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LOGISZTIKA - KATONAI LOGISZTIKA

A LOGISZTIKAI RENDSmR ANAÜZISE
És uűlröoÉst MEcIIANIzMUsÁN,lr xrlt.lxhÁsl

(oPTMAuzÁLÁ§A)

Kóthay Jórcs|

Tts*h olvasó!

.Ielen cikket több cikkböl dIó -logiraila7 egnósra épülő , sorozató tmlezem ki-
bővbeni, nuly a ZMI{A Eaditechnilui wtaélén negkezdat és jelnleg is folyó
elnélai logiwil<ai fuatósok uednényeit isnenai nvg a lolyóira otvasóiva].

Az enlítert klúltósok Dr.Twcsótt i Kóroly mk. alqredes ranszékvezaö docens
felügela&el, g,abrui npnedzelé§vel és atanúnánpk álralat&tffi lektoróló,
sé:val fotynak
A haaónuml<óban kö?dlen bdarótórsamként rendgpresen É@vee. Gaá] csa-
ba nI- őmag! adjmlaus és alkalrt problétttók konaltó]ásával a ,arreék Eljel
obató állonónya
A loeigikl ebnélai alapkéruléseinek lebdrdsára irónyuló póbi kozi,slllr,k hió-
nyossóEainak bírólaúrb úelú kiqffiú, uúlb íejlegé-ú, gptnlai tqasz-
talaroí közreadósót jó szívvel éi elözetes köszönettel vesszük a hozzáértö
olvasótóboróL

A aerző

A logisztika kapcsolata a kibemetikával

Amikor definiálni akarunk e§l rendszert, az első probléma amibe
beleütközün\ ho§I a rend§zerkn zajló ti§zta folyamatokíól lefejtsíi& a
szervezetek hierarchikus és bonyolult sávevényet. A probléma eredete
az.lta a szrwezetet a rendszer elemének tekintjük (szakirodalomban is

l DrJ6tbiyJátto§alezred6,zltll(AHrdil€.bnit iTno§zé*



elófordul). Pedig a §zervezeti §tíuktúra nem eleme a rendszerne\ annak
létezési formája-

A kibernetikai rendszerek alapvetóen három elemMl tevódnek
6szr-(I.n. ába )
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_ 
A rcndszer meghatároó eleme a íó yt5/ frzt}rl fol1nn t, amely az

egész rendszcr létezáiét indokolja. A fófoiyarnat 
" 

renarrei éljúak
me3valósítiisára szerrlez6di§atós rádolyaúato\ tcrÉtenpégek zajta-
nakbenne és minden tor,ábbi elem létezésérc ez tart icéDÉ ohű dáíe
tebát ninc§ eziibége a rendszernek, metyrc a nzmi rolyanit nem taít
igényt,- esetleg még gátolja is a nrtkerd&éL A fizitai folyanat műkótt&ét
a tevékenységek vagr résdolyamatok hatáwázlatával-szokás ábrázolni
(ilyen hatásvádattal találkoáat,,nk majd a 2. és 3.s.ábákot.)
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A rendszer második igen lényeges eleme a vezetéE mely a fizikai
folyamat irányítási szükségletének megfelelóen épül fel, egletlen élja a
fizikai folyamat minél hatékonyabb és élnak megfelelő múködtet&e,
valamint külsó környezetébe való bekapcsolása.
Ennek megfelelően, a vezetési elemnek négl konvencionális funkciója
létezik tervezá, szervezes, irányítás, ellenórzá. Minden más, amit a ve-
zetés végez, előzóek érdekében kell, hogr történjél va5l előzóekkel
kapcsolatos tevékenységnek kell lennie. Eges irodalmak a fentieket to_
vábbi funkciókkal egészítik ki. lrgryakabban az információ5nijtés és
döntés funkciókat kezelik külön. En ezt nem na§lon tudom tolera-
ni,mert az adott logikai §zint megbontását jelentik ós zavaft keltenek a
rendszer érte]mezesében.
Hiszen az információ§ tevéken},ség és a döntés mind a négl hagományos
funkció minden fázisában jelen van, E§/ ki§ kibőűte§sel a funkciók gla-
korlásának általános módját, módszeíét adjálL

A rendszer barmadik eleme a két elóót ö§sz€kötó és a környezeti
kapcsolatokat biztosító konml'ntkÉciós §zerkezet A vezetési elem in-
formációkat ad le és szerez a környezetéból, és információkat §zerez a
fizüai folyamatról, melyet feldolgozás után irányítási információként jut_
tat vissza a folyamat kivánt módon való múködtetése érdekében. Jól ér-
telnezzük a jelenséget! A vezetés élja nem a folyamat irányíUása, hanem
működtetése. Va5ris,aho| a folyamat jól múkti,di§ oda nem ad irányítási
információt.

A fel§orolt három elem e§/üttes€n alkot egr kibernetikai rendszerL
A rendszernek ""onban meghatározott keretet kell szabni a létezésére
& ez akeret a szsrvezet, mel}öen funkcionál.
Igl aztán egl rendszer létrehoaásának az a menete, bo5l megvizsgá§u§
milyen él megvalósítrását kell e}végeznie a rendszernek, majd felépítjük
azt a fizikai folyamatot, amellyel a él megvalósíthatÓ.
Ezurán rendeljük bozeá a faikai íolyamathoz a szü}séges eó - eszközt
és megvixgáljul hory milyen szervezeti keíetek közt oldható meg a fel_
adat. (Eryáltalán kell-e hozzá önálló szervezet, va§l esl már meglévó
részfeladatául szabjuk ) A további vizsgálat azt áUapítja meg, hog az ígl
kialakított erő - eszköz halmaznak nnilyen irányítrási információ szütség-
lete van. Ez ho5lan állítható eló és ehhez milyen vezetés sziitséges,
(Szakmai szinvonal, létszám, eszköa s7aflte7at.)



Persze a kibernetikai rendszerek nem egymás mellett léteznek elszi-
getelten, hanem vertilcálisan és horizontálisan is egmásba ágazntta|*
Iry a fizikai folyamat is része (részfolyamata) lehet ery magasabb (benn-
foglaló rendszer) fizikai folyamatának, esetleg szerveződhet két kiilön-
álló folyamat összekapcsolásáía, vagy létezhet a magasabb fizikai
folyamat melléktermékeként periférikusan izolált formában is.

Ennek következtében a vezetés kapcsolati csatomái egyrészt a mú-
kd,dtetett folyamat irányába (belső kapcsolat) és az es/üttműködő, vala-
mint a felső vezetó szintek irányába (kiilső kapcsolat) hríádnak.
A rendszernek van tehát e§ fizikai ós egl kommuniMciós kimenete. A
fizikai a kitűzótt él elérésére produkált végtermék; a kommunikációs az
egüttmüködó és a magasabb vezetó sántek felé áramló információk hal-
maza.
A kibemetikai rendszer bemenetét pedig a fizikai folyamat múködteté-
séhez szükséges erőforrások képezik fizikai bemenetként; a kommuni-
kációs bemenetet a fentób említett szintekól visszafelé rárarnló infornrráció§
input alko§a-
Az erőforrásokat anyag, energia, szolgáltatáso§ ember (mint élómunka_
kapacitás vagl mint szükséglet) alkotják. A végtermék ery másik (foga_
dó) rendszer számáta szintén eróforrásként jelentkezilg mint anyag,
energia, stb.

A kibernetikai rendszerek közitt és a rendszereken belűl tehát, in-
formációk és eróforrásók áramlana§ nriközben meghatározott célok
szerinti átalakulá§on mennek keresztül.
Vaglis a kibemetikai rendszerek helyes nrűkodésének általános kritéri-
uma az információk á eróforrások (a továbbiakban áramlatoknak neve-
zem óket) mozgásának és feldolgoaásának optimalizált megvalósulása.

Ezen a ponton lép be a kibernetikába a logisztika. A feldotgozás
ugianis a technológia hatásLört, az Árrnlrtok mozgásÁnak szaMtyo-
ása @ig a logisztiltÁé.

A logi§áikl értelnezése

A forgalomban láó tekintélye§ számú definíció alapján - kiemelve
belólük az általáno§ é§ azono§ letisztítá§t - elfogadható, hogl a logisztika
a ldbemetl}ri rcndszenek }öátti és a rendszereken b€lüli ór8mtsíok



áramlósának létrehoásával irónfitásáva\ lebonyolításával valamint
ezek Dozgó§ánsk §zabályoá§ával és optimalizólósóval foglalkoó tu-
dományterület

Azok a folyamato\ melyek az áramlatok mozgását kiváltják és meg-
valósítják, az ellátá§ é§ az elo§ztá§ teniletén realiálódnak. Az eilátá§ é§

az elosaás folyamatai azonban soha nem léteznek önállóan, mindig va-
lamilyen termelési folyamathoz kapcsolódnak szorosan (2.u.óbra)
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A logisztika az ellátás - termelés - elo§ztás §émát olyan §zerves e§I-
ségben működő rend§zemek tekinti, melynek múködé§e a fogadó vas/
Dyeló foríá§ok é§ az ellátá§i forrá§ok által determinált.
A termelés a logi§ztikai rendszernek Dem íé§ze, hanem kiszolgálandó
objektuma és vizsgálati társ/a. A logisztikai §zemlélet mégsem a terme-
lái rendszer szükségleteit tekinti szervezési determinánsnak. A szerve_
zés meghatározó feladatának az egész múködő rendszer - output igények
és input lehetóségek közé szodtott - hatékonysági fokának legelónyö_
sebb beállítását tekinti.
A termelés mint folyamat, általános értelmezésű kategóriaként fogható
fel, melynek jellege melhatáíozott a benne zajló tevékerynégek tartal-
mától és módszereitól. Iry termelésnek kell felfogni a glártás, felha§zná-
lás, alkalmazás, kiszolgálás, kereskedelmi tevékenység, stb. jellegű
folyamatokat

tl)GIsZIIl{A



._ , A' !9nn9lésnek penze megvan a maga belső logisaikája, ami szintén
ellátási és elosaási szakaszotra bontható és a termelés folyamatán belül
behatárolt technológiai jellegrű termelési mag kőré vonhaió;
de ekkor már kilépünk az integrált logisaiká keretei közül és e5l diffe-
renciált logisaikai területet kezelün! ami|61 216o az integíáltÉgi§ái-
ka szabályai szerint mozgunk to\,ább. (I(áóbb részletezem)

A logisztika fó élja tehát, az említett folyamatokat megvaló§ító
rendszerbehatárolása (esetleg létrehozrása, kialakítása) és múköie§ének
optimalizálá§a. Ennek megfelelően a logisztika fő modszerei a rend-
szerszervezési és optimumkeresési eljárrások A logisáika azonban nem
rendszerszervezés és nem optimumkeresés, hanem behatáíolt területen
és nrcghatáonttcéllal ttirtén6 _víilséges rrrértékű -rcrrüzertranszformáció,
mely mindig a Kvánt hatékoD}§ág iíányába mutat. A logi§ztika tehát nem
mildig a teljes rendszer átalakítását trfizi ki élul és legriikábban fejeződik
ki komplex rendszer alkotásban. (Pl. legritkábban érinti az infrastiuktúra
átalakítá§át.)

_ , A mindennapok logisztikája meghatározott élok megvalósítása ér-
dekében _vizsgálodik és ámya|tabb megközelítési pályákon mozog. En-
nek megfelelóen vizsgálati tárg]rul olyan terüetékei válasa, melynek
optimalizálá§a a kitúzött élíendszer megvalósításához vezető utat jólen-
ti.
Íp peldául a nrrlating logiszff}a a sáüítás és fogasztrás összhangjának
ninimális költségek melletti megtercmtését jelöü meg celul.
Az ú5mevezett üaleti togtszfike élja az árámhtokbán felmerülő vala-
nennl költség kölcsönhatásának elemzése, a hozam nör,elése, illetve a
ráfordítások csökkentése érdekében Í5, a nyersanyag kitermelástól az
értékesítésig terjed6 t€lje§ terület a mozgástére.
A mangemeut logl§zti}s az al8panyag sállítástól a készíníraktárig ter_
jed6en t<e_zeli együttesen a fotyamatokat abból a celMl, hos/ az ráramla-
tok mozgását, állapofuáltozá§át és az ezt ir futyíó szsruezeteket kialakísa
és illessze a vállalati irányító szervezetekhez

_ Kialakíthatók má§fajta folyamatoka értelmezett, más logisztikai te-
rületek is. I-rátható, ho5l a differenciált logisztikai értelmezésik az adott
feladatmegvalósító 191d3291 fizikai folyamatához, illetve annak behatá_
rolt részéhez illesztódnek
A logisztikai rend§z€í mo§t már az íg behatárolt és a főfolyamathoz il-
lesaen átfogó területen mozog, ennek megfelelóen alakítja ki az etlátási
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és elosztrási szakaszait, melyek vary klasszikus értelmezésben, vagy mó-
dosult formában (a főfolyamat jellegétől fűgg6en) logi§aikai feladato-
kat, vagy szervezési lehetóségeket fejeznek ki. Ezzel tulajdonképpen
definiálják azt a termelési rendszet, melyet kiszolgálandó objeltumnak,
illetve üzsgálati tárg5mak tekintenek.
Hiszen éppen ez adja a logisztika dialektikáját és rugalmasságát, hogl a
kiszemelt folyamathoz illesztve értelmezhetó,

Összefog|alva: a logisztika mindig kitűz előbb ery logisztikai célt -
ami lehet az igények kielégítése, összköltség optimalizálás, termelési ka-
pacitá§ növelés vag5l termelési kimenet szabályozás, legkisebb veszteség
beállítása, stb. - majd megkeresi a kitűzött élt megvalósító folyamatrend-
szert; behatárolja ennek termelesi, ellátási és elosztási szakaszait, meg-
haíátozza az ellátLás és disztribuciós logisztikai konkét feladatoka! majd
illeszti az adott folyamatmegvalósító rendszer elemeihez

A logisztikai analízis

A logisztikai rendszer illesztése azonban bonyolult viz§gálatok é§ op_
timalizálási eljárások eredményeként jöhet létre. A logisztika az adott
üzsgálati szempontnak megfelelöen, soha nem a részrendszerelg vagl
a|rendszerek, hanem mindig a teljes rendszer optimumára törekszik.
Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a szükséges analízist funkci-
onáüs, metodikai és strukturális terűeteken vegzi el az árarrlatok mennf-
ségi és állapot jelzóinek meghatározása éljából, az osszköltségráfordítás
kimutatása mellett.

Funkcionális területen a logisztikai folyamatok (ellátás, elosztrás) sa-
játosságait, illesztési problémáit tesziiusg^|at táíg7*lá. A logisztikai fo_
lyamatok illesztése mindig a beszerzési (ellátási) források, a termelés és
a jelentkező igények struktúrája lehetőségeinek és kóvetelményeinek fi_
gyelembevételével történik. Ezért a üzsgálódás az ezekkel való kapcso-
lódási pontokra is kiterjed, amit környezeti változóként kezel.

Metodikai területen a logisztika az áramlatok mozgrásba hozása ve-
zetésének (tervezés, szewezés, itányítás. ellenőrzes) módszereit és esz_
közeit, valamint az egész vezrtési rend kiépítettségének hatékonpágát
vizsgálja.



Strukturális területen pedig mindig a kialaKtott logisztikai rend-
szer - adott folyamatmegvalósító struktúrába való _ beilleszkedésének
kérdéskörét viz§gálja meg.

Funkcionális analízis,

A klasszikus logisztikai elemzés mindig afunkcionális analízissel kez-
dódik. Kiindulópontja az igénystruktúra vixgálata. Feltárja a fogadó
vagl nyelőforrások által támasztott igényeket, ezt ősszeveti a termelési
folyamat lehetóségeivel és hozzárendeli a teímelé§ erőforrás (informá-
ció) szükségletét. Az elemzes kövelkezőlépése az ellátási fonások hely-
zetének, lehetőségeinek felmérése. Ezután kerülhet §or az elosztási
rendszer elemzésére és átalakítására az igénystruktúra követelményei-
nek megfelelóen.
Az így kialakított elosztási rendszert, illeszteni kell a termelési rend-
szerhez. Ha az illeszkedá nem a Kvánt módon jön létre, a logisztikai
elemzés soránjava§latot kell tenni a termelési kimenet megváltoztatásá-
ra. Ehhez - ha szükséges- át kell szervezni a termelés logisztikai rend_
szerét.
Yégezetil, az ellátási rendszer elemzését és átalakítá§át kell elvégezni,
hozzáigazíwa a temelés szükségleteihez és a beszerzési lehetóségekhez.
Ha ez nem megy - amit az ellátási források korlátozott lehetőségei idéz-
hetnek elő - marketing eszközökkel meg lehet kísérelni azigénystruktúra
befolyásolását.
Itt jesrzem meg, hogy az igénystruktúra átalakítása nem lehetetlen fe|-
adat, de a marketing eszköák alkalmazása k<iltséges. Ezért az elsó hoz-
záállrás mindig az kell leryen, hory az igények úgy kerüljenek kielégítésre,
ahogy jelentkeznek.
A következőkben a fukcionális analízis mélyebb értelmezésére térek ki
a teljesség igénye nélkül.

