözr,BuÉNyrx

összeáIlitoaa
az MH Anyagí-Tecbnikai Föcsoportfónökség

Munkavédelmi Osaálya

Tartalom:

I. Ahonvédségkorszedisítéseésamunlavédelen.

II. Tájékoztató a Ma3yar Honvédség 1992. éxi nrrnk4védelmi /bulesetí/
hetpetérö és az 1993. éü feladatokról.

. I. Ahonvédségkorszeriisítéseésamunkavédelem.

Az utóbbi éwizedekben a technika rohamos fejlődése, a teljesítnenyek foko-
, zódísa az embert lcírosító hatások tovóbbi növekedését é§ ki§zélesed&ét is ered-

m ényezte, amelyből eredően közös feladattá vílt a 'vesz ély és védelem"
egyensúlyának fenntartÁsa a megfeleló 'előrelítás' alapján Ez a megelóző mun-
kavédelmi tevékenység a baditecbnikai korszeriisíté§sel összefüggésben kát évtt-
zrdes múltra tekint vissza.

Az idén lesz éppen l00 éve, bogyMagyarorszígon életbe lépett az elsŐIparfe-
lügreleüTörvény.amelyamunlohelyiveszélyeket,kötelezettségeket,azrlkelmg-
zottakvédelmét,valamintaziparfelí[yelőkfetadatsité§ j€Eithütíroztam€.

Európa fejlett 655zígaíban ártized€k óta törvények szabályozzík é§ i§téz-
mény rendszer€k vfuzik a munkavédelmi tevékenysegeket, a törvénybe foglalt
megelőzésr Néhíny példít benutatunlc §vedonzágban Munkrlcörnyczctl Tör-
vényszabílyouaamegelőzés,afelügreletrend§zerét.FinnorszígbanMunkrblz.

' o tonságl Törvény szabílyozza a tevékenységeket, ahol a közismert megelőzési
- élkitűzéseken túlmenően - E na88s tecbtríkai színvonal atapján - ma nnír az idő

előtti muntobelyi elöregedés megelőzése a fő él. Németorsaígbna Blztonságro
munkrvégzárrót sóló törvény szerint munkavédelmi szakértőket kell alkalmaz-

'" ni a fokozott követelmények tdesítésére, amelynek szellenében a Bundeswehr
csspatainális'üzemvédelmi",'működésvédelmi"/Betrieb-schutrJ,azazmwklvé-
delmi megbfuottak tevékenykednek
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Hazínkban a Munkavédelmi Törvény javaslata parlamenti vits előtt íll,
amelpek fób követelnénye iúl nűdny kiragadon úsg id&ijnh

"A törvény hatálya kíterjed minden szervezett munkavfozésre'.

'A munkavédelem ígazati feladatait a tevé.kenyrsfo szerint illetékes
miniszterlátja el."

'A munlóltatók és a munlovállalók kötelességei, jogai'.

'Az eJrőírt feltételek mellett ... a munkáltató ... köteles munkavédelmi
szakképesítéssel rendelkező szemétyt foglalkoztEtní . . . E feladatok tetje-
sítése érdelében'.

'A foglalkozás egé§zségügyí szo[áJat ... közrenűködik az egészséges
munkakörnyezet kialakításábon, az egész§€kóro§odások mqelőzésé-
ben'.

'A munkabalesetek és a foglalkoási megbetegedések bejelentése, ki-
viz,sgálása és nyilvíntartása'.

'A munkavédelmi érdekképviselet, érdekeryezteté§ ... éljára ... jogo-
srrltak . . . munlavedelmi képviselőt, vagy képviselőket válas-ztani".

"A munkavédelem hatósági felíiryelete'.

AMaryarHonvédség a törvény eüogadását követően tárcaszintű szabályozás
előttáü, amelytöbbmint 20 jelenlegiutasítás, futézkedésátdolgozását,ibszevoná-
sít jelentheti.Atörvényszellemébenvárható a munkavédelmi megbízottak tevé-
kenységének, ellenőrzési-, felügyeleti körének kibőűtése, mivel a úövetelrrények
betar!á§át, betlítatá§át fokozottabb felü8yeleti muntcával, magasabb szakmai fel-
készütse}gel lehet csak biztosítani. A honvédség korszerűsíiésének, a tervezett
szervezeti módoÉÍtá§oknak ezt a valós igényt is érzékelnie kell a haderőfejleszté§
során.

' Anunkinlédelem szakerületéna,katonaiéletsajátosságaíbóleredőveszélye-
ket, károsító haüí§okat, a bonyolult körülnényeket szímításba veszik, kivédik és
elhádtják. A prevencíó csakis a komplex szeniélet alapján, a kapcsolodó határte-
rÜletek koordinálásívrl, a részfeladatok sokrétríségének összefogásával lehet
eredményes. A munkavédelem tehát a béke-kiképzrcs szükségszení tisszetevője,
í,ry a kezelők biztonsíga a harcképesség tényezője is. A kezeldbiztonsága vi§zont
a technikai negbíáatóságra épü.
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A munkavédei,lem szakfeladata, hogy a személyi sérülések, egész-
rrégkíro§odá§okmegelőzésétel@ítse jogiszabílyozássat,§zeryezésse[valemint
a műsza}í/technikaí/, - az egészségügri és a szocíólis intéztedé§ek foganatosításÍ-
val. A parancsnok feladatínak szerves része a napi áet tevékenységeiben a testí
égÉg és eg&zseg megóvása.

Á kapcsolódő Rphefildek

- a jogi szabályoók írját elő a biztonságos és egészsQre ártalmatlan
tevékenységek követelményeit, a kötelességeket é§ jogokat a törvény, a
rendeletek, a HM utasítísok intézkedések előírások és nornák alapján;

- a fegyvernemek, szolgálatok tövetelményei szerint valósul meg a
tisztképzés, a csapatok felkészítés€, 

'.ilópzÁ§,, 
a munkavédelmi lalay,

járulékos és kiegésdtö §zat,lépzÉ§§el;

- az egészs€giigJi terüetén határozzák meg a munloegészsegtiryi feladatokat
a testi épség és egészség megóvására, a sérülések megbetegedések
mqelőzésére;

- a biztonsígtechnika, az ergonómia módszereit alkalmazzík a veszélyes
és ártalmas hatások elhárítísíra a jelző, - leóllító, - védő berendezéselckel
ésvódő felszerd&d<kel tec,hnikai negddiásddol, ameíyek megbíáttósíga
grakran'láfontossógtl ". Mint pl.: zuhanás, - robbanás, - tűz, - íramütés,
- mérgezés, stb.veszélyek esetén.

