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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
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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.
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