Az igénystru}itúra köveíelményeinek vizsgálata

Az igénystruktúra követelményei mennyiségi-, minóségi-, tér-, idó
és költsegjellemzők alapján keletkeznek. A minőségi-, tér- és idó jellem-
zőket nevezzűk állapot jellemzóknek (va5, jelzőknek) !

Az állapo§elzők a végtermék felhasználhatósági fokát határozzík meg
és szigorú költségkihatásokkal rendelkeznek, ezért a leg§zoro§abb kap-
csolatban állnak az igénystruktúrával. Minél fej|ettebb az igénystruktúra,
annál naryobb szerephez jutnak az állapotjelzők

l0



A mennyiségi jellemz6\ a nyelőforrrások tényleges igényeit fejezik ki. A
különkiző nyelőforrások jellegüktól és a kínálati környezettól függóen,
kétféle módon reagrálnak az igénytől való mennlségi eltérésre. Vary be_

letórődnek az eltérésbe és a költségkihatá§okat módosítják; vary nem
tolerálják az eltérést és átrendezik az ellátási forrás kapcsolataikat. Maga
a jelenség sem pozitív, sem negatív értelmezéssel nem bír, a folyamat
jellege és a kitűxitt logisztikai cél adja meg az elójelet.
A köItséglellemzók alatt nem az ös§zkölt§eg kihatá§t éítem, hanem a nye-
lőfonások által biztosítható hozamot, ami a hatékonyság kiinduló pontja
lesz. A költséget a vizsgálati élnak megfelelóen bármilyen hagyotpányos,
vary elvont dimenzióban mérhetik. (Idó , távolság, forint értél bizton-
sági fok, stb. Eglsóval hatékonysági mérték.)

A felsorolt jellemzók értelemszerűen adják azanatízis tárgyát. A
mennlségi jellemzők elemzesekor vizsgálat tárgává kell tenni, ho5l az
igénytól való eltérésnek mi a hatiása, ez mennyire kívánatos és milyen
tűrések mellett fogadható el az eltérés.
Az állapotjelzók analízisekor külön kell vizsgálni a minóségi-, tér" és idő
kritériumokat. A minóségnek pontosan a nyelőforrás igényeiÚbl kell
egleznie. Mind a grengébb, mind a kvalifikáltabb minóség a rendszer
múködésének hatékon5nágát csökkenti. Ha nem biztosítható a kívánt mi-
nóség, vizsgálni kell, hory milyen más minőségi megoldással helyettesít-
hető.
A tér és az idó a rendelkezésre állás dimenziói; az igénytól való eltérés
nem megengedett. Az áíamlatok mozgásának szabályoásával állíthatók
be. Ha a folyamatos áramlás nem biztosítható, puffer feladattal beállított
elemek segítségével lehet szabályozni. Elófordulhat,hop a pufferelés
minőségromláshoz vezetne, ilyenkor szükégessé válbat esl jobb terme-
lési szakasz beállítása. Ez általában konzenláló élzatú, de irányulhat a
termék átalakítá§ára is, melynek következtében - általában másfajta fel-
használására (fogyasáására) - a nyelóforrást fel kell készíteni, de előtte
megvizsgálandó, hog5l eg5ráltalán felkészíthetó-e.
A költségiellemzók analízisénél aa a maximáüsan biztosítható hozamot
kell vizsgálni, amit a nyelóforrrások képesek (vagl hajlandók) adott fel-
tételek mellett a végtermék hatása (vagl ellenértékeként) produkálni. A
hozamnak fedeznie kell - minimum - az cisszes ráfordítást. Mivel az össz-
ráfordítá§ az analízisnek ebben a szakasában még nem tudható, arra kell
törekedni, ho5r az adott feltételek közt elérhetó maximális hozamot ve-

5lük figelembe, mert az alultewezett hozamnál a rendszer működés-
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képtelennek bizonyulhat, ami további felesleges szervezési költségeket
eredményezhet.

A nyelőforrások igényeinek összevetése a termelési folyamat
lehetőoégeivel

A nyelőforrások igényeinek kielégítése alapvetően a termelési fo-
lyamat kimenetéhez van köwe. Különösen a mennyiségre és a minőségre
vonatkoó igények kielégítésére döntő a termelési kimenet beállítása]A
termelési folyamat részéról -folyamatos termelés esetén - az idókritéri-
umnak_való megfeleltetés a mennlségi jellemzőben van elrejtve, mint
termelési intenzitás.
Ciklikus termelési folyamatnál pedig a ciklusidők beállítása is szerepet
kgn.. { §p,9l{s alapvetó érdeke eltérhet az egész működő rendszer vég_
só érdekétől, hiszen a termelés érdeke, hog1l minél több erófonás fel_
hasznáJiásával, minél glorsabban, minél több végterméket jelentesseD
meg a kimeneten. Az egész rendszer érdeke pedig a jelentkézó igények
no11o.s { hatétony gazdaságosságú kielégítése. Alogisztika c?tjá az
utóbbinak megfelelő termeléskimenet szabályozá§. Ha a termelési kime-
net megváltoztatása szü|rségessé válik, át ketl szervezni a termelési folya-
mat belsó _síruktúráját. A mennyiségi jel|emzók megváltoztatásira
általában e.lég a termelés belső logisailiaiiendszerének itszervezése, de
a minóségi kimeDet megváltoztatiásához a technológia átszervezése is
szükségessé válhat, ami nem a logisztika feladata, de lrcgi§ztikai vonzatai
is leszrrek

A termelé§ erófolTá§§zükségletének hozárendelése
a íemelési igényekhez

A termelési folyamat igényeit a meghatáíozott termelési kimenet és
a kialakított technológia definiálják A termelési kimenet - általában - a
termelé§ eróforíá§ szükségletének a rrennyiségi oldalát határoza meg,
a technológia pedig az erőforrás állapotjellemzőit determinália. És inne-n
a termelési folyamat b€menete úg üselkedik (az is !), miní eg nyeló-
fonás, melynek igényei vannak. Gakhogr ea ai igeqf az elláti"si iorrá-
sokkal szemben fogia támasztani.

12



Az ellátási források lehetóségeinek felmérése

Az ellátási források lehetnek kötöttek, félig kötöttek, vary szabadon
választhatók. Kötött forrrás esetében minden paraméter kötött, ezek op-
timális beállítására (megviálasztására) a |ogisztika eszközeivel nincs lehe-
tőség. A paraméterek üzsgálatát csak az ellátási folyamat iüesztéséhez
szükséges mértékben kell elvégezni,
Félkötött források q§etében a paraméterek eg5l része (idópont, tétel-
naryság, forma, stb.) igenylés alapján változtatható, ez a tény némi opti_
maliálási lehetóséget biztosít. A teljes logisztikai szervezési szabadságot
bizto§ító lehetőség a szabadon választható (vagy változtatható) forrá§ok-
ban van. Ezeknél költséget, helyet, időt, feldolgozottsági fokot és minden
egyebet a szervezők választhatnak, beállítva euel a rendsznr számáta
legkedvezóbb hatékonyságot. A logisztikai szervezá során a ryakorlati
lehetőségek legtöbbször a félkötött vas/ kötött megoldásokhoz fűód-
nek Va5l azert, mert a forrás valóban íry üszonyul a rendszerhez (mo-
nopol, vagy félmonopol helyzetben van), vag5l azért, mert a megengedett
logisztikai szervezési szabadság (a kitüótt cél függvényében) nem terjed
ki az ellátási források kezelésére. A megszabott feltételek köxitt, a biz-
tosított változtatrási lehetőségekkel élve az alábbt paranéterek vizsgá-
latát kell ebeezni:

- a forrás térbeü helyzete horyan befolyásolja az ellátást, ho5lan
alakítja a ráfordítá§i költ§égeket,

- mi az eófomás rendelkezésre állásánakidópontj4vary idóinterval-
luma, változtatiás esetén mi a célszerű változat,

- milyen formában (csomagolrás, kiszerelés) áll rendelkezésre az
eróforrás, alaHthatók - e más lehetőségek,

- mekkora a rendelkezésre álló erófonás mennyiség,

- milyen az eróforrás minósége,

- milyen az erőfonás feldolgozottsági foka,

- milyen az eróforrás nozgásbahoz{sának (sállításának) lehet&
sége,

- mekkorák a beszerzési ráfordításolc
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Logisáikei fizikai folyamat elemzése ás illesaése a források-
hoz és a termelési folyamathoz

A logisztikai fizikai folyamatot ellátási és elosztási szakaszoka bon-
tottuk, ami tulajdonképpen csak az említett szaka§zok termeléshez való
ü§zonyát jelöli és abb,an fejeódik ki, ho5l az ellátási szakasz a termelés
erőforriás szükégletének biztosításában megielölt tevékenységek ösz-
szessége, míg az elosztás a termelesi produktum nyelőforriásokhoz való
eljuttaiásában pozicionált szakasz A logisaika üszont éppen az, ami
ezen megjelölések belsó tartalma. Az a két szakasz alapfunkciójából is
látszik, hogl más állapot erőforrásokkal (információkkal) dolgozik és
más töltetű kiütelezési megoldrásokat alkalmaz Ami mind a kéttóben
közis és logiszlikai az, hory mozgásokat é§ tárolásokat alakítanak ki egy-
másutáni meghatározott (szükséges) sorrendben és glakorisággal, mel}-
nek során élirányos és optimaliált formában oldják meg az áiamlatók
megfeleló helyen és megfelelő idóben való megjelenését. Ezeknek a
mozgatásoknak é§ tárolásoknak a módja, formája, függ az adott folya-
matmegvalósító rendszer és az áramlatok jellegétól.

A szakirodalomban a logisztikai folyamat ábrázalásával - mivel fő-
ként a gazdasági folyamatok logisztikájaként teremtődött újjá napjaink-
ban - sállítá§i, raktározási fetadatok kombinációiaként mláikoáátunk-
Ilyen ábrái mutatok be a J.sz. hatósuázlaton.z
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A továbbiakban én is eá a megközelítést alkalmazom, de mind a
szállítást, mind a raktározást elvont és általános értelmezésú kategória-
ként kezelem. A 3,sz óbrón egy általános vázlat látható, de az adott fo-
lyamat jellegétől és lehetőségeitól fiiggóen az eryes tárolási és sállítísi
szakaszok el is maradhatnak, vagy többször is ismétlődhetnek akár pár-
huzamos, akár soros elrendeződéssel, e§etleg több termelési folyamathoz
kapcsolódhatnak ve§/es térbeli szervezódésekkel. A szállítás az áramlat
jellegétól függóen, töíténhet valós szállító eszközin, valóa raktározási
helyeke, de történhet hírközlő eszközökkel, modemekkel, papína, mág-
nesszalagra, diszkekre, vagt számítógépek közvetlen memóriáiba, stb.

A logisztika feladata az, hogl a sállítási és raktározási ciklusok mód-
ját, erymlásutániságát, tér és idóbeli elhelyezkedését (aktMálrását) úgl
határozza meg, hogl azok a logisztikai szervezési élt a leghatékonyab-
ban valósítsák meg és a v,ingálati él szempontjából elismert (vas/ értel-
mezett) költ§égkihatásokat (ráfordításokat és hozamokat ) optimalizálják
A sállítrási folyanat élja mindig,az, hogy az erőforrást vagl az informá-
ciót eljuttassa a rendelkezésre állrás helyére. A raktározás azonban tör-
ténhet funkcionális vagy puffer jellegge|. A puffer jelleggel történ6
raktároás élja általában az ellátási, vary elosztási folyamat szakadatlan-
ságának biztosítása. A funkcionális raktározás élja lehet tartalékképzés
(felhalmozás ) és lehet technológiai él-raktározás. (pl. érlelés.) A fen-
tebb írt szempontokat figlelembwéve, kialakítható (át§zerveáetó) a lo-
gisztikai fizikai folyamat, mely az adott logisztikai él megvalósítására
alkalmas.

A funkcionális analízis ezzpl tulajdonképpen be is fejezódik. A kö-
vetkező lépésben, a létíehozott logisztikai fizikai folyamat irányítrási in-
formációszülségletének kielégítésére ki kell alakítani egr olyan vezetési
folyamatot és struktúrát, ami éppen elégséges a folyamat biztonságos mú-
ködtetéséhez

Metodikd enrlízi§

A metodikai analízist, a vezetési rendszer hatékonyságát gátoló té-
nyezók kiktisaibölése érdekében végezzük el. A hatékony§ágot alapve-
tően néry tényezó biztosítja: szewezeti ténlezók, módszertani tényezók,
eszkózzel való ellátottság és emberi tényezők. A szeívezeti hatékon},sá-
got, a sz€rvezeti opttmumfeltételek blztosltJók
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Ezek:

- Az irányítandó szemé}yelq szewezeti eg,ségek (alárendettek)
optimális számának meghatározása.

_ A feladatkörök pontos kijelölése.

- A hatáskörök behatárolrása.

- Az információs utak kijelölése.

_ Azinformációszükségletpontosmegállapítása.

- Azinformcióforrásokkijelölése.

- Az információk optimális formájának meghatározása.

- Az axiomatikus (egyértelmű értelmezési) viszonyok biztosítrása.

Tulajdonképpen a szoro§an vett logisztikai üxgáIódás témakörébe
csak az utolsó öt optimumfeltételt sorolhatjuk Eze,k aznk, melyek az
információáramlrás minőségét megha tározzák es az optimáli§ áramiá§i vi-
szonyokat beállítják. Az elsó három feltétel, valamint a módszertani -,
eszkciz -, és emberi tényezők az általános kibernetikai vizsgálódás jól is-
mert és alkalmazott terúletei,
A logisztikai rendszeralkotás során azonban éppúg5l nem nélkütöáetók
a felsorolt vixgálati eljárásolq mint bármety más rendszerszerveási te-
vékenpégben. Annak érdekében. hogy a üzsgálat menetét komplexen
tekinthessem át, kérem az olvasó sokra becsült figyelmét a kissé bó es
néha tűon túl is ismert illu§ztráció miatt.

Az atárendelhetó létsám megáttapításakor fontos kiinduló alap az
ismert tétel, mely szerint egl átlagos képességú vezetó 5 * 2 állandoerté_
kű váltoó egyidejű firyelembevételére képes, A határérték §zen élteté-
1ek9nlen egy Napóleoni képességekkel rendelkező szamél1te 7.+2
érték vonatkozik. Az adatok átlagos bonyolultsági szintű és különbözó
feladatokatvégző alárendeltre értelmeáetók Azalárendelhető létsám
azonban fiigg attól is, hogr milyen bonyolult munkát végeznek az aláren-
deltek és mennyire erytípusú a feladat, amit ellátnak. §zebóséges eset-
beu jelentősen borulhat az előbbi tétel. Képzeljük et feladatként e5l 20
m-es hosszriságú árok kiáslísát l0 emberret, melynek minderyike 2á_es
szakasz megvalócítására kap feladatot, Amunka annyira egnání és min-
den résztvevő részéról egtípusú, hogl a legszerén}ebb liépességekkel
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rendelkező vezetó is könnyedén átlátja é§ nehézség nélkül képes a l0 fót
irányítani, ellenőrizni. Ugyanaz másik irányban is igazolható, mert minél
bonyolultabb munkát végez az alárendelt, annál kisebb az alárendelhető
létszám. Függ az alárendelhetóség a vezetés centralizáltságától is. Minél
centralizáltabb es/ szervezet, annál könnyebb a ve7Éta, de annál na-

ryobb kapacitást használ fel.

Ha ery szervezetben a szükségesnél több a vezetó, a munka haté-
konysága csökken, eúrt éhzerű a* elérri, hogy ery vezetó alá minél
több alárendelt tartozzon. Ennek az igénynek szabnak korlátot a fentebb
elemzett körülmények.

A feladatkör megállapításakor tisaázni kell, hogy kinek mi a felada_

ta, hol kezdődik, meddig terjed. Nem keletkezhet a ye7Élő szervekben
olyan jelenség, hogy valaki nem tudja: egl feladat rátartozik-e vary más-
ra. A feladatköröket rögzíthetik szerzódésekben, szabályzatokban, in-
tézkedésekben, szervi határozványokban, utasításokban, munkaköri
leírrásokban, sót még a kialakult házi szabályokat is feladatként kell elfo-
gadni, hiszen azért alakultak ki, mert íg5l kötódnek témagazdához. Amely
feladat elózóekben és sehol máshol nincs rögzíwe, azt a munka kiadása-
kor külön meg kell határozni, vary számolni kell elmaradásával.