Áz óbrában a hatályos szabályozók /utasítísok/ szerinti koordiníciós rendet,
x'trumkatlédelmi rendelkezések komplex a]kalmazósát" szemléltetjiik, amely a
gyakorlati életben gyakran objektív, máskor szubjektív akadályok miatt igen ne-
hezen, ryenge hatásfokkal valósul meg.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkabiztonság, a balesetekmegelőzése
a vezetés minőségének is jellemzője. Ahol a biztonsági tevékenységeket kellően
összefogiák, koordinálják, ott minden terüeten történikvalamilyen megoldás,
amely e megelőzést szolgálja.

A munkavédelmi megbízottak önálló feladataít nem részleteztíik, csak a kap-
csolatokat ábrázoltuk, törekedve a sokrétűség és a komplexiüís bemutatísíra.

Amunkavedelem felső szintű összefogását - koordinálását ésfelügyeletét -az
MH ATFCSF-ség Munkavedelmi Osztálya vegzi, segíwe ezzel a csapa,toknál, inté-
zeteknél tevékenykedő több mint 200 fő munlovedelmi megbízott szakszerű mun-
kíjít.
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Azújszerü köríilm_ényekmiattelőtérbe keriil afokozot[abbeilenőrz&, a mun-
kavédelem mqkövetelése" nósrészt a fejlődés igenylt a szenáyi állomány terhe-
lésóqekc§öl*,entégét, amtmka 1humanizálását", a teljesítőképesség fenntartísát. u

A honvédség korszeríisítésével mszernggésUen a vírható törvény alapján is szí-
míüatunk a munkavédelem szabályozísára, megújrrlá§áxa.

}.
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Il. TájékoaatóaMagyarHonvédség 1992.évimunkavédel-
mi lbaleseti/ helpeúérót &az 1993. évifeladatokróll

A honvédség csapatainak, szervezeteinek munkavédelmi tevékenységét segí-
tő,átfogóésél ellen&zÍ:*ill6esetben/valrmintajelentésektapasztalataiatap-
jrín megállapítható, hogy a szolgátati és munkakörülmények, a biztonságós
kíképzés és a munkafeltételek - a korábbi évekre jellemző - rosszabbodása a szer-
vezetek többségéná megátlt.

Esetenként azonban továbbra is háttérbe szorrrlnak a munlavédelmi, munka-
biztonságitörekvésekacsökkenőfrnzügyi, -kapacitás-ésegyébfeltételekhiánya
miatt. Tapasztalható néhány szervezstnéla munkavédelmi oktaüís, - felkészítés
alacsony színvonala is.

l. Az t992. évklcmcltJelcnségcl, tcn&nclól.

Az elműt évben is előfordultak súlyos, halílos események. Továbbra is fenn-
álltak negatív tendenciík valamint újabb baleseti okok kerültek felszínre, amelye-
ket a legsűyosabb peldákkal kívánunk bemutatni.

A balesetek szóma a létszámhoz víszonyítva gyakorlatilag nem változott,
azonban súlyosságuk |5 %-kal fokozódott, a bekövetkezett sérüések é§ a kiesett
napokszáma alapján.

Feglwcrbolesetek száma lényegesen nem változott, azonban a sűyossága
15 %-kal növekedett.Alövésesbalesetekből eredően előfordulthalálos sérülés is.
Abalesetek oka minden esetben a fegrver szabólytalan kezelése, a játék, az alap-
vető bizton§í8i rendszahílyok figyelrnen kívíil ha$rósa, megsértése. Jeüemző pól-
d&emíkoraz&lratmaafqrverésl&rerkisztásakrjátékbo| fegyelmezetlenségkíl
a szabályok sorozatos, dunra megszegásével társót töltött fegrverével ijesztgette,
véletlenü hasba lőtte, aki belahatt sérüésébe.

vrstltt hlesetekszáma növekedett. Minden esetben a szab.ályok megszegése
okoaa ahaláleseteket, amikor tilúásellenére a magasfeszütégű vasúti vezetéket
megközelitve következtek be tragédíák A harcitechnika, illetve a szállítmány ki-
sérésére, őrzésérebeosztott személyek esetében is ez történt.

l Arészletesadatoké§elfilzé§ekmegtalálhatólrazÖsszpocr-clÓJELENTÉSa
Ma3yrrHovédség l992évimunkavédelmihelyzetéról"c.02l4l|993,/MHATFCSF-ség
sz-anyagban.
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A klképzár sorón a balesetek szíma l 5 %-kat csökkent. Azmban tovíbbra is
a pirotechnilai eszközökkel, jelzitüténnyel, robbanóanyagokkal, azok szaksze-
ditlen, szabílytalan használatóból, de esetenként az e§d.öók megbíáatatlansá-
góból eredtek a sérülések. A súlyos eseteket példízza, amikor két bt. katona
szabílytatanrobbantísmiattegyikíikéletétveszt€tte,mígamásiksúlyosnnsérüt.
A reggeli tornín elszenvedett §ériilé§ek §záma nyolcsszorosára növekedett ó m€-
előzőévbezképt.

A munkgblztonsóg helyzetét jellemzi az elműt évben bekövetkezett áramü-
téses, azemelőgéptörésekbröleredő,abiztonsígi/rete§zelő,bizto§ító,kapcsoldbe-
rendezések hibájából, a gumiköpenyek szereléséből, s?étrobbaná§íból szirmaző
sérüléseksz6ma.BárezcsaktziisszesbalesetekúbáayszÁalékítjelenti,azonban
ttikíözi az eszközök tecbnitai állapotít, illetve a technológiaí/szerelési/ fegyelem
betart6sít.Kidvóesetvolt,amikoraliftbiztonsígoskezeléénekmegsértésébtíl,a
műszaki állapot hiányosságai miatt a kezelő l,íbujjai roncsolodtak

A lövészetek okoztr ze$rtrlom ryakorisíga új katqóríaként jelent meg,

mivelszímukazelműtévekhezképestigen jelentősennegvóltozott,számukneg-
öBzöröződött. Ez abból is ered, hogr a korábbi évek szaMlyozísi problémái fel-
színre kerültek, továbbá a jelentési kötelezettség következetes betartása is
tapasztatható. A lövészetekket kapcsolatos halláspanaszm betegek szíma megha-
ladta a 250 főt, amelybóil a kórházi kezelések, gyógyítások után is 60 főnél megma-
radt a 30 dB értéket meghaladó halláscsökkenés. A súlyos belyzetetlÁdázza,
amíkor aknavető lövészeten 10 katona hallása sédilt meg.