A megállapított feladatokat össze kell hangolni a felelősséggel, mert
a feladat végrehajtásának nem a kijelölés a biztosítéka, hanem a felelós-
ség megállapítása. A felelósség kötódik a feladat elvé gzÉséhez, de avég,
rehajtás feltételeinekbiztosításához is. Iry ery feladat felelósségivonzata
a végrehaj tón kívül más személyre is kiterjedhet. A feladat és a felelősség
összehangolása során meg kell szüntetni a felelósség átfedéseket. Ha va-
lahol lehetóség van a felelósség áthárítá§ára, ott módosítani kell a szer-
vezete|.

A metodikai analízis fontos területe a hatískörök bebatároltságí,
nak a üzsgálaía. Megfeleló feladathoz kelló hatiáskört kell bizto§ítani.
Meg kell akadályozni, hogy valaki nagyobb feladatkört kapjon, mint
ameddig a hatrásköre terjed, mert a jelenség eredményeképpen a feladat
nem lesz végrehaj tható. Szintén a rendszer múködésének hatékonpágát
gátló téayező,ba naglobb hatráskört biztosítunk mint amit a feladat vég-
rehajtása megKván. Az ilyen vezeté§i elem bezavarhat más feladatok
végrehajtásába és szetzilálhatja az ott kijelölt felelősségköröket. Problé-
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mát okoz az i§, ha a gyakorlati hatáskör nem felel meg az írásban rögzí-
tettnek, Enn€k alapvetóen jogi vonzatai vannak

A hatá§köröket be kell határolni horizontálisan, e§I vezetési szinten
belül ás vertikáüsan a vezetési sántek között is. A hatáskörök rendezet_
lenségétjelzi: havalaki egl vezetési szinten belül túlterhelt, ha problémát
okoz valamilyen vezető helyettesítése, ha egmásnak ellentmondó intéz-
kedések születne§ vagl ha ery hiányosság fo\tán valakit nem lehet fe-
lelóssé tenni.

Avezetési struktúra e§les elemeit az információs rendszer kapcsolja
összn, eútt az alalízisnek feltétlen ki kell terjednie az iníormációs utak
vizsgálatóra. Tulajdonképpen ez az alap az iníotmác|óáramlás rendjé-
nek meghatároásához. Az információs utak meghatározzák, hogl az in_
formáció milyen úton és milyen eszközökkel jut el a kijelölt vezetési
elemekhez
Kívánatos a szolgálati utat röüdíteni és a probléma természetétől függő-
en, a lehetó legalacsonyabb vezetési körbe kell utalni a dönté§i, illetve
az intézkedési jogoL

A szolgálati út íöüdítésének két módja van: Az egrik a döntési jog
leadása abba a vezetési körbe, ahol legryorsabban és legfelkészűltebben
születhet meg a döntés. Ennek a módszernek az alkalmazását jogi meg_
kötések korlátozhatják Ez osszefüggésben van a korábban tárryalt 5a_
korlati és írásban rögzített hatásköri ószhang problémájával A különbözó
szervezesi döntések nem hatbatnak egmás ellen. A násik mód a döntési
jog alsóbb hatáskörból való kivoniása és közvetlen magasabb hatáskörbe
utalása. Ea a módszert fontos döntési pontokon alkalmazzák, vagl olyan
esetekben, amikor az alsóbb vezetési szint késve juthat a dönté§ megho-
zatalához szükséges információboz. A már kialakított információs út, a
vezeté§ folyamatában megkötöttséget jelent, azt megváltoztatni a továb_
biakban +riüális okokMl - nem lehet. A szolgálati utat a felsőbb §zint
sem kerüheti ki lefelé, mert átrendeződnek az információs utak és zavar
keletkezik az áramlás rendjében.

Az információs utak kijelölése után meg keü állapítani az egyes ve-
zetési elemek poníos infomóció sziik§égletéü
Tisztázni kell, hogl kinek milyen adatra van szüksége a munkájához. (eh_
hez penze pontos feladatkör bebatárolás szükséges). A legfontosabb az
eryes döntési pontok információ szükségletének me gállapítása. Zntarő
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tényező lehet a túlinformáltság és az alulinformáltság is. Ezert az alsóbb
vezeté§i szinteknek meg kell szűrni az információt és csak a szüksége,st
továbbíthatják a felsóbb vezetési szintre. Avezet6nek nem a részadatok
kellenek, hanem a élszerűen ö§szesített kimutatá§. Ez azonban csak
olyan pontokról sármaáat, ahol meghatározott §zempontok szerinti,
felelős információfeldolgozás folyik Az átjátszó pontok csak a postás
szerepét tölük be az információ továbbítrásban, ezek számára viszont szi-
gorúan meg kell tiltani, ha lehet technikailag is megakadályozni, hogl
belennílhassanak az információba.

A továbbiakban szütséges viagálat tár§ává tenni az infornóclófor.
rásoL helyretét óllapotát
Az információforrásokkal szemben szubjektív és objektív ktivetelmé-
nyek fogalmaódnak meg. Szubjektív ktivetelmény, hogl az informáto-
rok képesek leglenek az információk megszúrésére é§ továbbítá§ára.
Vizsgálni kell ennek szenélyi és technikai feltételeit is. Szubjektív k<ive-
telmény az i§, ho§ továbbítani csak tényeket lehet, Dem pedig egéni
benyomásokat, Objetíív követelmény, hogl az információt az a szeméíy,
va5r szerv adja, aki legelósór kerül abba a hetyzetbe, hogl adhatja. Ez
az információ áramlás glorsasága szempontjáMl lényeges.

A további analízis az lnlomóclók form{|ónok meghatórozósa érde-
kében. történik Az információ sában" vagl írásban (verbális informá-
ció), sámszeniisített alakban, vagy raja diagram, stb. formában jelenhet
meg. Verbális úton az inforrrációk lfi) 7a-a továbbítható. Ez a legbiao-
sabb információs forma, de magában hordja a M informálás vesllyét.
Sámszerii§ített alakban az információk, körülbelül 40- 5O Vo-afeiezhető
ki.
Tömör, élratör6 kifejezési forma, viszont bizonyoe fokú hozzáértést fel-
tételez és koncentrált fi5lelmet igényel mind a továbbítrás4 mind az ér_
telmezáe. A legtöbb tévedé§i lehetó§éget tartalmazza. Továbbítá§ához
általában külön ellenórzési szakasz beállítása éIszerú.
Rajzo§, vag, e§ét b szenléltetó formában az hformációk körii|belü Z) %-a
továbbítható. Sokoldalú, kifejezó eóvel rendelkezó információs forma"
de elóállítása hosszadalmas, bonyolult folyamat, továbbítása pedig §ak_
ran ütköáet a technikai feltételek hiányába-

Végezetül vizsgálat tárgává kell tenni, az információáramlás folya-
matában az rxlonetlkus üszonyok neglétét Az e§értelnű értelmezé§
biaosítottsága rendkívtil kritikus pontja az információs rendszerekne§
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mert minden szakképzettség bizonyos mértékig befolyásolja az értelme-
zést, de ezen kívül az emberi természet is hajlamos rá,_hogl minden in-
formációt egyéní szempontjábó| is értelmezzen. igy rendezetlen
értelmezési üszonyok mellett, fennáll az információ deformálódásának
veszélye, és minóI messzebb van a végrehajtó az intézkedést kiadótól,
annál nagyobb lehet a torzulás, annál inkább nő a kommentálás ereje.
Ezért - ha az nem magától értetódó- egnégesíteni kell a szakterminoló-
giai kifejezéseket, a rendszerben alkalmazott, vagl alkalmazható jelzé-
seket, jelöléseket, megnevezéseket.
Különleges esetekben kódolt ínformáció áramlatokat is alkalmazhatnak"
ilyenkor az értelmezési pontokon a dekódolási feltételek biztosítása te-
remti meg az axiomatikus üszonyokat.

A szervezeti téiyezők mellett, jelentős szerepet j átszanak a vezetés
hatékonyságának biztosításában a módszertani optimüm feltéte|el<.
Ezek közé sorolom a helyes munkasorrend megválasztÁsá! a munka-
folyanatok eglszerűsííésé! s felesl€es időközök és munkÁk kiküszö-
bölését, a pírhuzamosság bztosííásá! és az e|őlésáós eMnek b€trrá§át
Ury gondolom, ho5l a felsorolás nem szorul különösebb mag/arázatra;
meg|egpés talán az utolsó két optimum feltételhez Kvánkozik.
A párhuzamosság biztosítása során es/részt arra kell törekedni, hory eg5l
munkamenettel több példányos eredmény,t lehessen elérni (indigó, pan-
tográi stb.); másrészt biaosítani kell, hogy a különböző vezetési szintek
bizonyos fáziskéséssel be tudjanak kapcsolódni a párhuzamo§ tevékeny-
ségbe.
Az elókészítés elvének betartása azt jelenti, hory olyan munkamódsze_
reket kell kidolgozni, va5r meghonosítani, minek következtében egdk
munkafolyamat befejezese, elókészítése lesz a következő folyamatnalc

Szü}séges mértékben kell vizsgálni a hatékonyságot biaosító ténye-
zók köótt a mun}aeszközze| való ellátottságot Na§lon értéke|em aa
a megállapítást, hory nem az a dtága, ha eszközt biztosítun§ hanem az
a munkakiesés ami eszköz hiányában keletkezik A üzsgálatnak annak
megállapítrására kell törekednie, hogl adott vezetési elem ellátotre a fel-
adat végrehajtrásához szülrséges eszközikkel, és olyan minőségű eszköz_
zel vanc ellátv4 ami az alkalmaók felkészütségével ha§ználható. Vezetési
§zinteken ryakori jelenség napjainkban, fölöslegesen korszeni (vag5l
nagy kapacitású) vezetéstechnikai eszközök alkalmazása. Az ilyen meg-
valósulás jelentósen növeli a vezpté§ működtetésének költségeit, amit a
fizikai folyamatnak kell kitermelni. Bizonyos eszköóknél, pl. számítógé_

20



peknél, mind hardver, mind szoffuer vonatkozásában üs/elni kell a kör-
nyezeti kompatibilitásra is. A szervezetlenség feltétlen jeleként &tékel-
hetó, ha a különböző vezetési szintek vagl elemek, egymástól függetlenül
építik ki eszközparkjukat. Ez a jelenség odáig fajulhat, hory az elemek
köa megszúnik a kommunikációs lehetóség.

A metodikai analízis lezárásaképpen csak utalok rá, hogl az emberi
tényez6k viz§8ál8t8, melynek kiilön szakirodalma van, a hatékonyság biz-
tosításának e|óóeknél nem kevésbé fontos területe. Az emberi ténye-
zóket alapvetően szakképzettség, hozzáállás, egmáshoz való viszony,
munkalégkör oldalakról szülrséges vizsgálat tárglává tenni.
A rendszer működése szempontjából persze a szakképzett§égi vi§zonyok
vizsgálata a legfontosabb, de az előző felsorolásban kifejezódnek olyan
viszonyok is, melyek a feladat elvégzéséhez szü}séges fizikai, pszichikai,
jellembeli, stb. tulajdonságok meglétét követelik. Különösen fontos le-
het ez olyan beosztásoknál, ahol nem eryértelmú, hogy milyen szakkép-
zett§éget követelnek. Soha nem tudom például kikövetkeáetni, hogt mit
akar a feladó, ha egy ilyen hirdetést olvasok: " Na5l vállalat logisztikai
szakembert keres azonnali belépéssel ". Lrátható, hogy naglon fontos an-
nak üxgálata - ha az nem egyértelmű - hory adott feladatkör ellátására
milyen végzettséggel és képességekkel rendelkező ember kell.
Ennek elmaradása okozhat olyan jelenségeket, hogl a mémökök jelen-
tős része nem mémöki munkakörben dolgozik. A tű költsége§ képzetr
ség alkalmazrása uglanolyan ráfordítás növeló tényező, mint a kölséges
eszköz rendszerben tartása. Maglarul, villanyvasalóval is lehet szeget be-
verni, de nem gazdaságos.

struktírális analízis3

A logisztikai üzsgálódás talán leglehezebb feladata a struktúrális
analízis sikeres elvégzése. I;áttuk, hory a logisaikai folyamatok nem
önállóan létezne\ hanem szervesen illeszkednek egl kitűzött cél meg-
valósítására szervezódött kibemetikai rendszerhez. A rendszerben zajló
fófolyamat és az ahhoz kialakított vezeté§i folyamat adott. Mindkettő

3 Dí. Tuíc§ányi lűíoty tao§zékvezoió doc, hasooló rémábgtl késárú házi j.8Jrretéind(
f elha§arálásával (a\fl(A. Háditecbniksi Tanszék)
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taítalmazza az eddig is létező logisztikai frakciókat, melyek átalaKtás
után má§ módon fognak kapcsolódni a technológiai jellegű folyamatok-
hoz, mint eddig. Az \.sz.ábrán jól látható, hogl a logisztikai rendszer il-
lesztése során, vertikálisan információ logisztikai és eróforrás logisztikai
tagolást alakíthatunk ki. A kialakított információ logisztikai szintet a
meglévő vezetési struktúrához, míg az erőforriás logisztikai szintet a fő-
folyamat s?Éívezeíi struktúrájának íiglelembe vételével kell illeszteni.
Elóző illesztésének kérdéseit részletesen tárgyaltam a metodikai analízis
leírásánál.

Az utóbbi illesztésének elsó lépéseként a kialakított logisztikai fo-
lyamat igényeinek megfelelóen, megtörténhet a végrehajtáshoz szüksé-
ges eó-eszkiz hozzr{rendelése. (saátlító,raktári eszközkapaciUás, élómunka
kapacitás, stb.) Ezze| azonbal a folyamat még nem múködóképes, meg
kell határozni számára azt a struktúrát, szervezeti keretet, melyben funk-
cionáL
A folyamat szervezethez kötése két módon oldható meg. Már meglévő
§zervezet (szevez€tek) feladatául szabjuk a végrehajtást, vagl új szerve-
zetet alakítunk ki.

A szervezetek kialakításánál az lenne a kényelmes, ha egr komplex
részfolyamatvégrehajtiására különálló szervezetet alakítanánk ki, Ennek
azonban időbeli é§ térbeli elrendeződése§ valamint anyagi megkötött-
ségek állíthatnak korlátot. Solszor gazdaságossági és élszerűségi okok
i§ diktálják, ho§/ egy adott szervezet, profiljába vágóan (va5r attól akár
eltéróen is) több részfolyamat megvalósítá§ában veryen részt. Vagds a
részfolyamatok megvalósítását felosztjuk a kiilönkrző - már meglévó és
újonnan létrehozott _ sz€rvezetek között.

Az egész rendszer összehangoltságának felmérése érdekében továb-
bi analízist kell végezni, mely három vizsgálati faktomak (a C = é| F =
folyamat, SZ = szewezet) az egymráshoz való viszonyát hivatott megha-
tározni.

Az optimális megfeleltetést a

c =F = sZ

ábrázolás adja és az ettól eltéró eredményeket, mint alulszervezett
va§l túl§zervezett megvalósulrást kell értelmezni.
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Ac=F>sz
e§etben a c€lnak megfeleló folyamat, de primitív elégtelen szewezet,

a megvalósításban résztvevő erők és eszköók tűterheltségét eredmé-
nyezi, veszélyeaewe ezzel a folyamat kívánt módon való múködését, ami
csorbíthatja a kitúzött logisztikai él elérését.

AC=F<§Z

megvalósulás túlméretezett §zervezetet mutat, fiktív és felesleges te-
vékenpégek keletkeáetne\ ami túlköltséget eredményezhet a kitiizött
cél megvalósulása mellett is.

Ac>F=sz
esetben az alulszervezett folyamat a megfeleltetett szervezettel sem

tudja teljesíteni a kitüzitt élq íg az egész logisztikai folyamat csak to-
vábbi pluszköl*éget jelent a támogatott rend§zer számára. Ugtancsak az
el6zó eredményt kapjuk a

c >F<sz

ésaC>F>SZ

megvalósulásokban, azz:l a különbséggel, hory az elsó esetben a tű-
méretezett szeívezet miatt további felesleg költségek keletkezne\ a má,
sodik esetben pedig szervezetlenné válik az a tevékenpég is, mely a

kitűzitt céloknak legalább egnázét meg tudná valosítani. Szintén káros
konstellációt mutatnak a

C <F =SZ

C<F>SZésa

c <F<sz

megvalósulások Mindhárom esetben bürokratiku§ túlméretezett
folyamat viszonyul a élhoa mely az elsó esetben azt eredményeáeti,
bo5l a él elérése következtében keletkezett nyereség a logisaikai szer-
vezet eltartá§ára fordítódib i§/ feleslegessé válik az egész racionalizálás.
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A második esetben a célok egpészének elérése is megkérdőjeleződhet
az elégtelen szervezeti keretek miatt, és a harmadik megvalósulás egy
abszolút tűszervezett, bonyolult, bürokratikus logisztikai rendszert mu-
tat, melyrek veszteséges működése a támogatott rend§zert i§ a tönke_
menéssel fenyegeti.

ű

Yégezetül szeretném ráirányítani a figlelmet arra, hory a működó
rendszerelq térbeli elhelyezkedésük során, sokkal bonyolultabb szerve-
zódések annál, hory leeg,,szerűsített analóg modellek alapján feltárha_
tóak lennének létező kapcsolataik. Ezért a glakorlati működés során a
reszfolyamatok kimeneteit állandó kontroll alatt kell tartani, készenállva
az operatív beavatkoziásra, a szüIcséges módosítások azonnali végrehaj-
trására.
Ne fetejt§űk el,ho5l a kibernetikai rendszerek - többek közt - meghatá-
rozatlanok és meghatározhatatlanok, ami azt jelenti, hogry az állandó
mozgás, változás állapotában vannak Ne akarjuk tehát meghatározni a
meghatározhatatlant, de leryenek elveinlq általános módszereink, me-
lyek szervezesi tevékenységünk menetét rendszerbe foglalják.

igy a*án optimálisan kialakított logisztikai rendszer sincs, de létez_
het ery előzőnél optimálisabb, amely magában hordozza az opetatív mó-
dosítás lehetőségét. Ha egy kialakított logisztikai folyamat a hozzá
tartozó s?-eívezeti elemekkel, egy év után uryanolyan kapcsolatot mutat,
majdnem biztos, ho5l már rosszul műkodik. A logisztikai rendszer veze-
tési elemének a feladata, hogl a logisztikai fizikai folyamatot a rendszere§
beavatkoások és módosítá§ok útján a kívánt állapotok halmaában tart-
sa. Ha a folyamat kilép onnan, újra át kell szervezni az egész rendszert.
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KATONAI LOGISZTIKA RENDSZERSZEMLÉLETÚ
MEGKÖZELfrÉsBEN

HM LPI nmöi rulnkaközösségl

L

A tudományos kutatás egyik legizgalmasabb, de talán a krcatiütást
legiobban igénylő szakasza a hipotézis megalkotása.

§ cím akár hipotézis is lehetne, mindene§etre azt §ugallja, hory van
katonai logisztika (KL).

Mielőtt ennek igazolásába belekezdenénk, érdemes néhány gondo-
latot szentelni magának a logisztikának, már csak azert is, mert mint an-
nak idején a sámítástechnika, a logisztika is divatos lett.

Ez már önmagában is veszélyes, mert yovz^ a hozzá nem értőket,
az önmagukat kelló elméleti alapok nélkül szakértőnek kikiáltókat és
nem utol§ó sorban a dologban pénzt szimatoló "vállalkozók" sokaságát,

Pont a megközelítési lehetóségek sokasága teszi szükségessé, hogl
már a hipotézisalkotás szakaszában döntsünk a saját útjel|egéről. Mi úgl
gondoljulq s ez a kutatás éljából is következik, hog5l számunkra a rend-
szenzemléletű megközelítés és értelmezés vezethet csak eredményre.

S pontosan ebből a szempontból a rendszerépítés szempontjából
fontos megktilönböztetni a logisztikát, miDt tudományt az alkalmazntt
logisztikától, mint módszertől vag5l módszerek sokaságától.

Ha elég bátrak va5tunk már a kutatá§ el§ő szakaszában, akkor min-
den ellenható tényező - valós napi §zük§égletek jelentkezése, §iettetés,
alaptalan ellenvé|emények, az alkalmazás megalapozás nélkiil történó
gtonítása stb _ ellenére felvázolhatjulq hory mi a logisztikával nem mint

r - 
^HoítvédetíOj 
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tudománnyal, nem mint módszerrel, hanem mint rendszerrel kívánunk
foglalkozni.

Döntésünk helyességét néhány dolog tudomásul vétele igazolhatja.
Úry véljíi&. ho5l a logisztika mint tudomány interdiszciplináris, melynek
alápjait és eszkOzeit a tudomány fejlődése, ezen belül a tömegkiszolgálás
elmélete, a sztochasztikus hálózatok elmélete, a gráfelmélet, §tb. már
tisztárta.

A zavart vélhetóen az okozza, ho5l e§l tisztán katonai szükégletek
kielégítése érdekében kidolgozott, matematikai alapokon nyugvó mód-

szer több mint §zázeves csipkerózsika álma után els&orban a ciül szfé-

rában és ott is az ipari termelés területén, a termelés kiszolgáliása, a
szállítás és raktároziás fejlesztése, hatékonyságának n(welése, azaz a tá,
fordítások csökkentése érdekében került ismét alkalmz{á§ba vételre é§

fejlesztésre.

Hódító útját a po]rgáá súérában eue| nem fejezte be, hanem betört
a piac (marketing logisztika), a pénz (banki logisztika), a műszaki fejlesz-

tés területére i§.

Vélhetóen hat az ál|ami1az9atá§ területén is, hiszen makó szinten
multilateráti§ logisztika kapcsolatokat, rendszereket is ismerünk

Visszatérve kezdeti hipotézisikrkhöz - miszerint van katonai logisz-
tika (KL) - már nem nehéz a polgári logi§xika (PL) és KL kapcsolatát
feltételezni, különösen, ha elfogadjuk a "jéghery csúcsa" elmélet alapjrán,

hory nincs védelem mozgósított nemzrtgazÁaságés államigazgatás nél-
kül.

Ha tagadnánk is a KL létét (és nem a szütségességét), akkor is el
kellene fogadnun\ mégpedig a PL léte és hatása miatt, ho§l az alapok
üsszahatnak a "felépítményre', azaz hatékony védelem csak hatékony
KL-PL kapcsolatok esetén lehetséges. Márpedig ez csak akkor igaz, ha
van KL is.

Tekintettel arra, hory a batékony védelem alapja a nemzeti védelmi
program, indokolt megvizsgátni e program és a katonai logisaika lehet-
séges kapcsolati rendszerét is.
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A katonai logisztika, mint a nemzeti védelmi program tervezésé-
nek és megvalosításának eleme

, MegítéIésünk szerint.egy megalapozott nemzeti védelmi program
alapvetően két területen érvényesül

a/ Á védelmi po|itika területén, ahot:

- a lehetséges fenyegetések elemzése,

- a meglévó erők-eszközök felmérése,

- a fenyeget_elFéc é.. a.yéd_elmi haderő (erő-eszköz)
összevetéséből a szükégletek meghatároziása es sorohsá
(priorizálása) elsórendű követelmény, majd mindezek
alapján

- megtörténik a védelmi alapelvek kidolgozása, a szülséges
költségvetái igények alátámasztrásq valamint az áilamhata-lmi
es törverryhoó szervek feladatainak me$ogalmazása valamint

- a nemzetbizton§ági á \€delíni poütika nemzeti iparpolitikával,
1ne.mle_tkti1 Éacpoütikával, es/üttműkddesi léheiőségekkei
Ortáó úsre}rarrgolása avédelmi igén}ekkitmlgálfoa érde[ében.

. _b/A vódetmi hader6 (technikal) feJle§ztése területén, ahol a követ_
kezó feladatok megoldása történik,meg:

- a nemzeti politikából eredő védelmi technikai rendszerek
céljainak, szükségességének, specifikációinak világos
megfogalmazása,

- a rendszerek kompatibilitási követelményeinek precíz
megfogalmazrása.

- a szoíos program-irányítás biztosítása egyértelműen
meghatározott felelősséggel és felhatalmazáűl,

- megfelelőrendszer-tervezé§biztosításaaprogramirányíltás
(management) támogatására,
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- állandó kapcsolattartás a vállalkozókkal, ezek szoros
felügelete, a szükséges információk biztosítása,

- a tervezési és fejlesztési tevékeqnégek felűryelete, biztosítva
ezek megfelelóségét a követelményekhez, a határidőkhöz,
a költ§égelóírá§okhoz stb.,

- fejlesztési és fenntartási (üzemi) ellenórzó és kiértékeló
programok beállítrása és múködtetése annak érdekében,
hogy a (fejlesztett-be§zerzett) haditechnikai eszköz
megfeleljen mind a terveási (hadműveleti-harcászati),
mind az iizemeltetési követelményeknek,

_ a rend§zerbe-, illetve tizembeáIíüási problémák megoldása, a
háttértámogatás biáosítása a program kritikus pontjaihoz,

- azesd<öz (rendszer) teljes élettartam - fejlesaá (beszerzés),
alkalmazás, kivonás - költségeinek minimalizálásáia
alkalmas logisztikai rendszer kialakítása és létesítése, az
eszköz (rendszer) logisztikai rendszerének harmonikus
illesztése a haderó komplex, már meglévó logisztikai
rendszeréhez.

Az elózőekből kitűnik, hogy a logisztika a nemzeti védelrni program
elemeként a védelmi hader6 fejlesztése. (bészelzése) fenntartása teni-
letén jelentkezik, elsősorban a költségek minimalizálását úló, az esz-
közrendszerre vonatkoztatott logisztikai álrendszer tervezésével és
megvalósításával, másodsorban a haderó már meglévő logisztikai rend-
szerébe való integráció megvalósításával.

A katonai logisaika _ mint rendszer - fejlödási sziikséglete

A katonai logisztika dinamikus fejlődését a hatékonyság növelésé-
nek és a kóltségráfordítások csökkentesének es/ütte§ követelménlei
váltották ki. Különösen jelentős, szembetűnő a fejlődés az egne bon}o-
lultabb, összetettebb eszközkomplexumok megjelenése óta.

Ezek harci alkalm azásának iráayítása - a sokszínűség miatt - csakjól
§zervezett rendsz€rek, alrendszerek es/ütteseként valósítható meg kellő
hatékonysággal. Az alrendszerek támogatá§a, ellátása, logisaikai bizto-
sítása a jelentős költségkihatá§ok miatt megköveteli a korszerű tewezési,
operáció-sámítási, információ-feldolgozási, stb eljárások alkalmazásár
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A katonai szervezetek, mint bonyolult ember-gép komplexumok
ú§mevezett "struktúrálatlan" problémáit csak a rtndszerszemlétet segít-
ségével lehet elfogadható eredményességgel keze|ni. Ez közismerten a
megismerés és a tevedés dialektikáján keresztül az állandó, folyamatos
átértékelest, negujítrást jelenti Magától értetódib ho§/ a rendszerszemlélet
alapján fejlődő, folyamatosan megújuló harci hatékonyság emelkedő
színvonala, a harc ellátását, támogatá§át bizto§ító logisztikai rendszerek
kialakulását, ezek integrációját kóveteli meg.

A katonai logisztika rendszerszemlélet alapján ú5l fogható fel, mint
a különböző katonai folyamatokat, tevékenységeket ellátó, támogató,
biztosító rendszereket integráló, magasabb szintű rendszer. Nyilvánvaló,
hory a tradicionális fejlődés, a fegruernemek szaporodása, a szakágak
sokaságának megjelenése, a hozzájuk kapcsolódó specifikus logisztikai
alrendszerekkialakulását eredményezte. Napjainkban azonban a tiirté-
nelmileg kialakult sokszíniiség ellen hat a táfotdítások csökken€sórek
eglre er6sti<t6 kényszere. A katonai 'komplex' logisztikai rendszer kiala-
kítrásának szülségessége felé mutat az irányítás, ezen belül a vezetési-ter-
vezái szrámítógépes információs rendszer alkalmazásának szülségessége,
valamint az ellátási, (támogatási, biztosítási) folyamatok összevonható,
integrálható, optimáli§ra terveáető tevékenységeinek költségcsökken_
tó hatása i§.

Horyan értelmeáetjük az MH lomplex logisztikai rendszerét?

Alogi§ztikai támogatá§ rend§zerének történelmi fejlódését tekintve
megállapítható, hory az a kezdeti disztribúciós (elosztási), RST (rakodrás,
szállítrás, tárolrás) rendszerektól napjainkban már e§utott a maga§ fokon
integrált rendszerekig. Ez 5lakorlatilag a §zervezet ös§zes eróforrásnak
tekinthető elemét komplex módon kezeli a fó folyamat (esetünkben a
harc és békében az ene való felkészülés) ellátása, (támogatása, biztosí-
tása) érdekében. A katonai 'nagy" rendszer bonyolultsága miatt, az átte-
kinthetőség irányítható§ág kóvete|ínén}€inek megfelelóen az erófonások
fajsúlyosabb csoportjai, mint pld a személyek, haditechnikai eszközilq
hadianyagok, szolgáltatások (javítás, szervizelés), kommunikáció stb,
önálló logisztikai alrendszert képeznek, de ezeket az elsó fokon integrált
alrendszereket összefogja egr magasabb szinten integrált, kompl€x ter-
vező_koordináló logisztikai rendszer.
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A maglar sajátosságokat is firyelembe vevő ]'komqlex" katonai lo-

sisztikai ád§zei kialakításának elméleti-logikai kiindulását, az alapve,

iőnek tekinthetó tevékenységek (folyamatok) rendszerezáe, a tevékenység

(folyamat) §tíuktúra kiaiakílása képeáeti. Ennck oka az a megfontolás,

ioó ekiÉs az MH minden "fizikai]' tevékenysége és ezek eredményei is

a triici, véOilmi szükégletek kielégítését (ennek elóké§zíté§ét, ellátását,

biztosítását, támogatá§át) támasztják alá.

Nyilvánvaló, hogy a "fizikai" tevéken}§égek eredményessége a veze-

tettség, a jól "n*"Áll, 
tervezett múködés következménye, ezért ave-

zetés il az alapvetónek tekinthető "fizikai" tevékenységek struktúrájára

épül. Ez azt jélenti, ho5l a vezetés struktúrájának (íry a logisztikai irá-

nyit*anat ii; tényege*n meg kell egyezate a tevékenység (folyamat)

§truktúrával.

Firyelembevéve, hory komplex katonai logisztikai rendszer csak a

folvamátok rendszerezese, a tevéken}§ég struktúra kialakításával kép_

zelhető el, indokolt áttekinteni ennek feltételrendszerét is,

m.

Katonai logisztikai rendszerek kialakításának feltételei

A kül- és belpolitikában 1990. óta bekövetkező változások, a meg-

feszített ütemben folyó parlamenti törvényalkotói munka ellenére még

mindig hiányá, a véóelémmel és annak gazdasági biztosításáva|, az ál-

larnpoigároÉ á a nemzetgazdaság honvédelmi kötelezettségeivel foglal-

má tőrueny hiánya, valámint aHU es az MH ezekből is fakadó napi
gondjai miait a" Mtr q logisaikai rendszerének kidolgozása nem kap-

[atoit prioritást és ezert ei a munka kisebb, de a feladat végrehajtható-
ságát nem megkérdójelezó késedelrnet szenvedetL

Ez a késedelem azért sem okoz jelentós károkat, mert a következő
1-6. pontban íögzített feltételek közül ezidáig csak az 1-2. teljesült, Ezek
a feltételek a következók:

U a Masrar Köaársaság Honvédelmi Alapelvei kerüljenek jóváha-

§tiásta;
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2/ a Magyar Honvédség rendelkezzen elfogadott komplex haditech_
nikai fejlesztési koncepcióval;

3/ a Honvédelmi Törvény az új társadalmi_gazdasági helyzetnek
megfelelóen szab ályozza az á||ampo|gárok és a nem zetgaÁaságjogisze-
mélyeinek honvédelemmel összefüggó gazdasági kótelezettségeiti

4/ alakuljon ki és kerüljön jóváhagyrás ra azországmozgósítás új rend-
§zere;

5/ tisztáádjon a védelmi érdekű K+F, a hazai haditechnikai és had-
felszerelés, gártás, a nernzetközi katonai gazdasági eryüttműködés, a
matketing és impoít tevéken}§égek államigazgatási, irányítási, felü5re-
leti, koordinációs, finanszírozási stb. feladataival kapcsolatos tárcák kö-
zötti munkamegosztás, batá§_ é§ felelősségi kör stb.

6/ eryértelmúen és véglegesen tisztáá jon a felsőszintű irányító-ve_
zető szervek és személyek köótti hatás-, jog- és felelősség megosztás.

Mindezek hiánya a tudományos-elü elókészítést a reálszféra síkjárót
a hipotéás síkjára emeli át, ami már önmagában is azt eredményeáeti,
ho5l a végrehajtási folyarnat megkezdése elótt eryfajta sajátos tránszfor-
mációt is végre kell hajtani, ha a hipotetikus kiindulási feliételek megha-
tározása során tévedés történt.