Az erőszrkos csclekményektöl /ütés, szúrís, vágád elszenvedett §érüé§ek
grakorisíga újbaiesetiformaként jelentmeg, amelynéla sértettekszáma növeke-
dettésasűymsógfokozódott.Alegsúlyosabbsédilésakkorkövetkezettbe,amikor
ököllel többsóri arcul ütés uüán, "lefejeléssel" a sértett orrcsonttörést szenvedett,
de más esetekben előfordult áltkapocs csonttörés, szemöldök repedés, agrrázkó-
dás i§.

A krtonal szolgólattrl, munkível nem összefüggő balcscteK az ittasság-
ból, a sűyos /szándékd szabályszegésből eredő sérüések száma jelentősen meg-
növekedett, az összes balesetek 3,2 %-a volt.

A munkevédelmt szrkképzett megbízottak aránya továbbra is alacsony a
szervezetivóltoaísokésaszemélyi,íllománykoúbbifluktuíciójamiatt.ElÁrtnrfu
továbbra isryakori aszakszerűtlenseg, ahozzánemértés, sőtelőfordulta balesetek
jogszeníüen kezelése, a jelentések elmutasztása, illetve csak az ellenőrzések batÍ-
síra történő felterjesztése.
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A propogandasnln3ok /munkavedelmi plakítok címkék, kiadványok/ köz-
pontibíztosítísaama3askölt§é8ek/többmillióFt"/miattazelműtévbenelrnaradt,
igy a firyelemfelhívó, agitációs anyag a c§Epatoknál e,grre kevesebb.

2. Az 199?.évbcn ktadottszrbólyaző lntézkedés€k, rendezvények

Az elműt évben az üzemeltetés biaonsígának, a munkavédelem komplex
szemléleténektudatosíüísa,koordinálása, akapcsolódórésdeladatokösszefogása
segítette a prevenció feladatainak megold,ísiát.

A korábbí évek kedvezőtlen tendenciíinak megíllííásóra, a tovíbbi súlyos
esemén/ekmqelőzé#te,aziizeneltetósbiztonsígínakfenntartásíra,abalesetek
elkerüésére év közben szigodtó & más intézk€dé§ek kerütek kiadásra, amelyek
kedvező hatísa már a Itr neryedévtől megmutatkozott az események csökkenésé-
ben.

Az MH ATFCSF g 4 l 3 6 l l g 91 . íntézkedé§e, az objektumok veszélyes be-
rendezéseinekvizsgílatát, a munkabiztonsíg helyzetének javítását, a szakhatósági
felüvizsgálatok vegrehajtását vigodtotta.

Az MH ÉEF 4 4 t 1992. /HK 1 8./ int é?kedl&e a veszélyes berendezések lé-
tesítéséről,üzemeltetésérőléshatóságifelügyeletérőlszólófeladatokatszabályoz-
zfl.

Az MH HTC§ F 2 t l l g g 2. t HK t 4 .. t intézkeÁls lz lnyrgmozgatás biaon-
sígát szolgálja, amely a MH-nél rendszeresített emelőgépek, emelőizerkezetek,
egrségrakományképző és rőgútíb?kőzökhasmálatbavételi eljárás.íról, üzemel-
tetésérö és idózakos vizsgílatáról szóló feladatokat hat ároua meg.

Az MH ATFCSF 22O 9 l 1 l t9 9 2 l iltézkedése a vasúti száll itr{59t1 Si2l6a-
ságos végrehajtásának szigorításít rendel i el és szabilly ozza.

Az MH ATFC§F 7209 l 3 l 19 92. rntérkedfue a halláskárosodások megelő-
zésének szigorításít rendeli el és szabílyozza, mivel az elműt évben jelentóen
emelkedett a lövészeteken elszenvedett hallássérüések sáma,

A'Tójékaauó a bahesetek megelő4éséről'c. kiadvány a sorállományú kato-
nák részére kö4ontilag terítésre kerüt 43 ezer példányban.

A központt tovíbbképzáscn a munkavédelmi vezetők és megbízottak részé-
re a sziikséges tájékoztatás, a módszertani eligazítás és az áttatános retadatok is-
mertetésemegtörtént.
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A munkavédetml tenf olyrml szekképrár az elmúlt évben tovíbb folytat&
dott, amelynek eredményeként javult a §zal&épzettek aránya, de mfo í§ i§ c§ak
kőzel 6O %-s a szakképzctt megbízottak arónya.

Az új baleseti rdrtf eldotgorjsl rendszer részeként 1 992-ben megkezdődött

abalesetek helyszínének és a személyi okainakfoldolgozísa és elemzése, amelya
munkavédetmi oktaLáshoz, neveléshez ad információkat.

Az éves terveknek megfelelően a katonai főiskotákközÖtti üzemeltetárbtz-
tonsógl - munkrvédelml vgtétkedö jól felkészüt áll66ánnyal, magas színvona-
lon, szervezett formában került levQzetésre a Bolyai János Katonai Műszaki
Főiskolán, amely bizonf totta, hory a katonai főiskobi kepásben, a jövő ti§ztjei-
nek munkavédelmi, - biztonsígtechnilai oktaüísa a fői§kotaí adjunktusok részéről
jókezekbenvan.

3. A bckövetkezctt escményck clemzésc

AMagyarHonvédégben a27 l t988, lHKl 4/HM utasítás szerint a balesetek
jelentési, kivizsgálási és nyitvántartási köteleze ttsÉ:ge kiterj ed:

- a katonák áttat a szolgálat teljesítésóvel kapcsolatban elszenvedett
bale§eteire;

- a honvédségi közalkalmazottak nunkaviszonnyal összefüggő
baleseteire.

A Maryar Honvédség 1992. évi bdeseti helyzetének alakulá§íban a katonák
szolgálatteljesítésével kapcsolatos, a honvédsógi kÖzalkalmazottak mrrnkaviszo-
nyával iisszefüggő baleseteit jetlemezziik.

1992-ben az összes bales€tek és a sérülések szíma 199 1 -hez viszonyíWa gya-
kortatilagnem változott, azonban a kiesett szolgiálati, ílletve munkanapokszíma
l 3 %-kat növeked ett, tzgz a sériilések súlyoss,ága fokozódott. A belesetet §zenve*

dettkatonákközü a szolgálati időletelte előtt?s%-1{altöbbszemélytkellettkato-
nai szolgálatra - ideiglenesen, vagy végleg€sen - alkalmatlanná nyilvónítani és
leszerelni.

A szolgálati balesetek sorón megsérüt személyek mqosztása állománycso-
portok szerin t a kijv akqő :

hivatásos 7,7 %,sorállományú 78,3 %,hallgató 3,7 %,honvédségiközalkalma-
zottl0,3%.
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A balesetek száma a sorállomány esetében 2%-kalnövekedett, a többi állo-
mánykategória vonatkozísában csökkent.