Ma is teljesen időszerű és megalapozott az a megállapítás, mely sze-

, 'A rendszerváltrás eredméryeként üsszanyert nemzeti szuverenitás
lehetségessé, az új alapköveteláények pedig iziilsegesse teszik a haza
fegyüeres védelmét biztosító Ma§/ar Honvédség szervezetének, fel§ze-
reltségének és múködési rendjének teljeskörű felülvizigálatát, valamint
az új követelményekre és az új lehetóségeke épülő átaiakítá§át.'

A feladat lehe§ftes és szükséges jelzókkel történt kiegá§zítés€ -
mint azt az aáta bekövetkezett történések plasaikusan igazolták - he-
lyesvolt, de nem glégség9s; uryanis a Ma5lar Honvédség új logi§áikai
rendszere eredményes kidolgozásának elengedhetetlen feltérclé a köz_
ponti akarat folyamatos érvényre juttatá§a, a HM é§ az MH párhuzamo-
san futó rendszer fejle§zté§e közótti szinkon megteremtésé.
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Ez azert is szükséges, mert a rendelkezésre álló információk szerint
az MH új logisztikai rendszerének kidolgoaására irányuló erófeszítések
ma már nem csak eryéni tudományos ambíciók sftján folynak, hanem
külsó és belső, szerv€zett és finan§zírozott, de e§rmá§§al kevés szinkront
felrnutató c§oportokat igénybe veve is.

Az e5leztetett és markáns célokban megnllvánuló központi akarat
bemutatása érdekében - a jelen élok keretei közitt - kí§érletet teszünk
a vez€tói élrendszer és az ennek megfeleló feladawégrehajtás perem-
feltételeinek bemutatására.

Iv.

A katonai logisáikai rendszerkoncepció kialakítá§ának
peremfeltételei

1/ Tudnunk kell, hogy a logisztika ("L") nem csodaszer, hanem ery a
lehetséges készletezési, ellátási módszerek közül, melyet valamilyen for-
mában és kiépítettségi fokon, de ma is művel a Maryar Honvédség.

2l Tágabb értelemben lehet makró-meó-mikro 'L'-ról besálni,
(lásd nemzetközi "L" kapcsolatok - vállalati "L') bár a nemzetközi é§ helyi
szakirodalom a meó szintet nem értelmezi.

3/A "L' szúk katonai értelmezése a nemzetgazda§ági 'L" kapcsolatok
figlelembevétele nélkül téWtra ühet, de helytelen is.

4/ A "L" halmazelméleti megközelítése járható út lehet. A járható-
ságot az bizto§íthatja, ha a fejlesztésibeszerzési, ellátási é§ a nemzetgaz-
dasági halmazokat definiáljuk, fi5lelembe véve, bory mindháromnak
rendkívüli időszaki (M) funkciói is vannak Számotni kell azzal is, ho5l
ez a megközelítés csapdát rejt magában, nevezetesen a három halmaz
köós halmazait. A közös halmazok egzakt kezelése naryon fontos, mivel
elsősorban itt van lehetóség a folyamatok befolyásolrására. A gondot az
jelenti, hory a közös halmazok kezelési technikái, módszerei nem ismer-
teh matematikai kezelésüket el kell sajátítani, az algoritmusukat, szoft-
verüket ki kell dolgozrri, azonban ez utóbbi kettó nem "programirodai',
hanem kutatóintézeti feladat.
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5l Az elmélet alapján tisztázni kell, hogl a K+F-el kezdődó tevé-
kenység halmaz kezelhetó-e 'L" eszközökkel vagl sem. Bármelyik válto-
zat esetén a készletezési logisztikával való kapcsolatát le kell írni!

6/ A katonai "L' hatásteniletét, funkciőit, ágazatait tisztázni kell ab-

ból a szempontból is, hory békében és rendkívüli idószakban (B és M)
egyaránt működóképes le$ten-e, avag két külónbözó, de kölcsönhatás-
ban l&ő dologról van-e só.

7/ A B es M ekvivalencia mértéke felvet haderőneni és diszlokációs,
valamint szervezéselméleti gondokat is. Mindezekből az következik,
hogy az első megközelítés csak szervezeselméleti lehet és az is csak úgy,

hory a jelenlegi rendszert és funkcióit rosszul struktúráltnak kell tekin-
teni!

8/ A rendszerszemléletű megközelítés software problémákat is fel_

vet, hiszen az átfogő rendszerek átépítése szü}ségessé teszi az ágazati
szintű rendszerek illesaáét és működóképessé tételét is. Ez utóbbiak
üszont a jelenlegi rendszer széles körű és teljes mélységű ismeretét kö-
vetelik meg.

9/ A jelenlegi rendszer kritikai elemzésénél firyelembe kell venni,
ho$l ez már önmagában és szükségszeren emberi indulatokat válthat ki,
sértődést eredményezhet. Mindezek felerősít(het)ik az eryéni, csoport
és ágazaü érdekek érvényesítését, ami elfed(het)i a valós hel}zetet.

10/ A szervezéselméleti megközelítés, figyelembe véve, hory a szer_

vezr.tlervez,ésvez.éíkari, a szervezetfejlesztés fe5vernemi-szakági funk-
ció, már az indulási szakaszban is szoros eryüttműködést feltételez Mivel
a s7Értezaíteívezé§ a szervezeti struktúrát a vezeté§ eszközének tekinti,
a szervezetfejlesáés pedig olyan keretne\ melyen belül elsősorban a te-
vékerynég fejlesztésére van mód, a koordinált eryüttmúkirdést folyama-
tos közös tanulási tevékenységnek kell tekintenünk, melynek §orán a

vezeté§nek új "eszközei'jöhetnek létre. Tekintettel a résztvevők (veze_

tési-végrehajtási; külső-belső szakemberek) ellentétes érdekeire, a folya-
mat szükégszerűen iterációs lépések sorozatává váülc

11/ Már a feladat megkezdése elótt jelezni kell, hory a folyanat nem
eredményeáet olyan jól deíiniált stru}íúra típu§okat, melyek közül a

vezetés szabadon választhat. A lehet§ége§ eredmény csupán a változtatás
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lehetóségeinek és az ezeknek megfelelő folyamatoknak szervezeteknek
a bemutatiása lehet.

Ezt azért fontos már a prekoncepció kialakításának szakaszában je-
lezni, de fóként tisztázni, mert a környezeti feltételek és a megláó al-
rendszerek kölcsónhatrása, illetve ezeknek a fó folyamatra gyakorolt
hatása jelentősen eltérhet attól fiiggően, hory milyen alrendszer fejlesz-
téséról van só. (De: a környezeti feltételek, illewe az MH jelenlegi hely-
zete és jöóbeni feladatai eltérő sűlyal veendők fi5lelembe attól függően,
hog pld az MH vezetési, készletgazdálkodási, pénzü5d, vagl tervezési
stb alrend§zerének fejlesztéséról van-e sá!)

12lA különböó szervezeti formák és struktúrák leírása feltételrend-
szerüknek kialakíthatóságuknak, alkalmaáatóságuknak, illetve a hazai
viszonyok közitti bevezethetó§égüknek f i§elembevételé\rel történhet.

13/ A "KL' (katouai logisaika), a 'PL' (polgrári logisztikai) kapcso-
latolq eszközik é§ módszerek nélkül nehezen kezelhetó, uryanaHror a
'PLl üxgálatánál ti§ztázni kell, ho§/ az mit tartalmaz? Taítalmazae az
onzágmozgósítás egésát" vagy egt rését, vary sem. Ha igen, akkor mi-
lyen szinten (makró, meá, milíó) é§ milyen ágazatokban? Milyen fel-
adatokra? (vezetés, termelés, §zolgáltatá§ §tb.).

14l Acélkr/LűzÁs, majd a feladat meghatározásánál a hazai polgrári, a
külföldi és hazai katonai alkalmazások éwényesítbetó elemeiból élszenü
kiindulni. (A gondot itt az jelenti, ho5l ezek halmazelméleti megkörclí.-
tésének nincs irodalma.)

15/ A külföldi irodalom a'KLl-t elsósorban ágazati (repüló, RT,
feglverzeti, saíllítrási, élelrnezési stb.) szemléletben mutatja b€, de teljes
vertikumában. Funkcionális 'KL"-t nem értelmez, bár makró szinten
(Nemzetközi katonai-gazdasági együttmúkcr,dés, NATO gazdasági koor-
dináció, szabványosítás stb.) művelik!

1ól A peremfeltételek közé kell sorolni az MH jelenlegi felépíté§é-
nek definiálhatóságát. MegítélésíiLnk szerint jelenleg lineáris-funkcioná-
lis típusú s7ÉNe?Éti felépítesról van só. Itt és mos! de a jclvóben is
kiemelten kell hangsúlyozni, hory nen a katonai folyamatokól, szewe-
zetekről, halem azok anyagi - technikai, közgazdasági funkcióiól és
szervezeteiról beséliink
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v.

A vezetöi célkitűzés kialakítósával összefüggő feladatok

.._ Rendszerelméleti megközelítés esetén a Magyar Honvéd§éget olyan
'kvrázi gazdasági" nagrrendszernek kell értelmeznünk, melynek irányítá-
sa-vezetése összetett§ége és sokétú elemeibőI fakadó komplex tevé-
kenysége miatt ktilönleges feladatot jelent,

A vezetői cél megbatározásánál abból kell kiindulni, hogy tartósan
nem viselhető el a megváltozott,korszerűsödó környezet es az azzal lé-
pést tartani nem tudó szervezet és irányítás ellentmondása. Szervezetfej -
lesaéssel kell biaosítani, hogl a magasabb vezetái szintek megelőzhessék
a rendszer pillanatnl állapotát, biztosíwa ezzs,l az előregondolkodráshoz,
elemzéshez, tervezéshez, §zervezeshez szükséges vezetői kapacitást.

A feladat sokétűsége miatt ez teammunkát jetent. melynek első fá-
zisa a vezetés által megbatórozott étkitiizések elemzésg értelmezése. A
célkitűze§ekMl feladatokat és azok realizálhatóságának feltételeit kelt
kimunkálni.

A feladat második fázisa a vezet6i élnak megfelelő (és errőt meg
kell gőződni, jóvá kell hag5ratni) követelményrendszer, valamint a je-
lenteg funkclónáló rendszer összevetése. Ebból kcivetkezik, hory a jekn-
kgircnó6'átv,lágítfta'lEe§§é§inelqhr,etlcoégeinek teljesítménysiintjének
meghatározása nagrcn fontos, hiszen objektív mérést, összevetést, koc-
kázalelemzest jelent. Ug5ranis nincs miás mód a kívánt és a jelenlegi kö-
zötti ráfordítás_hatékonyság különbség meghatározására, éuuol
következóen a szervezetj aűtrás szü}ségteteinek és követelményeinek be-
mutatására, elórejelzésére, de nincs más mód az új rendszermodell kidol-
gozására sem.

Látsólag "belsó ügmek" tekinthető mindez, de csak látsólag, mert
az eddigi tapasztalatok azt mutatjá\ }rogl szükség van a közbensó meg-
rendelői_vezetői döntéseke még akkor is, ha ez időveszteséggel jár.

_ _ Térjünk vissza a vezetói célmeghatározáshoz, hiszen ez olyan döntő
láncszem, ami a mi esetünkben nem eléggé jól artikutált. Mi az ani jól
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8rtikul6lt, § önnagábrn is elégséges lehet a meglévó rendszermodell
javításÁt igényl6 vezetói éImeghatároáshoz?

tMegválto7ntt a rendszer élkitűzése (lásd Alapelvek), stratégiája
(a védelem) és taktikája is.

2/ Lényegesen megváltoaak a rendszer kömyezeti feltételei úg5l fi_
zikai, mind humán oldalról. (Nemzetgazdaságban végbementváltoaások,
a privatizáció, nernzetközi katonai-gazdasági kapcsolatok kiszelesedése,
a katonai költségvetés állandó csökkenése, a technikai állapot romlása,
FAK kapcsolat megváltozása stb.)

3/ Megítélésünk szerint olyan helyzet alakult ki a rendszeren belül,
amikor már nem a vezetés szabja meg az események alakulását, hanem
kénytelen ahhoz igazodni, utóvédharcot folytatni. (Úg véljiik, kár ery_
ery példát kiragadni; olyan sok van!)

4/ Nem kielégító a vezetési és információrendszer össáangja. (Ez
katonai, gazdasági, technikai értelemben egyaránt igaz!)

5/ A rendszer - és ez csak hipotézis, hiszen valós körülmények közritt
évek óta nem múködtették - működése sem katonai, sem gazÁasági ér-
telemben nem elég hatékony, teljesítményei nincsenek összhangban a
ráfordításokkal, működése a megengedhetónél gazdaságtalanabb. (Reá-
lis feltételek között végrehajtott komplex seregtest, dandár ryakorlat
évek óta nem volt. Mérhetóséget pl. az angolok esetében az Öböl-háború
elókészítése során tapasztaltak jelenthetnek)

A rendszerfejleszté§t kiváltó okok folytathatók tovább is, azonban
miár az 1-5 pontok hármelyike önmagában is kiválüa§a a rendszerfejlesztésre
vonatkoó vezetói igény, majd az elérendó cél meghatátozását.

A vezetói celkitúzés akkor realizálható, illewe alakítbató át konkrét
feladattá,ha az azokhoz szülrséges kiinduló feltételek is bizto§ítottak. B€
kell látnunk néhóny na5lon lényeges dolgot nevezetesen, hogr

1i Maga a rendszer közgazdasági értelemben nem tehető gazdasá-
gossá, "csupán' működóképessé.

2/ A veszteségeket minimaliálni lehet, de megszüntetni nem.
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3/ A ráfordításokon való mai spórolás jövőbeni ráfordítá§többletet
és működóképtelenséget eredményez.

4/ A rendszernek nincs "önjavuló" képessége, mert minden szubjek_
tív elem ez ellen hat,

5/A rendszer működóképességének alapfeltétele azazt alkotó egle-
dek szakmai alkalmassága és a technikai eszközök hadrafoghatósága. (A
kiképzés is függ a technikai biztosítrás színvonalától, annak javítiása eárt
is szükséges!)

6/ A rendszert alkotó fő elemek jaűtása csak a reálfolyamatok, a
vezeté§i rend§zeí és az információs rendszer e5ddejú és komplexjavítása
esetén képzelhetó el, önmagában a struktúia módosításával nem! Itt kell
még azt is jeleznünk, hory az információ-rendszer mint közvetító elem
múködik a reálfo|yamatok és a vezetés köótt.

A feltételek felsorolása folytatható, de nem élszerű, mivel bárme_
|yik eddig felsorolt firyelmen kívül haglása a sikertelenség forrása lehet.

vI.

A jelenlegi rendszer átvitágítáMnak feltételei

A továbbiakban felLétele7zik, hogy az öt pontban megfogalmazott
"vezetői élok" legalább egyike megegyezik a ténylegessel. Ebben az eset-
ben két fő feladat van:

1./ ajelenlegi rendszer kritikai elemzése három síkban, (a reálszféra,
a vezetői, valamint az információrendszer síkján)

2.i a kívánatos rendszer főbb paramétereinek meghatározása és
összevetése a jelenlegivel.

E két feladat végrehajtrása után válik lehetségessé a teammunka vég-
eredményének, az új rendszermodelinek a kimunkálása, a bevezetés ( át-
alakítás) feltétcieinek meghatározása. Mint ahogy azt már jeleztük a
"Peremfeltételek'_ben, a jeienlegi rendszrr kritikai elemzése kényes do-
log, mivel a megjelenó szubjekti.rizmus eimoshatja a ren<iszer hátrányait.
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É,ppen ezért a teljesség igénye nélkül néháuyat miár most e!őre jeleznünk
kell. Ilyen pI. a4 hogr:

_ Ajelenlegi túlerőltetett funkcionális specializáció miatt az anya-
gi és információs kapcsolatoknak olyan rendszere alakult ki, ami meg
nem engedhetó mértékben megnövelte az anyagi és szellemi koordiná-
ciós ráfordításokat, de nem tette hatékonyabbá azokat.

- A hosszú évtizedeken keresztül gyakorolt ágazati specialiáció
szükségtelenül nagy anyagi és minóségi tartalékok kialakulását eredmé-
nyezte, ma§/aru|: megengedhetetlen mértékű inkurenciát hozott létre,
ami végül szervezeti redundanciában is manifesztálódott. (Sajátosan
pregnáns hiányok eryidejú megielenésével.) Mindezek e§dttesen a
megvátozott környezethez való alkalmazkodó képesség elvesztését is
eredményezték.