Abatesetek 9o, 7 fr.lr krtonel szolgátrtl fclrdatokkrl, illetvemunkável
összefü3gásbcn következett be, ór1 Ée útl bst€§ei amely a szolgálati illetve
mtnkahelpe menetvary onnan jövet történt, valanint t rz %-l egyébfoglelko-
zísl bdcscú, amely szorosan nen függ össze a katonai szotgólattal, munkíval /szi-
godtó rendelkezésel megszegése miatt/. E tíje,koztató e háron c§oportra osztva
tartalmrzz{ a balesetek elenzését.

t l A krtonrtszolgúlrttrl összefüggóbdcsctck szónaazetőzőévhez
virszonyíwa 2,4 %-Lal csöldcent.

A sériilések megoozlásának mértéke szerint a halálos 6l %-k^lcsökkent, a
csonkolásos l l %-kat nőtt, a súlym 7,0 %-Lal nőtt, a könnyű 24,0 %-kal csökkent.

A tevékenységcsoportok szerinti megosztásukban q, ettjző 6l adataihoz vi-
szonyftva

- azáltalánmkatonaikiképzés 14,9%-oscsrikkenés

- szakkiképzés 25,6%-xnövekedés

- szolgálatifeladatok l2,6%-oscsökkenés

- munka 8,0%-oscsökkenés

- közlekedés 4,4 %-os növekedés

- sport 23,7 %o-unövekedés

- e8Yéb 9,0%-mcsökkenés

Azáltalónos tatonai kilépzásl csoportba soroljuk az alaki, - általánm hareí-
szati, - általínos lőkiképzési, - veryívédelmi, -műszaki, - testnevelési, - eryéb ki-
képzíxket.

szal:kilépzést alkotjók az ibsdeg;rvernemi, a fegyvernemi és a szalcági kikép-
zé,sr;t*

szol gúl uí fel adook etlításával kapc§olatm az őrszolgálat, fegrverkarban-
tartás, Hk§z és egyéb gyakorlás, betszolgílat és az egyéb kaionai feüdatvégzés.
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A mnkabalesaekhq, tartomak a bózisfejlesztés, a javítís, karbantartás,
szíilítís, i,ííolás,építőtevékenység. konyhaimunka, takadtás, ésegyébmukate-
vékenységek

A,kiálekdé§ ful esaeklórétrcsordrrk a lakott területek kívíil, - beliil, az ob
}*tum teriiletén. tiképzési bázison, terepen, vasúton és a gnlogosan elszenvedett
baleseteket.

A sponWesaek kategóriíjít Yéprla a kötelező sportfoglalkozós, a reggeli
torna, a tömegsport és a szabadidős sport tevékenységei.

E gyéb fuIesalcátkezeljiik a gyalogc molgás, az étkezé* tisztálkodás, /önte-
vékenység, létfenntartíJ szabadidő eltöltés é§ t játék tevék€ny§égeit.

b.l A szolgtllrttel, - munklvrl ösrzefü3gó útl bdcsotck csoportjíba
tartoznak a szolgálati, ilt. munkahelyre./szíllísra/ menet vagy onnan jövet elszen-
vedettbalesetek.Számukaze|őzőévhezviszonyíwa5,0%-kalcstil*ent,a súlyc-
sóg 1O Fkrl növekedett. A balesetek 6%-a a szolgálati, illetve munkahelyre
menet-jövet közben történt. Bekövetkezésükben a közlekedési szabáIyok durva
megsértése, a vonatra történő szabílytalan fel, - illetve leugrás, figyelmetlenég,
kellő óvatossíg hiánya, valamint gr,alogos közlekedés során szabílytalan, figyel-
metlenköáti ma3atartás játszott közre.Asorállomány "stoppolís'során elszen-
vedettbaleseteinemcsökkentek,kimenetelíikbenigensűyoskövetkezményel*el
jáítak

c.l Az egyéb foglelkodsl bolesctek /a katonai szolgálattal, munkíval
nemiisszefüggőbalesetek/száma20,0%-kalnövekedett,melyekkiz.árólagasérüt
ittassága, va§/ a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó engedély nélkü végzett
munka, engedély nélküi járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vary a
munkába, - munkából menet közben indokolatlanul nem a legrövidebb úWonalon
ködekedve, vagy az út indokolatlan megszakítása során történt.

d.l Szolgrllett megbetegedá§ck közü - egt fertőző megbetegedés kivéte-
lévet - csak a zaj okozta hallískírosodások fordultak elő. A bejelentett és szolgílati
btegségnek min<ísített halláskárosodások saáma a hivatásos állomány körében
éwő éwe csökken, azonban a megbetegedések átlagéletkora az eünűt 5 évben
csökkent€gne fiatalabban szenvedik el a haltáskáro§odásty

A honvédségl közalkatmrzottak foglalkozási "üzeml' baleseteinek száma
5,0 %-kal csökkent, a súlyosságuk mértéke iisszességében lényegesen nem válto-
zott, ezonba,n a csonkolásos balesetek szíma növekedett, amelyek a biztonsígi el-
őírásokmegszegésénekkövetkezményei.Abale§€tekközel207o-aazílgmevelstt
üzeml-útl baleset.
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A sérültek Jogalnak biztosítás.ít, jogosults.íguk rendezését mutatja, hog;r a
megelőző évhezviszonftva a kivizsgálási kérelmek szíma39-ről25-recsöl&ent,
a panasztigyek szíma 13-ról 3-ra csökkent, míg a feüebbezések szíma l-ről2-re
emelkedett, annelyek a trfokú eljárásban rendeződtek

A balesetek elemz&éből megállapítható, hogy azok e4l részÉnél ualapvető
tudati, cselelvési okok miigött a feryelmezetlenség, a jítekosság, a felelőtlenség, *

esetenként s vírtussíg húzodik meg, amelyek a legiellemzőbben a fegrver balese-
teknél jelennek meg, a kockáztatás és a Mtorság negatív értelmezésével.

Afeladatra motivált katona nem kellőel tudva és akarva te§esíteni köteles-
ségét,esetenkénthírtudja,ismeriaszahílyokat,delebecsüve azokat,avszélyér-
zet hiányában mégís elkövcti a fegyelmezetlensóget.