- A külső és belsó kapcsolatok bonyolultak lettek - és nem csak az
MH-HM szewálasztása miatt - a dónté§i hatá§körök egészségtelenül
centralizálttá váltak - és nem csak a vezetés termé§zet€s információ
éhsége miatt - ez pedig azt eredményezte, hog valódi horizontális
koordináció szinte alig valósul meg!

- Az előzőek eg5rüttes hatása eredményeként a szervezeteink jó-
részt elvesztették adaptációs képességüket is.

A Honvédség eddigi "átszervezései' éUaikat tekintve szinte mindig
tudományos igényűek volta\ a végrehajtás módszerei miatt ü§zont szin-
te mindig megbuktak Az ok a humán elem torzító hatása, az elemzések
következetlen végrehajtása, a prioritások helyett a partikuláris érdekek
megjelenése és érvényre jutása. Eppen ezért ebbe a munkába az érintett
szervezetek és személyek csak akkor vonhatók be, ha az eredmén}t nem
befolyásolhatják

Ahogy a kor|átozás fontos, ú5l az is, hogl az érintettek kihagása a
folyamatból hasonlóan torz eredméoyrevezet. Közreműkodésükre tehát
vezetetten, a célok, prioritá§ok teUesítése érdekében, s addig a mértékig
van szüIség.
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Mlí értünk vez€tettségen?

Itt é§ most azt, hos/ a rendszer- megismerést srjáto§ ellenórzési
lolyrmatnak tekintjük, me|ynek s következő fontosabb terűletekre kell
klterjednie:

1l A rendszer környezeti kapcsolataira, azok szabályozottságára.

2/A rendszer belsó kapacitásaira, a kapacitások diszlokációjára, a ka-
pacitások és a feladatok viszonyára.

3/ A B-M átalakulás szükségleteire (élőerő, technika, idó stb.),

4/ A rendszer elemek eryüttmúködési képességére, kés zség&e (sza-
bályozottság, terjedelem, ryakoriság).

5/A rendszer müködóképességének (hadrafoghatóság, üzemképes_
ség, alkalmazhatóság stb.) színvonalára,reakcióképességére, rugalmassá- :

gára.

6/Avezetésitevékenységszínvonalárahatékonpágára,összhangiá_'-
ra a rendszer fó folyamataival.

7l Az információrendszer múködáére, a vezetési és reálfolyamatok
információ ellátott§ágára.

8/ A rendszer valós él6er6 szülségleteinek felmérésére (mennyiség,
minóség, o§szetétel sz€mpontjából).

9/ A rendszeren belüli korlátok, akadályok feltárására, megszüntet-
hetóségének elemzesére.

10/ A rendszer bóvíthetőségének vagy szűkíthetőségének feltétele-
ire, az eryes rendszerelemek fajlagos fejlesahetóségére, va5l elsorvasz-
tásának, kiiktatásának lehetőségeire.

Az l-10.pontokból az i§ kitűnik, hos/ a törzskari funkciók eryik lé_
nyeges elemének az ellenórzÁne§ de főként e tevékenpég végeredmé-
rryérrkafi cllnmaóatírenttsaereperalátareszrÉdá elengedhetetlennek
tartjuk
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A feladat további részeben az ígl megismert és leírt rendszert kell
összevetnüDk a vezetói célrendszerrel, s ennek eredménye alapján lehet
körvonalazni az új rendszermodellt

Az új rendszermodell kimunkálása során - a katonai struktúra és
diszlokáció ismeretében - kísérletet lehet tenni a jelenlegi lineáris-funk-
ciouális szcrvezeti és működési formának a területi elv dominanci{iát
figrclembe vevó divizionális szervezeti és műkiirlési formára tiirténő át-
elakításórs.

Az általunk ismert katonai rendszer-modell erre lehetőcéget ad. Fi-
gyelembe kell azonban azt venni, hogl a diüzionális logisztikai reod-
szermodell elfogadása" illetve működtetáe visszqhlt a katonai modellre.
Ezllisznnt a vezrtési szintek sámának radikális csökkentését, a vezetési
tevékenység súlypontjának áthelyezését és a jelenlegitól élesen eltéró
hatás-és jogköri munkamegosztást eredményezhet.

A bemutatott kiinduló hipotézi§ é§ vezetói élrendszer lehetővé te-
szi az erőltetett integráció következményeinek felsámolását, az iníeg-
rálhatatlan elemek önállóságának helyreállítlá§át, a szükséges integráció
következete§ é§ teljeskörű végrehajtá§át, a vezetési tagozatban a lineári§
(katonai) és törzskari (anyagi+echnikalpénzüryi stb.) elemek §zetvá_
lasztását

összegezvel

A követelmények és feltételek korántsem teljes köní áttekintése
alapján is megállapítható, hogl a Magnr Honvéds€g r€szére eg úJ lo-
gisztlkai rcndszerJavaslat kidolgozásg nq|d bevezeése elengedhetet-
len sziiks$szerúség. A jelenlegi és a vezetői celrendszernek megfeleló
logisaikai biaosítási rendszer bonyolultsága, átfogó jellege és ihszetett-
sége miatt az új rendszerkoncepció kidolgozása a kalonai é§ polgári szakér-
tók és szervezetek, hazai és nemzetközi erók, eszközök koordinált
összefogását teszik szükségessé. A vezetói élrendszerMl fakadó felada-
tok előzete§ €lemzes€ azt mutatja, ho§I ajelenlegi rendszer jaűtása nem
csak szülséges, de lehetséges is. A rendszenzintú hatékonyság növeke-
dé§ (v€szte§ég csökkenés) t5-?-0 7o lehet, meghatározott fetadatok és
funkciók polgári sdérába törtéDó egddejű átterclése mellett,
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AZ AMERIKAI SZÁMZFÖLDI CSAPATOKLOCI§ZTIKAI
RENDSZEnE EURÓPÁBAN

(Egy konzultáció tapasztalatai) t

Varya LészJóz

1. Az U§A Army logi§áikli rend§zere
(Elméleti megközelítés)

A közérthetóség kedvéért az Amerikai Egesült Álhmok Hadsere-
gének gazdálkodási, anyagi-biztosítási rendszeréról bevezetóként egl-
két tájékoztató jellegű ismeretet adok közre.

A logisztika fogalmát soKéleképpen lehet meghatározni.

Az Amerikai Egresüt Áhmok Hadseregének (USA Army) togisz,
tikai rendszerébe az ellátás, javítrás-karbantartás, szállítási valamint a lé-
tesítrréíyfi,te§, fenntartrás tartozilc (A Étesí§neny építÁ csak funkcionálisan
tartoúk hozzá, parancsnoki rendszerébe nem.) Az egészségügd ellátás
a loqisaikai rendszertől külön van. (Logisztikai kiképző központjuk az

EgyésUlt Álamokban, Fort Ire-ben található.)

Elláíás (supply) alatt a felszerelési eszközök és anyagok (equip-
ment), valairrint a fenntartási anyago\ va$l ahog5l az amerikaiak mond-
ják, e[átnráqok (supplyes) terrcze{ besrr-r&é! á§ételé! bevételezé§ét,
raktározását és felhasználását értik.

Karbantartá§-Jovltós fogalma a hadfelszerelések, hadianyagok
harcállapotban (irzemképes állapotban) való tartását jelenti.

l A Looarltációra t993.f.bruár22-26 !özür }€rltli .ú !z UsA badsere8 kózpooti rakuiíolsi
r€nózele (PoMcU§s} r&rr.köíb€ú

2 v8r8a Ló§zló tDklzred6, !z MH HocsF-ié8 o§aályv9zelóje,cloPoíúóöl(,ltdy€nc§
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. Szálütás a személyi állomány és a hadianyag meghatározott hely-
színre való.juttatásaltengeri-, légi- és szárazföldi ú-ton. |lenaU egy naá-
osaály szállítása a "Sivatagi Villám'' hadművelet 1iraki iráború; sÖán ,l+
hajót vett igénybe.] Az USA-ból való szállítás légi és tengeri, á helyszíni
szállítás szárazföldi és légi úton történik. Polgári izálti.trásiis igénytevesz-
nek

A logisztikai folyamrt megvalósítá§ának három szintje van:

- stratégiai(hadászati);

- műveleti (hadműveleti); 1
- taktikai (harcászati). ) hadszíntéri

A §tr8íé8isi (hadá§zati) szinten a védelmi Minisztérium és a Fópa-
3nlnotlis Ksa9tgazdálkodással, beszerzéssel foglalkoák Megrende-
|éseik teljesítésére kisrészben saját, nag5rrészbén nemzetgaidasági
(magán) sállítókkal kötnek szeródéseket ryártásra, illewe sálgáltati'-
soka (|avításokra).

_ A.legtöbb eszkö"l 6 anyagot polgári vállalatoktót rendelik meg.
Eges hadianyagglártó üzemek kormánykézen vanna§ de tizemeltetéi-
1e 9_rcket is kiadják polgári vállalatoknak. Nag központi anyaggazilát-
kodó szervezeteik vannak, karbantartó_jaűtó üz€melq na§/ kózpontl
elovtó bázisok , depók (raktár, lerakat, riktártelep), wareűuse (nagl-
kereskedelmi áruraktár), illetve terminálok (tengeri kikötők),

, _ A?entagon az USA éves költségvetési tervében a Kongresszus által
biztosított költségvetésból gazdálkodik- Ez közel sem mená a fóbb po-
ütikai áíamlatoktól. A hidegháború lezárásával az Eryesüt Álamokle_
lentósen csökkentette hadikiadásait, valamint az Európában állomásoá
csapatait. Az 1992. ári választások következményeként az Egesült Á_
lamoknak új kormánya, az amerikai fegrueres erőtnek új főpiancsnoka
van, több mint száz új képviselő szavaz a költségvetésÓ, benne a hadi_

ldadifkól.Az I]SA !1§ kereskedelmi deficifre, költségvetési hiánya
isa védelmi kiadások lefaragrásáia ö§ztönöz. A végeredmény: keveseúb
pénzMl, változatlan feladatokat kell megoldaniuk. (A helyzet ismerós,
csak a na5ságrend - még arányaiban is _ mrás.;
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A hadszintéri logi§ztikai lépcsőb€n a hadműveleti szinten jelentőa
arányban dolgozik polgári állomány (fó funkció az ellátás, §állítás), haí-
cászati szinten katonák vannak túlnyomó többségben. A szervezeti fel-
építés többfunkciós.

A hadszintéri logisztikai Mzis (elgondol6s szintenként) né§ |ép-
csós:

- hadmúveletiteniletszint;

- hadtest;

- hadosztá§;

- ezred, dandár.

Az ellótás rendJe:

company

I

battalion(company)
I

BDR

század
I

zászJ'úali
I

ezred, dandár

hadosztály
l

hadtest, seregtest rrásállítás
I

hadszintér (pl. Europa)
I

felsószint

vételezés

l

I

-1"-|------ldivision

I

corPs
l

theaterlEAc
I

wholesale

A tervezes béke idó§zakra, illetve e5le5l hadműveletre történik (A
"Sivatagi Villám' hadmúvelet négy napjára például kétmillió gallon
üzemanyagszülrségletet terveztek)

Az ellátás fu nkcionális szervezetei sz myeggszdliltodó §zerr,€zete},
központob melyek az igényfe|néréssel, trárolrással és a karbantartó tevé-
kenpég megszervezésevel is foglalkoznaL
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Az igénylés alulr6| íiilfelé tiiríénik A logisztikai automatizáció teljes
számítógépes bizto§ítá§t ad. A §ámítógép béke helyórségben és terepen
eryaránt alkalmazható. Számítógép század szinten van rendszeresítve,
ery a logisztikai rendszer kiszolgálására, ery pedig az egyéb (elsősorban
személyi, személyügyi nyilvántartásokra) élokra. Hadosztály szinten
mobil (gépjármű záít íelépítményébe beépített) nagrteljesítményú szá_
mítógéppel rendelkeznek A számít ógépek zészlóaljtól fölfelé egrrnással
távbeszéló vonalakon modem kapcsolatban vannak. Szofwerjeik min-
denki számára közérthetóek, menü-rendszerűek. Az anyag igénylése
mágneses úton, számítógép és számítógép között történi§ szintén mo-
dem rendszerben.

Minden szinten jóváharyott készletezesi szintek vannak Ezek két
részbóI tevődnek össze. Egl részet az eszköz, anyag valamilyen szempont
szerinti fontossága alapján hatirozzák meg, más részét a felhasználás
gyakorisága szerinL Jellemzó például, hogl ha az anyagból egl év alatt
kilenc fogl el, akkor azt a felhasanálás szintjén tárolják. A biztonságos
ellátás érdekében több ellátási szinten tárolnak azonos anyagokat. Ha a
készlet a meghatározott szint alá csökken, akkor felülről pótolják. Az
igenyek kielégítéséről tájékoztatják az igénylóket. amennfben nem tud_
ják azt kielégíteni, akkor annak (azok) várható idópontjáról. Ha az a ritka
e§et föídul eló, hogl hadszíntéri szinten nem tudják biztosítani az anya-
got, akkor az USA-MI hozatják meg. A biztosítottság §zintje, vag/ má§-
képpen megfogalmaara a hiány valószínűsége a Magyar Honvéóég
szemszigéból nézve szinte elképzelhetetlen.

Minden eszköz és anyag az USA Army_ban erységes, központi nyil-
vántartási sámmal rendelkezik Igenyléskor megadják az igénylő e5rség
megnevezését (alakulat azonosító), az igényelt anyag központi nfilván-
tartá§i §ámát (HETK), az igényelt mennyiséget, és egÉajta fonto§ság-,
sürg6sség meghatározást (prioritás).

A késdetezési szint meghatározását hadosztáJy szint€n és ez atatt a
tapasztalatokra alapzáll, a fo5lás adatok fi§elembedtelevel Az új
eszköztik alkatrész szübégleteit, ké§zletez€si szintj§it u§mevezett imér-

nöki modell' alapján állapítják neg.

Az USA Army késdeszintjei 65-90 napi szübéglet közitt mozog-
nak Ennek nem mindnek kell az egnégnél lenni, megrendelés formájá-
ban is lehetnek. Az USA Army múködési szintjén 30 napos, egnég
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szinten 15 napo§ készleteket alaKtanak ki. A biztonsági sánt 5 napos, a
szállítrásra vonatkozó készletszint 30-60 napos. A "Sivatagi Villám" had-
műveletre pé|dául 60 napi ellátmányuk volt tárolva.

E5ség szinten a már említett módon meghatározott (évi 9 alkalom-
mal való igénylés esetén) anyagokat tárolnak Ezek a sámok katonai
szervezetenként másolg sajátosságaik, specialitásuk változtatja ezt (pél-
dául kiképzési sajátosságok). Ez egységszinten max 300 féle anyag táro-
lását jelenti (akkumulátorok, szűrók, stb.). Felfelé haladva, például
hadosztály szinten ez 3-5000 féle alkatrész tárolását jelenti. Legfelsó (de-
po, wholesale) szinten 1.28fi)fi) féle eszközt, anyagot tárolnak, ebból 1,1

millió az alkatrész.

Felszerelési eszközökés anyagok nyilvántartása "meghatározrási do-
kumentumon" alapul. (Ez körülbelül a mi állománytáblánknak felel
meg.) Ellátási, juttatá§i táblázatuk van. Hadosztályonként nflvántartá-
sért felelős tiszt van, aki leltárkönyvet (nllvántartást) vezet az alárel-
delteknél kintlévő eszközökől. A századparanc,snokok tóle veszik át a
felszerelési eszköóket és anyagokat, a továbbiakban pedig a századpa_
ranc§nok a felelós azokért. (Például havonta 10 %-os leltározást hajt vég-
re.)

Az USA hadseregben tíz ellátási alosztáIyt hoztak létre.3 Ezek tago-
zódiása meghatároal a gazdálkodás rendjére.

Ellátási osztályolc

I. élelmiszerek. gyógyszerek; 1. fOryóeszközök, de

) nyilvántartást ve-

il. ruházat, irodai berendezések; / zetnek róluk

kenő- és üzemanyagok, veryianyagok;

építőanyagok, sógesdrót, stb;

3 A Magyaí Honvédsé8en belol a 8azdálkodá§ á8,azali reDdszerben lörténik, l8 felsó§zintú

8,azdákodó szerv álal behatárolt anya8nernleleló§sé8i körben.

ilI.

ry.
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V. lószer, vegyi feryverek;

VL személyi használatú foglasztási cikkek (kantináru);

VII. végtermékek,harceszköók(beszerzésükkongresszusi
jóváhagás alapján történik);

VIn. egészségügi(orvosi,§ó§ászati)anyagok;

D(. karbantartási aDyagok, pótatkatrészek (fenntartá§i anya_
cok);

)( selej! vagl használaton kívüli anyagok (ótékonpági celok-
ra is hasznosítják).

2. A száradöldi c§apatok logi§áikai rendszere
(Tapasztalati megközelíté§ben)

Az USA-magar katonai e§/üttműködés e5rik megnyilvánulási for-
mája az l992-93-ra ten€zett szakmai konzultációk, melynek keretén be-
lül egyrészt az amerikai hadsereg szakemberei Magyarországra
látogatnak é§ tájékoztató, ismeretterjeszt6 elóadásokat, konzultációkat
tartanak az UsA hadsereg felépításéról, múködéséról. Másrészt külön_
böó összetételű maryar katonai szakmai csoportok tesznek tátogatráso_
kat az UsA hadseregrrél, tapasztalatszerzés (-csere) éljábol.

Ezen terv keretében 1993. február 22-26 között németorsági USA
bázisokon konzultációt fotytattunk le az USA hadsereg központi raktá-
rozási rendszere (POMCUS), valamint az anyagok késdet{zfue, tárotá-
sa, nyilvántartása, felhaszrálókhoz való lejuttatás rendje témakörében.a

4 A_tozultácifi r€sztvcn t a Mr8yrf Hoívédlag ré5zéíól: v.8a Lit§dúnk.e?js. az MH
HocsP-5ét tazd!.áti tefv.á-.lcrDó ov. (cí.b.), sz.úe§ Józ.cf.,ds. MH szcsPaá8 ATF h,

^!da^.pádrlczMHRszFh.,Gylto.tisánd8alczrfiÉE(Hú.Ácsr.ó!zlóarezi&ITFílrR"b.
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A csoport kitűnően szervezett szakmai program keretében tanul-
mányozta a Németonzágban állomásozo USA 21. Hadszíntéri Terület-
támogató Parancsnokság és szakegységei, alegnégei szervezeteit,
tervezési, ellátási, kiszolgálási, javítási, információs és rakíározási tevé-
kenpégét, valamint mindennapi szolgálati és szolgálaton kívüli életét.

A program keretében megtekintettük_a 21. TAACOM-oI (21. Had_
színtéri Tenilettámogató Parancsnokág)) és alárendelt katonai szerve-
zeteit, illetve a belőlük összeálló logisztikai biztosítás rendszerét.
Konkrétan az olábbi katonsi szenezetekeí lótogsttuk m€:

- 21. TAACOM (Theater Army Area Command), Hadszintéri
Területtámogató Parancsnolság törx;

- 29. ASG (Area Support Group), Területtámogató Dandár törzs;

- GSCK (General Support Crnten, Kaiserslautern),
Altalános Ellátó Kózpont, Kai§eílautern;

- GSCG (General Support Centers, Germersheim),
Altalános Ellátó Központ, Germersheim;

- 51. MBM (Maintenance Battalions Missions),
Karbantartó_j avít ó Zászlóalj;

- 293. BSB (Base Support Battalion), Bázis Ellátó
ZÁsdóali;

- 37. TC (Transportation Command), Saállító Parancsnokság;

- 53. TB (Transpoítation Battalion), Szállító
ZÁszlóali;

A 2l . TAAcoM 8z sahdt_€t e8yútt rlkotja !z Eüíópábón áüút&§oó UsA sáíaróldi hlderót.A
2l . Had§átrtéfi Teíltl€íám€ató P8elcsoo&§got (me8 ré§á.o sz (trrálló ro8i§dikai r€í&zenel
rcndelkezó sndt-€t i§ kiszol8áljs). rri§é erólrere[ h8§qütk&t úgy fogblrDfuk fcl, mintba .z
MHP+ózvaücú.I( anyr8i-t€cbliloi §z€.vezeteit e8y !rl8a!8t bc8!,iégb€ §zerycaléDk
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- CEGE (Combat Equipment Group Europe), Európai
Haditechnikai Dandár;

- 1. CEC (Combat Equipment Company),
Haditechnikai Saízad;

- 4. CEC (Combat Equipment Company),
Haditechnikai Sázad;

- SSA WK4R30 é§ SSA WK4FYS (Supply Support Actiüty),
Ellátástámogató, illetve Fenntaítási anyagellátó katonai
szeí/€zet;

- cDc DECA (cátí8l Distribution Center), Ikizponti Elosztó
Központ;

- 95. MPB (Military Police Battalion), Katonai RendészZászlóalj;

- Community Mannheim, Mannheimi Kolónia.

Az elsó nep Kelsershuternben

Az elsó nap megismertük a 21. TAACOM múködési elvét,szewezeti
felépítését, a PoMCUS (Prepositioning of Materiel Configured to Unit
Sets) felszerelési programot, annak végrehajtását és végrehajtó szewét,
a CEGE-L I§mertették a funkcionális parancsnobágokat, a beérkezett
igényeket feldolgoó 200 TAMSI-t, a a 2fi) TAMMC, Hadszíntéri Ha-
dianyaggazdálkodó Központot" az 1 TMCA SzÁllítrásiMozgrásirányító
Hivatalt, bemutatták a végrehajtó 37, TC, Sállító Parancsnokságot, a 29.
ASG alárendeltjeit, raktárbázisait, a 70. Iégisállítási Zásilóaljat, az 5.
szállásmesteri ale5néget, a 14. Katonai Rendész Dandárt, a 9. Pénzüryi
C)soportot, a Személyiigi Csoportot, a kegreletüpi csoportot §tb.

A 21. Hadsáttér Területtámogató Parancsnobág (21. TAACOM)
létszáma több mint 10 ezer fő. Németorsaíg és a Benelrx államok terü-
letén tevékenykednek

Ingisaikai fogalommeghatározásuk végtelen egnzerú Logisztika:
amire, ahol és amikor szülség van. Ez a megbatározás lérryegében meg-
e5rezik a fegrverzeti és technikai szolgálat csapa§zintű anyaggazdálko-
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dási feladataira 1987_ben kiadott szakuta§ítá§ban (Át207) az anyagi biz-
tosítiásra meghatározott fogalorrmal. Amely szerint az 'anyagi biztosí-
tásnak azon tevékenységek &szességét tekintjük, melyek arra irányut-
nak, ho5l a csapatok feladataik ellátáshoz szükséges e§7közökkel, anya_
gokkal, külső szolgáltatásokkal kelló idóben_ És helyen, megfelelő
mennyiségben á minőségben rendelkezzenek' vo

A 21. TAACOM alárendelt katonai szervezetei hórom csoportra
tagolbatók

1. területi támogató csoportok (ASG);

2. funkcionális parancsnokságo§

3. logisaikai gazdálkodó központ.

Külön kell em]ítést tenni POMCUS lelszerelésl prognmról. Az el-
képzelések szerint egl európai háborű konfliltus esetén az Európában
állomrásoó 5. Hadte§t má§ NATO erókkel eglüttműködve felveszi a har_
mt az ellen§ége§ erókkel. Ezzet eryidőben a légieró csapaszállító flot-
tája megkezdi az amerikai hadseteg személyi állományának átsállítrását
az Eryesült AllamokMl Európába. Az át§zállított §zemélyi állomány az
erre a élra kialakított személyi felszerelési helyeken áweszi az ott elóre
tárolt, készletezett személyi felszerelését. A kü|önböz6 kötelékek (e§-
ségek, alerységek) ezután kétfelé válnak. Az alegnégek, egnégek tech-
nikai eszközeinek á felszereléseinek kezelói továbbmennek a NATo
POMCUS raktáraiba, ahol átve§rt az ott tárolt technikai eszköziket és
felszereléseket. Ezután továbbmennek (általában'lábon'} a megalaku_
lási körletbe, ahol találkoznak köteléküknek a személyi felszerelési hely-
ról már korábban idérkezett részevel A megalakulási körletben (vagr
annak közeléból) veszik fel a még hirányá e5Éb késÁeteiket, az íjam-
anyagot, lőczert és élelmiszert. Az ígr teljesen felszerelt alakulatokat to-
vábbsállítják (elsósorban vasúton) a harcászati feladataik megoldására-

A POMCUS felszerelé§i koncepció, program az alábbi óüdítésból
szármeik: prepositioning of Material configured to unit sets, varyis
Erységké§zletek összeállításához szükséges anyagok elókészítése.

vói vdrd ó6sze
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A POMCUS progmm végíehajtási feladatai elsősorban az Európai
Harci-felszerelési Dandárra (CEGE) hárulnak. A dandár megnevezése
az alábbi rövidítésból származik:

USA:

Combat

Equipment

Group

- harci

- felszerelési

- csoport

Europe - európai szintű

A PoMCUS koncepció végrehajtásának további ré§zleteit a CEGE
!árryalása során mutatom be.

A 21. Hadszintéri Területtámogató Parancsnokság (TAACOM)
sz€rvezeti felépítését a cikk végén található táblázatok kellő részletes-
séggel tartalmazák

A beérkezett igényeket a 200. TAMMC (Theater Army Material
Management Crnter) Hadszíntéri Anyaggazdálkodó Központ dolgozza
fel. (A központ ez év nyarán költözik Zweibrückenből Kaiserslautem-
be.) Itt futnak össze a béke a "MZ' anyágokat, felszereléseket tároló
különféle raktárak nllvántartási adatai, és itt folyik a különbözó javító_
karbantartó kapacitások (munka és munkaerő) tervezése.

A 200 . TAMMC Hadszíntéri Anyaggazdálkodó Központ része (alá-
rendeltje) a Logisztikai Gazdálkodó Központnak, (melynek parancsno-
ka Mahan dandártábornolq aki eryben a 21. TAACOM fóparancsnok
helyettese is), alárendeltségébe tartozik a 9. Hadianyaggazdálkodó Köz-
pont (9. MMC, Materiel Management Center).

A Ilgisztikai Gazdálkodó Központ (LMC, I,ogistics Management
Center) másik része (alárendeltje) az I.TMCA (Transportation Move-
ment ControlAgency AEAGD-NCA_Co) Szállítási-Mozgásirányító Hi-
vatal (Fónókség). Ez részben az alárendelt szállíó zászlőaljalq illetve
(elsősorban) a 37.TC (Transportation Comand) Szállító Parancsnolrság
irányításával funkcionál.
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A szállítási feladatokat az említett 37.TC á§ alárendelt zászlóaljai,
valamint az AI§G (Aüaton Lngistics Support Group) I-égi Logisztikai
Ellátó Csoport és alárendelt 70.TB (Transportation Battalion) (IÉgi)
Szállítá Zá!sz|6a\a hajtják végre. Itt említést kell tenni az 5. Szállásmes-
teri alegységról, ahol az európai hadszíntéren eryedül végzik a rakomá-
nyok légiszállításhoz való rögzítését. Ily módon napi 50 tonna rakományt
készítenek eló.

A21. TAACOM alárendeltségébe tartoá terüeti támogató (ellátó)
dandárok (ASG, Area Suport Group) megtekintese, megismerése cso-
portunk e$,ik fő feladata volt.

A funkcionáüs parancsnolrságok és §zervez€tek köótt meg kell még
említeni a 14. Katonai Rendész Dandárt, a 21. Személyiigyi Cboportot,
a Keryeletügd Cboportot, a 76. Katonazenekart, végül de nem utolsó
sorban a 9. Pénzüryi Goportot (9.FG, Finance Group).

A 9. Pénzüryi Csoport végá az összes kereskedelmi és utaziá§okkal
kapcsolatos kifizetést. Működési területükön á ezeí katonát szolgálnak
ki.

A 29. ASG, Területi Támogató DandÁrnál megismertük az ASG
felépítését, béke és háborris feladatait. Ezután ismertették az ASG BSB,
bázis ellátó zászJóaljainak feladatait, felépítáét, szerepét az ASG-n be-
lül.

A DCG és COS anyagellátó szervezeteknél megtekintettük a kato-
nai szervezetektól levett anyagok s zoílítoz^át, javitását, tárolását, illet-
ve a katonai szenre?etek igényei alapján az anyagok kiszállítrásra való
eIókészítését.

_ . , A 29. Terület Támogató Dandár címerében e§/ jelmondat (ré§z)
látható: Első az ellátás (support first). Ezzel is ki óhajtják fejezni a csa-
patok ellátásának jelentőségét. Mint tudjuk a modern hadseregekben,
azok fejlettségi szintjével eryeuesen nó a kiszotgáló léts zám atálya abar
colókhoz viszonftva.

A dandár éü 3ll0 milüó $-al (kb. 28,9 nilliárd Ft)gazdálkodik. Sze-
mélyi állománya 6900 fó.
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A Dandár béke feladatai köú tartozik tíz zászlóalj békeirányítása,
az épiiletek karbantatá§a, fenntartá§a, a napi élet biztosítrása, stb. Rész-
feladatai köótt szerepel a haditechnikai felszerelések tárolása, karban-
tart ása javíuása a kaonai kolóniák (lakótelepek) napi étetének támogatrása.

Háborű feladatai kiegészülnek az érkező erók fogadrásával (felsze_
íelé§evel), tovább§zállítrásával, a hadszíntéri tárolással, az utánpótlás fo_
gadásával.

A Dandár szervezeti felépltése

íórzs
( steff. )

zász l örl j
( battel i on)

DP(t DEH Dl}t
I

(5zeírélu) l ( logisz-ltillei)
( llé rnól i )

s 1,2,3,4

Hrrci ( talt,i lri ) f.ladri

aa
lxsdl es

11ain Btl5Xarb. Euíopeíjru, z, Hadiirchn.
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xöz90nt

lJll §
G§cl(
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6scP

Ell m n ?93+h 4t5
f] BSB-z

DpDot5
á l trl ános
El láiö
l{ózpo nt

l§8ll§
8ázis ellAtó
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l{ol lonill
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Az ábrából látható, hory a dandár nég általrános ellátóközponttal,
két javító-kaíbantaftő zász}óal;1aly három bázisellátó zászlóaljjal, ery Eu-
rópai lladitechnikai Jaűtó-Karbantartó KözpoDttal rendelkezik. Ez
mellett egl tartalék (keret) ellátó központ i§ alárendelt§égébe tarto,ik_
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Az áItalános ellótó közponíok (GSG) profilírozottak Például a lu-
xemburgi (GSCL) veryivédelrni eszköók és anyagok tárolrásában, javí_
tá§ában, a germer§heimi (CSCG) tóaőfe§ver€k hírhetók, a kaiserslauterni
(GSCK) harcjármúvek tárolásában, alvázjavítrásban, stb. megkiilönkiz-
tetetL

Tötzs-, eMtó- és Javító,tarüantartó szÁzedo}krl rendelkenek

E1.1c

H
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A javító, karbantartó zászlóaljak (Maint BN§) béke é§ tábori körül_
mények közditti javításra, karbantartrására, a haditechnikai eszköaik ki-
vonására, stb. vannak felkészíwe. Törzs, javító karbantartó-, és ellátó
századokkal rendelkeznek.

5t lírnnh§ió llenn hp i ír xrflsíuhe nrnn h€ í
66 N.LautrPn N. Lrute?n p i riia§en s N,LeutPrn

A bázisellótó ászl6aünk a kolóniá§ lakótelepek ellátá§át, feDntar-
tá§át biztmítá§át §zolgálják Feladatuk még a terüeti bizüo§ítás, menedzse_
lés, terrorizmw (elhádtás) - elleni védelem, stb.

Ezek a feladatok epben jelentik a katonac,saládok mindenoldalú
támogatá§áL Ez például a Kaiserslauteni közrsség esetén 20(n km2_t é§
60.0m főt (családtagokkal eg/ütt) jelent. EbbeD a tekintetben a légierő
es a sárazföldi hadsereg családjai nem különülnek el. Ez a létsám - más
közlsségek fe|sámolása miatt - a köze§tivőben várhatóan emelkedni
fog. A Kaiserclautern NY. kolóniáért pé|dául a légieró felel (katonai bolt,
bank, lakrás, iskola, tűzvédelem, karbantartrás. létesítmény fenntartás, lé-
tesítmény biztosítás), a Kaiserlautem K kolóniáért a száradOldi hadse-
reE
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Kaiserslauternben például három fő áruházuk van (ruházat, fotó-
optika), melyek havi 9,5 millió $ forgalmat bonyolítanak le. Három élel-
mezési áruházat üzemeltetnek, összesen haü 4,8 millió $ forgalommal.

Az ASG dandár törzsben (lásd szervezeti telépítés) három "igazga-
tóság" van, melyek szolgáltatásokat végeznek (szervezrrek): különböző
klubok, hadsereg köaisségi szolgáltatások, iskolák, kábítószer megeló-
zes, nyugdíjasszolgáltatrás, erkölcsi támogatás, stb. Marketing és reklám
részlegük van, melynek egyik feladata a közösségtájékoztatás: fegyveres
erők rádiója, TV, sajtó, stb.