A tudatformálás fő irányai tovíbbra is a szolgálati feladatokfeszes eüáuósát
élá nevelőmunkára, valamint fokozottabb vazélyérzntés felelősségtudat kiala-
kítására, elmélyítésére kell, hogr irányuljanak

4. Az 1993.évl tervezett feledatok ''i

Ki etrcl t f i g yel ma kel l f or dít ani :
F

- a felkészíté§ követelményeinek fokozásával a fegyver-, robbanó-, és
pirotechnikai anyagokkal bekövetkezett balesetek m egelőzésére;

- az általános katonai kiképzés grakorlati foglalkozásainak biztons.ágos
levezetésére;

- a lövészetek szabályzat szerinti előkészítésére, végrebajtásírai

- az erőszakos cselekményekhez kapcsolódó balesetek megelőzésére,
f eltárásíra és kivizsgólására;

A megelözés óltalónos feladatgl:

A baleset-megel őző intézkedések, valamint fl szigofi tó intézkedések követke-
zetes betarüísa, betsrtatása.

A munkavédelem, az üzemeltetésbiztonlíg komplex szemléletének megfele- ?

lően szíikséges a szolgiátatok közötti együttműkiidés és koordínáció javítása

Aparancsnoki és törzskiképzés keretében az alegrségprancsnokí állomány 
'',

munkavédelmi ismereteinek felújíüása, a ryakorlati alkalmazás módszereinek ok-
tatása.
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A lövészetek, robbantások során m€ kell követelni a halláskárosodások meg-

előzé:#t.

A parancsnoki ellenőrzések részeként minden e§€tben vegre kell hajtani a

mrrnkavédelmi szemléket.

A hatósági felügyelet a[í tartoá veszétyes berendeásek vizggálatainak be-

tervezése, végrehajtása, a biányosságok kijavíttatása.

A létesítmények létrehozásánól, korszeriisítésénél, felújíüásánál a létesítés

minden szakasában biztosítani kell a munkavédelmi előírások érvényesüését.

Amunkavedelmifelü$reletetate,rvezéstőahaszndlatbavételigacsapatepít-
kezés, felújitás során az illetékes elöljíró szervbiztosítsa.

Azújvaryfelújítottlétesitményekdokumenüícióinakbiztosítása,hasznólat-
bavételi eljárásának lefolytatása.

A létesítmények üzemeltetésbizton§ági lmunkavédelmi/ ellenőrzéséhez ki-
adott M Ó D SZEíTANI ÚrMUrATÓ alapján aszemlék végrehajtása.

A balesetek jelentési, - kivizsgálási,- nyilvántartási, - és jogszerű lezárási
rendjének javítása, a vonatkozó utasíüis maradéktalan betartása.

Fel kell készülni az MH Parancsnokság Rendszeresített Jelentéseinek Táblá-

zaüíbanmeghatfurozott"Jelentés az üzetulésbizonsóg és rnlnlravédekm hetyze-

t é ről' tír grij elentés iissze.íll íüfuára.

A munkavédelmi biztonságtechnikai szín - ás alakjelek, giktogramok beveze,
tése és alk8lmaása a MH-bao, iki"dott MÓD9aERTANI lJlwturlrÓszerint.

Aközponti továbbképzés meglartása a csapatoknál, intézetekDél tevékenyke-

dő munkavedelni vezetők, megbízottak úszére.

A csapatok, intézetek beiskol ázÁsi terve szerint a munkavédelmi megbízottak
részére aközépf okú munkavédelmi szaktanfolyam levezetése.

A csapatok munkavédelmi vetélkedőinek elóegítése, végrehajtása-
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AMÉsceznÁrnonÁs
összBrücaóxÉnpÉsBt

kwilcs tauJal

t. Bcvezetés

Nen mindenki áItal ismert, ho6r l92. év al.íunkahe$ biaonsíg és egész-
ségvedelem' éve volt. Azokban az orszígokban, ahol a balesetet és a toglakózí§i
megbetegedésel mutatói - vi;vonfihna Maryarorszígboz -kedveá'bb fupet mu-
tatnak nemzetközi rendeaény megtartásíra keriilt sor, abol közreadták az egyes
orszígokle8újabberednényeitolyanrcdileteken,míntamunkahelyiveszétyekel-
lenőrz&,azúj kockízatmegelőzési stratégiák a kockízatanalízis, a szállitis Uiz-
tonsága, az eg;réni vódőeszközök

+ él egyértelmű: minimálisra csökkenteni a munkavégzéssel kapcsolatos
Lockízatotésezenkeresztünövetniabiztonsígot.Amunlavfuzésselkapcsolatos
koc.kázat csökkenósének természetesen megvannak a gazdasági aiva*a,*rrya
is, t?az a balesetek és a fo3latkoási megbeiegedések miatt felmerüő köit"eá"t
egrre kisebb mértékben jelennek meg a költségvetési közkíadásokban.

Mlgnrorszígon ezrn iisszefüggések gyakorlata még várat magíra. Az a ta-
pasztalat, hogy a rmsz beidegződések miatt - a munkavédélem és a m-unkavállatók
nagr részéná, d6 4 prrnkíltatók esetében is gyataan a vedcbisakníl kezdődik és a
védőkesztyűnél befejeződík

Az íltalam /tanulmánybanl felvetett gondolatok, iisszefüggések lehetőséget
adnakan,a, hogykisérletet tegJriinka baleseíekokozta'kóro( nágJ§ásrena;ének
és a gazd,ílkod,ís kérdéseinek az iisszevetésére.

Európa számos országában felismerték azt a tényt, horya munkabalesetek és
a kedvezőüen munkavfoás soÉn bekövetkező e,8éú§égkírosodás gazdasági kö-
_ve$eqenreihátrányosan_befolyásoljákanemzegazdaságbevételJit. SűyJster-
heket rónak a munkáltatókra, a munkavállalókra, ezátál a köttségvetésre is.
/l991-ben munkabaleset miatt 1 táppenze§ qap vesztesége - az NSZüth8ában -
995-10 10 DM közé tehető-/

l Kovácslászlóórrragjr,aMH Sáradöldi CsapatoltParancrnoksága munkavédelrnifótisaje
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[|rzánkbrn 1 munkavédelmi teriileten számottevő változás vórható, - Mun-
kavédelmiTörvényelfogadásaután-valószíniisiüető,hogyeuópaiszintűjogsza-
bílyok lítnak napvilágot. Ezek szímtalan batísa mellett a munkavédelmi,
biaonságtechnikaí szaktudás is felérté,kelődilc Korszerűs&tik a jogok és lótele-
zettségek meghatírozísa az áIlam, a munkaldólq a munkivállalók és az érdekkép-
víseleti szervek vonatkozísíban a munkavédelem területén. Az európai
min@biztmítási rendszer bevezetésével fokozódü az igény a korszerű bizton-
sígi követelményeket kielfuitő termekekre. Abiztonsági szabílyzatok kiad,ísával
korszerűbb, magasabb szintű é§ €yértelnűbb követelmények vatósulnrk meg.

Termeszetesen *;o6",1ihtts§El bír e gazda§ígo§§íg, a gazdálkodás kérőé-
seire is, hiszennaryvalószínűséggel növekcdni fog a mrrnkavédelní ellenőrzések
szána, azok hatékonysága, ami vísszahat a gazd,ílkodrási mutatók kedvező válto-
zásaira.

Mivel a munkavédelem a gazdasógi környezcttel siz(x(§ kapcsolatban átl,
ezért a célokés erőforrások jelentős mértékben hatnak a munlovédelem eredmé-
nyességére. HiMk forrísa lehet, ha az élet - és vagyonbiztonság mellett nem vizs-
gáljuk, elemezzük a munkavédelem gazdasági összefüggéseit. Ez tzérí js
szül§éges,mertamunkakiiríilnéayekazdőírtkövetelményekszerinti tdesítése
vagy javítísa gyakran tekintélyes ráfordítísokat ígényel. így ezeknek a ráfordítí-
soknakagazdasígiindokolsógátisélszerűbemutatnia "ráfordíuíséseredmény"
ttikrében hozzítéve, hogy a gazdasígossíg sohasem lehet valamely munkavédelmi
intézkedés alapvető kritériuma.

Az etőzfubeztaríozik az azigény, hogy a munkavédelem élkitíizései te§es-
körűen csakakkorvalósuthatnakmeg, ha amunkavédelem integrálódikavezetési
folyamatokba. Ennek feltételei, hogy a munkavédelmi élok egybeessenek a gaz-
dálkodó szevezetáltaláno§ gazdasígi célkitűzéseivel, anyagilag és erkölcsileg
egyaránt ösztönözzön a kötelezettsegek maradéktalen teljesításére. Szütaéges
olyanelemekbeéptiléseagazdílkodásba,amelyekamunkavédelemte§esítményét
gszda§ígilagkönetlenüértékelikésaztagazd,álkod,íseredményeségénekalkotó
részílvéalakítjík, ugyanakkor a munkavédelmi hiányossígokbol szírmazó kíro-
kat és veszteségeket köryetlenü azok vísetjék, akik a biányossígokat előidózték,
ílleWe nem gondoskodtak megelőzésükről.

Természetesen afeltételek száma még bővíthető.Arra kell törekední, hogy a

munkavédelmi kötelezettségek teljesítése ne csak erkölcsi és jogi kényszer legren
- mint a hadseregben jelenleg -, h&nem következetes gazdasígi kényszerként és

ösztönzcíként is érvényestiljön.
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?. Munkrvédclml tevékenység $zdrsógl értékelésének clvt
rlepJel

A jólkiképzett katona, a kiképzett munkaerő védelme összgazdasági érdekA
munkavédelem követelményei a humanitárius elkötelezettség mellett valóságos
gazdasígiérdekeketisvédenek A kedvezőmunkakörnyezetlét-
rehozása és a gazdasígi hatekonysíg növelése nem ellentétes érdek hanem egr-
m,ást segítő feltétel. A munkával való elégedettség emeü az emberi közreműködés
hatekonysígít, tz elv€gtctt feladatok mennyiségét ós min&égét, növeü az aktív
közreműködést i fejlesztésben. Amunlokörnyezet íllapota közvetlenü befolyá-
solja a munloteljesítményt, és ezzel a "gazdasí3osságot'.

Azelhanyagoláskétsógtelenücsiilftentiabefektetéseket, ugranakkornöveli
akírokat.

3. Akedvczótlenkörülményokgrrdeslgt klhetdsel

A gyakorlati életben nem lehet a dolgokat leegyszerűsíteni. Először is a mun-
kavédelmiráfordít*ísokazesetek jelentrisszámábannemtisaán jelennekmeg,ha-
nem az adott fejlesztésbe beépiilve, ezÉrt nehezenállapíthatómeg, hog;r a költségek
mely része volgál kifejezettea munkavédelrni élokat. Gyakran tapasztalható,
hogr a beruházók, vary a munkáltatók a munkafolyamatok gépesíte§ét, automati-
zítl§sít teljes egészében munkavédelmi beruházásnak mínősítik azza,| éwelve,
hogy ezíltal a munkavíllalók tevékenysége könnyebbe,veszélytelenebbé, vary az
egészségre kevésbe órtalmassá válik Ebben kétségtelenü van igazság, de mivel el-
stísorban termelési cáokat javít , &loz, ezért nem tekinthetők munkavédelmi rá-
fordítírcknak

Munkavédelmi ráfordít-ísként csak olyan ilsszeg fogadható el, amely a tech-
nikai védelem kialakítísít vary tökéletesítését, a munkahigíenes eljárások beve-
zeté§t és kiszétesítését, a munkavfielmi ájékoztatás és oktatás tartalmasabbá
tételét, a munkavédelem hatísosabb működését és eryéb, köaetlen nunkavédel-
mi feladatok megold,ósót segíti elő.

Még bonyolultabb a munkavédelní jellegű beruháások révén elkeriilhető kí-
rok és veszteségek iisszegének kimutatássa, amely számos esetben teljesen iissze-
függ a környezetvedelmi beruh ázásrlll&al, ezért abból kell kiindulni, ho8y ery-egy
munkavédelmiintóz.kedéskonlatétanyagihasmátcsaknagybanlehetfelbecstilni.
Aúfordítás és eredmény iisszevetését tovább bonyolítja, hogy az esetlegesen elő-
fordulóbalesetekténylegesköttségkihatásaiésazelmaradtgazdaságieredmények
ki§ámításábfln sok a bizonytalansígi tényező.
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végeredménykent azért teszögeáetjü§ bogy eg1 adott időszatra vetítve mi-
nél részletesebben, gondosabban mutatjuk es/ik oldalon a muntavédelemre fel-
használt összegeket, másik otdalon a kiesésbő, kírpótlásbol, anyagi kírokból,
biztosítísi díjakbol adodó vesáe§€eket, annál hitele§€bb képet lehet alkotni a
munkavédelem és a gazdaság, a bekövetkezett, vagy megelőótt vesaeségek ösz-

szefiiggéseirő.

Láthstjuk, hory a bekövetkezett lúrok és vesztesegek egrszerűbben és ponto-

sabban szímíthatók, miot tzok, amelye.let valamilyen okból sikeriilt elkertilni. A
ténylegesen bekövetkezett károk ésvesztes*et az atóbbi terülaekpn jel*t*a,
nelc

aJ a balesetet szenvedett személyes anyagi kírpótlásához kapcsolodóan az
elmaradt jövedelemért, a szemályi tírgyakban keletkerett károkért, a balesettel

ij§szefii8gő eljárási, vagy egyéb kfrts€ként kifizetett összegek;

b-/ a balesetet szenvedett orvoci ellátísának, grógrkezelésének, kórházi ápo_

lí§ínak ryógyászati esz}özök biztosítísínak az utólagos utókezelés, gondozás.

orvori rehabilitíció költségei;

c./ a munkíttató szközeiben és anyagaiban,ig u építmények, épüetek,
gépek berendezésekértékcsöl&enésévet, élettartalmukmegröüdiitésérel, a§zef*

szímok mérőesz.közök, műszerek sédilésével, az anyagmozgató- és tírolóeszkö-
zök, berendezések megrongólódísóval, az energiaellátó berendezések
meghibísod,ísíval jelentkező vesaes,égelc

d./ a környezetet károsító haüísok megszüntetésének kiadísai lesetenként a

vísszafordíthatatlanság és a felbecsülhetetlenség követelményei/;

e./ a kiképzés, felkészítés kiesésével jíró veszte§égek 8 folyamat kényszerű
leállíuísa, sziinetelteté§€ é§ újraindíüísa miatt;

f l egréb kiad,ísok a mentéssel, a sérütek ellátísóval, kivizsgálásóval, stb.

felmertilőköltségek.

Afelsorotísbóliskideriil,hogymennyiresokrétűvesaeségforrásokkal,vesz-
tesé§ élyqőt*elkeltegl+gybalesetkapcsínszímolni.Nagyvalószínűséggel,ha
a gazűlkodó szrt,vezetek hiiltségel etruéseka végemének, nem várt eredményt
mutatna az egrmóssal tisszevethető szímadatokkal jellemzett baleseti helyzetiik
Mivel a jetenlegigazd,álkod.ísi rendszerbenezeket akiadásokata nltkijtlé§ költs&
gelúe nagyobbnehézségnélkiil azárakbané,rvényesíteni tudják,nincsryakorlati-
lag olyan kényszer, amely a kírok és veszteégek áttogó csöt<lentésére ö§ztönöme.
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Az ellrerült /megelöótü károk ésveszt@ek szímítísónak módja lényegé-
ben arcncaz előzőlrc), delzetőrejelzáná élsz:nű eljár,ísnakmutatkozik ha ha-
sonló jellqű megtörtént balesetek költségeivel ősszevetjiik a becsüt költsfoetet.
NYifuán a biztosítísi, kírtérítési ügyektel foglalkozó szqvezet*is ezen elvek
alapján dolgozák ki díjtételeiket.

4. A bolesctbtztmítttsl érdekek lehctöségel

A munlcavédelem és a gazdasági ö§§z€függaÉk frekventált terüete a baleset-
biztosítís. A biáosítási srervezetek alapvető érdeke atentüilitós , vagyis a bizto-
sítási díjak fedezzék a kifizetett kírtéfitési összegeket, a biztosító egyéb költségeit
úgr, ho6r haszon képződjék abefízetett díjatból,illefiealÉauelvalógazdálko-
dásbol.

Mindebüíl következilq hogy a bíaosítók elsőrangú törekvése a kockízat /ok/
csökkentése. Ennek alapvetően két módja lehetséges:

Az egyika kóresemények súlyosságónak és mennyiségenek csökkentése, a
násik a,biarcr;ít,ísi díjtételek differenciált negállapítása.

A biztosítási díjtételek átgondolt - a lehetséges kíresemények teljeskörű fel-
tárásával -megállapítása öcaönzőbatá§t i§ kifejthet abiztosítottravetí&?,ha ér-
dekeltté teszik a baleseíek lkárow számának csökkentésében. Az iparilag fejlett
orszígokban a munkavédelmi /biztonságtechnikai/ beruháásokban, védőeszkö-
zökkel történő ellátásban a biztosító társaságokrésztvállalnak Ezzel a módszerrel
amunkíltatókatés a munkavállalókat isanyagilagiisztönzi abizton*ígosmunka-
környezet feltételei kialakításában.

A Munkavedelmi Törvény kidolgoásánál ezeket a szempontokat figyelembe
vették é§ kiemelt jelent&éget kapott a biaosítási, kártédtési felelőség kérdése.

Akoncepció lényege azon alapul, hogy eg;rfelől a biztosító biintet, szankciót
foganatosít, másfelö jutalmaz, iisztönöz. A módszer hasonlít a gépjármű biztosí-
tásoknál már alkalmazott "bonus-malus" szisztémához.

A biztosítási rendszer bevezetésével tulajdonképpen a munkáltatóknak és a
munkavállalóknak is jelentős érdekiik íűzijdneannóz, hory lehetőleg minimális
számban - vagr eryáltalán ne : forduljon elő baleset.

Magyarországon a Törvény életbe lépesével egyidejűleg - a hadseregen belíil
is - meg kell vizsgálni, a kiképzési és a munkakiirtilmények gazdasági helyzetét.
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A tanulmíny terjedelme miatt nem lehet teljesködíen benutatni a címben
felvállalt teriiletekre vona*oző összefiiggésetet. Arra azonban elegendó hogy a
felvetett gondolatokat, lebetséges modszerelcet, megoldásokat, a támában jártas -
gazdítkodással,pénziis/ikérdésekkelfoglalkozó-szakemberektovíbbgondolják,
és megtalálják a hadserqre i5 a[ralmazható Lítételeket. Sajnc az elmúlt években
sem a bekövetkezett baleseteknel ü sána, sen a volgálatképtelen napok száma
nem csökkent, ezértmindenképpen megkell találni - alegbatékonyabbii§ztönzésí
módszereket.

5. A sudílkodús mlnóségérc vomtkozó kövcikcztctések

A tanulmány megírásínak az a élia,hogy az arra illetékes katonai vezstő
vervekfigyelmétfelhí,vjaegyolyanmunkaterületre,amelyrőlcsakkeves,vagratig
esik só a gazdálkod,ísi, gazdasígossígi kérdések tírgyatásakor. '

A munkavédelem - feltíratlan okok miatti mellőzöttsége ellenére -, mint
munkatudomány, egyetemesen határozza meg s szül§éges és elvárt biztonságos

követelményeit. A követelmények érvényesek a honvédség keretein
belü i§" csa* magín viselik annak speciális vonásait.

Amikor a munkavédelem "minőségét" leginkíbb reprezentáló balesetiadato-
kat elemezziik - értékeljiik szembetűnik, hogy a sok-so*, adat között elvétve sem
találunk "árakat, kiadá§okat, tisszegeket'. A baleseteket követő sérüések miatt a
sérüt "kie§ik' a munkájábol és azt valamilyen formában pótolni ke[. A potlások
nagrsága iisszességében többmillióforintot jelenthet,melyekbiztosít-ása -gondo-
lom - nem könnyű feladat.

Atanulmánybanleírtakalátámasztásáranemvégeztemgazdasígi szímításo-
kat, de néhiány jellemző sz.ámadattal szeretném fontos§ágát igazolni. Az adatokat
az MH SZCSP 1992. évi baleseti adatai köziil emeltem ki.

, ArMH SZCSP-néI l992-trn 1.484 balesótí eseményt ielentettek, amelyek
következtében 1.497 tő szenvedett sérülést. Az iisszes balesetek következtében a
kiesett napok /munka*s szolgálati/ száma 30.675. Ha ezeket az tdatokat elemez-
ziik-értékeljük-erybizonyo§szempont§7erint, amely jelenesetben agazdálkodás
szempontja -, akkor nagyon érdekes <bszefüggések állapíthatóak meg.

A 30.675 nap kb. 84 évet jelent, amí 84 fő sorkatonai szolgálatának ideje. A
jelenleg ismert adatok szerint ery gépesiteít száz^dlétsáma kb. 84 fő, egy gépesí-
tett dandáré kb. 1.484 f ő. Az adatok összevetéékíl sok következtetést tudunk le-
vonni, amivel igazolni lehet, hogy a munkavédelem kérdéseinek a jelenlegi
szeret'nél lényegesen nagrobbra van sziikség a parancsnoki döntések kialakításá-
ban. A balesetek következtében 139 fő hivatásos katona séríilt meg, ami az átlag 1

sériiltre számított 20 napotfigyelembevéve 7,5 évet jelent. Sok?Kevés?
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6. A belesetl megelőzó munka -prcvencló - és a gezdítkodó§
öcszefüggésel

A tanulmrÁny címében felváltalt téma}ör teljeskörű ítvitógít,ísára a tanul-
mínynemalkalmas, dearraigen,hogyagazdálkodásikérdésekben jártasszakem-
berek szómára - a döntések előkészítését se8ítye - hasznílhatótómpontokat
szolgíltasson.

A munkavédelen kérdéseirö, ii§§zefiiggeseiről a honvédségen belíil ritkín,
vagyaligesikszó.Aparancsnoki,főnökibeszímolókbannéhánymondenban-ese-
tenként iisszekapcsolva a környezewédelem, veszélyes hulladék tórolás kérdései-
ve1-letudjuk

A legiellemzőbb adatok alapján elrendetik a kóvetkező id&zak fő feladatait,
s ezzel a munkavédelemmel kapcsolatos köteles$eiket befejezettnek tekintik A
munkavédelemmel "komolyatl' foglalkozó parancsnok még azt ís nnegteszi, hory
figyelemmel követi a megszabott feladatok tetjesítését. sajnos a gyakorlati tapasz-
talatokmástmutstnekJ4 legtöbb alórendehnél a rumkavédelem = rumknvédelmi
megbkot. E hibás gyakorlatnak szf,rn talan ne,8atív hatása van, amelyek erősen ki-
hatnak a gazdátkodás kérdéseire ís. Ezek köztil kiemelve a legiellemzőbb iisszefüg-
géseket, be lehetmutatni a munkavédelem tarthatatlan helrzetét.

Abaleseti statisztikík adatainak elemzése - értékelése atapján megállapítha-
tó, hogy a baleseti helyzet alakulá§ában szímottevő javulás nem mutatúató kí.

Az adatok nem tiikrözik a batesetekkel együttj,áíó anyagi ve§zte§é8eket. Az
köztudomásű,hogyabaleseti§érüttetmindenesetben-atanutmáoybancsaka'ka-
tolai|e|{1tot te§esítésével iisszefüggő" balesetek adataira utalunk - valamilyen
szintűellátísban kellrészesíteni.Azellátás alattnem csak az egészségüryi euitís
értendő, hanem az iisszes járulékos terüetek is, mint pélűulviüany, gú, tiza,stu.
Amunkavédelmi tevékenységetsrabályozí 30/1981/HK.l8"/tIM iz. utasításban
leírtakat az afia illetékes szervek - gazdasági szempontMl - még nem viz§8ílták
meg. A vizsgálnt bizonyosan felszínre hozza agazdálkodás és munkavéáelem
tbszefíiggő tertileteit.

A teljesQ ígénye nélkíil milyen kórdéseket kellene megvizsgátni?

Mennyi veszteséget okoz eg;r/l/ munkanap kiesé§?

Adott §zervezeten beltil hány baleseti esemény után ketl elrendelni
gazdasígi vizsgálatot?

Elegendő összeget fordítunk-e a munkavédelmi prevencíóra, a
munkavédelmí propagandamunlcára?
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- A honvédségen beliil _ ery napt"íri évben _ a kártérítések iisszegének
alakulá§a?

_ A munkavédelemmel _ köaetlenü _ foglalkozó szewe7ít l_ekl eleget

tudnak_e tenni a veltik szemben megfoglalmazott követelményeknek?

_ kell_e változtatni a működtetésük rendszeréú lL munkavédelmi
megbízotti rendver jelenlegnem képes "megfelelő, szinten teljesíteni./

A szerzőttugjegyzése

Még nagyon sok kérdés megfogatmezható, amelyek megválaszoláxíval jelen-

tősköltégmegtakarítá§t, "gazdaságosabbiizemmódot"lehetnebizto§ítani.Ahon-
védség róndélkezik a témakörben képzett szakemberekkel, akik ezekrea
kérdésekrekitudjrí&dolgomiamegoldósimódszereket.Akidolgozástminélelőbb
el kellene kezdeni, hiszen hónapok kérdése és megszületi1 62 65zíg el§ő Munka-
védelmi Törvénye. A törvény rendelkezéseit a hadseregen belü is érvényesíteni
kell, amelyhez új feltételek, új szemléletmód szüksóges.

Természetesen még nagyon sok és másféle iisszefüggés kibontásával lehet iga-

zolni a munkavédelemmel kapcsotatos kérdések " gazdasógf vonatkozísait.

Mivel a gazűlkodási, gazdasági körtilmények változásáLíakidőszakát éljiik,
amelyek a honvédség gazdátkodási feltételeire is hatnak, talán nem hiába való
munka a kérdéskör átgondolása.

FELIUSZNÁLT IRODALOM:

Bótint L - Murónyi M.: Munkabiztonság ésmunkalélektau, Táncsics KÖnyv-
kiadó.Budapest,I974.

Lanns B. F.; Ember és technika, Akadémiai Kiadó, Budapest, l98 l.

r ] Dr. LantosE.; Anyagmozgatás-bizton§ágtechnika, OMK és TI. Bp.jegyzet
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