Megtekintettük a 37. TC, Szállító Parancsnokágnál az 53. TB, Sál-
lító Zó§zlóaüat. Itt ismertették a parancsnokág, ezen belül a zász|óalj
helyét, szerepét, feladatát. Megnéztük a jármúparkot, a javítóműhe$.

Az 53. szállító zászlóalj alárendeltségébe 4 század tartozik. Összlét-
számuk 780 fó (27 tiszt, 5 tiszthelyettes, 748 polgári). 240 teherjárművel
rendelkeznek. Tevékenl,ségükre jellemző, hogy ez év januárjában 1 mil-
lió km-t tettek meg,

Feladatuk a na5rtávolsági közúti szállítás is, Németországban, Be-
nelux államokban egyaránt. Jellemzóen 14 t-s szállító teherjárműveik
vannak Az alapgép 915 típusszámú, mely (mint nyerges vontató) külön-
féle utánfutókkal közlekedik. Például zárt kiütelben posta utánfutó, hű-
tókonténer utánfutó (Rif.-ek). Mercedes típusú furgonjaik kis súlyokkal,
kis távolságra közlekednek. "Hemet" típusú műszaki mentó jármúvük
minden igénl.t kielégít.

A zász|óa|jnál gépj árművezetó-képzessel is foglalkoznak.

A másodlk nap Mannbeinben és Germersheimben

Szerdán a CEGE Európai Haditechnikai (Harcfelszerelési) Dandár-
nál ismertették a CEGE feladatait, s?ÉFrezetí, területi felépítésüket,
részvételüket a POMCUS központi tárolási, felszerelési rendszerben. A
POMCUS koncepciót részletesebben megismertük. Ezután megtekin-
tettük a CEGE 1. CEC Harci-felszerelési Századot.
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A CEGE Európai Haditechnikai Dandár fó feladatai:

- Fszközök és anyagok levétele (áwétele, bevétele). Ez a feladat
az Európában állomásoó USA Hadsereg haderócsökkentése
kapcsán jelentósen megnőtt.

- Az eszközökből és anyagokból egység-alegység felszerelési
készleteket állítanak össze. (Lásd POMCUS koncepció)

- Anyagok, eszközök, készletek tárolása, karbantartása, kiadása.

- Váratlan helyzetből adódó szállítások ellátása.

- POMCUS feladat végrehajtása. (Felelósek a POMCUS bá-
zisokért),

A CEGE szervezeti felépítése alapján négy területi zászlóaljból te-
vődik össze, (CEB, Combat Equipment Battalion, H arcfelszerclésiZász-
lóalj.) Ezelc

- CEB East, Kelet, székhelye Karlsruhe.

- CEB North, Észak, szekhelye Grefrath.

- CEB West, Nyugat, §zékhelye Landstuhl.

- CEB Northwe§t, Eszakn}ugat, székhelye Hollandia, Coevorden.

A dandár 17 Hadiíechnikai Sázaddal rendelkezik (CEC, Combat
Equipment Company). Ezek területileg külónböző helyeken helyezked-
nek el, Parancsnoki beosztásuk őrnagi.Ezt a századok nary önállósága :

indokolja. (Átalában a századparancinoki beosztások százááosi helyek.)

cEB E, Kelet

- l. CEC, Mannheim

_ 3. CEC, Karlsruhe

- 4. CEC, Germersheim

58



CEB W, Nyr:gat

- 5. CEC, Pirmasens

- 6. CEC, Miesau

- 7. CEC, Nahbollenbach

- 8. CEC, Kaiserslautern

CEB N, É§zak

- 14. CEC, Mönchengladbach

- 15. CEC, Herongen

- 16. CEC, Belgium, Zutendaal

- 17. CEC, Belgium, Grobbendonk

CEB NW, Északnyugat

- 18, CEC, Belgium, Brunssum

- l9. CEC, Hollandia, Vriezenveen

- 20. CEC, Hollandia, Coevorden

- 21. CEC, Hollandia, Ter Apel

- 22. CEC, Belgium, Eygleshoven

A 9. CEC nem tartozik zász\óaljltoz, hanem közvetlenül a CEGE-
nek van alárendelve. Elhelyezése az Egyesült Királyságban (Nary-Bri-
tanniában), Burtonwoodban van, aZ ott működő 54. ASG (Terület
Támogató Dandár) terúletén.

A CEGE kapcsán ismételten foglalkozni kell a POMCUS program-
mal, hiszen ők felelósek ezekért a bázisokért és a feladatért.Erdemes
megemlíteni egy-egy aleg,ség haditechnikai és anyagi felszereléséhez
szükséges időt. Ezek a példa kedvért a következólc

_ öná||őszázad, Ó Óra
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- páncélos zászlóalj

- felderítő zászlóalj

- műszaki tüzét zászlóalj

9 óra

9 óra

72 őra

- karbantartó, jaÁtó, ellátó zászlóalj, kórház 22 Óta

Az egségek, ale5,ségek személyi állományát megelózik azok ope-
ratív tisztjei és megkezdódik a technika átadá§hoz való elókészítése. A
tárolt (zárt-, esetleg légkondicionált ralíárakban) technikai eszkóók
üzembiztonsága rendkívül magas. A 4. Haditechnikai Századnál Ger-
mersheimben péIdául a legutolsó ellenórzés során több mint5O technikai
eszköa (gép_ és harcjármű, önjáró tiiaérségi eszköz, stb.) fuldítottak be,
s ezek kivétel nélkül azonnal üzemképesnek bizonyultak.

A követelményeket - amelyek alapján a CEGE-nél tevékenykednek
- a sárazföldi hadseregüryi minisztérium hag{a jóvá.

A hadfelszereléseket számítógépes készletnyilvántartó programo-
kon tartják nfllvan, az anyagnflvántartó tiszt ezzel kapcso|atos feiadatai
adottak. A PoMCUS keretében a né5, Haditechnik ai Zásilóa|jná| pél-
dául összesen 131 zászlóalj felszerelési készleteit tartják nyilván és táiol-
ják Ez 9 főbb ászlóalj típus-készlet köótt oszlik meg. Ezen kívül még
233 egéb csapatkészletet táro|nak

A CEGE központi számítógépes nllvántartásával a zászlóaljak, sá_
zadokkéthetente es/eztetnek (ielentenek) számítógéppel, telefonvona_
lakon. A CEGE havonta jelent a készletekről a minisitériumba.

Valamennyi tárolóteíűk zárt. Szabályozott páratartalom bizto§í-
tására törekednek. NATO és USA fejlesztóssel három ev alatt 520 raktár
építését tűzték ki élul (Szabályozott páíatarta|ommal.) Ebból 279 ké-
szilt el. Az S?.O-as szám azonban az Európából történő csapatkivonások
miatt e!óreláthatóan csökkenni fog.

A tárolt haditechnika karbantartása (tartós tárolásba helyezese, új-
rakonzerválrása) ciklikus. A árt tárolóhelyen tárolt eszk<lziket 4 éventé,
a szabadban tárolt eszközöket 2 évente ellenőrzik. Az ellenőrzes során
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az eszközöket múködtetik (beindítj ák),ingáztatják, a minóségét ellen-
órzik, szükég szerint javítják, karbantartják és ismét tárolásba helyezik

Az Európában állomásoá USA haderő csökkentésével a CEGE fel-
adataijelentősen megnőttek. Tömegesen adják le az USA-ba távozó csa-
patok a technikai eszközeiket központi ké§zletbe. Az ezzel kapcsolatos
megnövekedett feladataik miatt az 1 992 &tebelewezrtt 64.043 karban-
tartá§ból c§ak 39.105-öt hajtottak végíe. Az általános c§ökkentés miatt
az 7993 éi terv 45.340 karbantartás.

Sámítógépes rendszerük alkalmas többek között az egesz technikai
kiszolgálási rends zet te*ezésére és nflvántartrására. Számítógépen dol-
gozzákíel a karbantartás, tárolás, eszköz- és anyagnllvántartá§ (köztük
például a szavatosság szerinti nyilvántartás), pénzüs/i nyilvántartás fel-
adatait.

Minóségbiztosítiá§i renszerük megfelel a polgári szférában elfoga-
dott normáknak, szabványoknak, elóírrásoknak

Évente egyszer raktárszemlével egybekötött leltárt végezrek el.

Évente e5l alka|ommal lradgyakorlat keretén belül ryakorolják az
erők átdobását az Egyesült Allamokból Európába. Ezen komplex 5la-
korlat keretén belül a POMCUS koncepció részeként a személyi állo-
mány részére na5rmennyiségű haditechnikai felszerelést adnak ki, illetve
vesznek üssza.

1988-ban 4.425 eszköa,

1992-ben 1.181 eszközt adtak ki glakorlatra.

(A csökkenő szám a nernzetközi politikai helyzetben és a katonai
készenlétben végbement enyhülés következménye.)

Az Irak-Kuvait háborúban ("Sivatagi Villán hadművelet" fedőnev-
vel) felhasznált haditechnika jelentós része is az Európában tárolt POM-
cus készletekből került ki

A CEGE naryságrendjének érzekeltetésére néhány adatot említek
meg. lésámuk 381ó fő. Összetétele €1 katona, 52 amerikai polgári
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alkalmazott, 3283 helyi nemzetiségű alkalmazott. (Német, holland, bel-
ga, brit.)

Összesen 14ó.36ó.102$ (kb. 12,ami iárd Ft) erófonással rendelkez-
tek 1992. évben.

Ebból 6ó.525.161 $-t a karbantartás múködtetésére,

27.05+230§-t araktározá§ra,tárolrásra,

9.981.213 $-t a biztonságra, őrzés-védelemre

(5.293,564$-t Hollandiában;

3.018.809$_t Belgiumban;

1.6ó8.&t0$-t Németországban.)

42.805.498 ${ a POMCUS irányítására, vezetésére és ellátása, kész-
letezése biztosítására használtak fel.

Fő feladataik kózé tartozik a kiképzés is. Ciül á katonai képzéssel
eryaránt foglalkoznak. Átulános katonai kiképzést és szakkiképzést is
végrehajtanak. A századparancsnokok felelósek, hogy negyedévente két
alkalommal gyakoro§ák a hadfelszerelések kiadását, visszavételét.

A kiképzés fő célkjlűzései: az ezred vezetésének, irányításának rya-
koroltatása száaad,, zászlóa|j és központ §zinten es/aránt; a POMCUS
kiadások gyakoroltatása; a hadrafoghatóság ellenőrzese.

Az SSA WK4R30 és a YYK4FIS ellátástámogató es fenntartási
anyagellátó szervezeteknél módunk nyílt megekinteni a különböző el-
látási osztályokba tartoó anyagok táro|ását, a beérkező igények feldol-
gozását, az anyagok utalvány alapján történó előkészítését.

Délután Germersheimben megtekintettük a 29. ASG GSCG, Álta-
lános Ellátó Közportot, melynek méretére jellemző, hory autóbusszal
jártuk körb€ a területet. Az objektumban a CEGE 4. CEC Haditechnikai
Századát is bemutatták Módunkban állt megtekinteni ery tüzererység
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részére a POMCUS program alapján tárolt teljes haditechnikai felszere-
lést.

Ugyancsak a germersheimi objektumban meglátogattuk a 21. Had-
szintéri Terület Parancsnoksághoz nem tartozó CDC DeCA Közponű
E|oszló Közponío! amely a katonai kolóniák (lakótelepek) ellátásátbiz-
tosító áruház (bolt) hálózatot látja el az Es/esült Allamokból érkezó áru-
készlettel.

Az egész germersheimi benyomásaink - elsósorban a hatalmas mé-
retek miatt - len}rigözóek voltak.

A harmadik nap íerep€n é§ Mannheimben

Azutolsó, harmadiknapon a 29.ASG, 5l. MBM KarbaDlártó-jaütó
Zászlfiallnál megtekintettük az "SGT'-I, vary az "Ormesterek óráját",
vary "idő gyakorlatát", ami nem má§, mint heti egy alkalommal a szakasz-
parancsnokok által meghatározott általános katonai kiképzés.

A95, MPB Kntonai Rendész Zászlóalj tevékenpégét gyakorlat köz-
ben, terepen ismertük meg. Működés közben bemutatták számunkra a
zászlóaljvezetésétől kezdve a végrehajtó katonákon át a felszerelésekig
az egész zászJóa|jat.

Délután a 29. ASG, 293. BSB Bázis Ellátó Zíszlóa|iró| kaptunk
részletes ismertetőt. Feladatuk a területileg illetékes katonai közösségek
ellátása.

A 293. BSB Bázis E,llátó Zász|óalj Parancsno}ság székhelye Manu-
heim. Parancsnoka - kivételes erybeesés - a mannheimi kolónia, közös-
ség ellátó szeívezot választott vezetője is eryúttal. (Ez nem katonai
beosztás).

A zászlóaljnál hozzávetőlegesen 80 fó katona és 1000 fő polgári sze-
mély teljesít szolgálatot. Az ezer fóből kb. 600 fó német, 400 fó amerikai
állampolgár.

Ellátás, biaosítás szempontjából például Mannheim és Worms ka-
tonai közösségeinek (koloniáinak ) teUes ellátása tartozik a zászlóalj fel-
aOatailn (Mfo wnporntOtpeaigtertibutgpt RajrraPhla Baden-Württenberg
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tartományokat fogják át.) Összesen 27,055 szenélytől gondoskodnak tel_
jeskörúen. Az ellátott lakótelepek közül a Franklin lakótelep a legna-
gyobb, a bázisok (laktanyák) közül pedig a Srlliwan, Funari, Taylor és a
coleman bázisok.

Feladatuk a hivatásos és polgári alkalínazotti állomány elszállásolá_
sa, ki- és beléptetésükkel kapcsolatos telje§ ü§rintézés, az oktatás meg-
szervezése minden szinten (a bölcsódétól az egletemig), ryermeknevelés
es felügelet, a bevásárlrási lehetóségek megszewezése, az érdekvéde-
lem, a pénzüryek intézese (banki ellátás), stb. (Meg kell jeryezni, hogl
a nag5l bevásárlóközpontok nem tartoanak a z.íszlóalj irányítiása alá, de
köóttük szoros. eryüttmúk<idés alakult ki.)

A személyek ki-, bejelentkeztetése Mannheimben, központilag, e§l
helyen történik

A laktanyákban, koloniákban az Országos Kereskedelmi Banknak
vannak fiókjai.

Például a Suliwan bázison az oktatási épülettömbben az oktatá§i te_
vékenységen, olríatási központon kívül gépjármú vizsgéntató vizsgabi
zottság műk<idik

A lakótelepeken általában es/ épületben, eg5rmás mellett működik
a tábori c§endórségi hivatal, nyomoóhivatal á a német rendónég iro-
dája.

A bevásárlóközpontjuk haü kétmillió $ forgalmat bonyolít le.

A családi programokat támogató létesítmények családok ezreit szol_
grálják ki.

Hét fajta kózosségi központot műkiútetnek

Köxisségi vallrási központjukban hétféle vallási felekezet kapott ott-
hont-

Tinédzser támogató központjukban programok soke§ágát §zerve_
zilc
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A Franklin koloniában saját kórházuk van. Ezen kívül egésxégügyi
részleget múködtetnek, melyben haü 2000 beteget látnak el.

A családtámogató köxisségi központjuk 5lermekneveléssel kap-
csolatos programokat szervez, működtet. Mód van például gyermekfe-
lügyeletre abban az esetben, ha mindkét szüló szolgálatilag távol van.

(Óvodába való elhelyezésre 500 gyermek van várakoó listán.)

Tanácsadó kóósségi központjuk többek közdtt szenvedélybeteg
családtagoknak, illetve megelőzési élból alkohol, kábítószer elleni prog-
ramoknak is otthont ad.

Személygépkocsikkal (magántulajdonú) kapcsolatos szolgáltatása-
ikra három autójavító mühelytik van.

Kónptáruk 40.000 kötettel rendelkezik.

Lakásszolgáltató részlegeik is múködnek. 2858 lakással rendelkez-
nek, ennek ellenére 500 család van várakoólis tán. 1300 személy éI ma_
gánszáIláson.

Éves költségvetésük 53 millió $, (kb. 4,5 rnilliárd Ft) melynek kb. 60
Vo-a (|<b.2,7 millriárd Ft) költségvetési támogatás, a többi saját bevétel.
A Hadseregügyi Minisztérium az utóbbi évben jelentősen csökkentette
a költségvetési támogatá§t.

Végezetül megtekintettük a mannheini Kolonlát, ezen belül egl
kiadásra elókészített lakótelepi laká§t.

Összességében a három (öt) napos látogatás kitünóen segítette eló
az USA Hadsereg Európában állomásoá 21. Hadszíntéri (Szárazföldi
Hadsereg) Területtámogató Parancsnokság logisztikai rendszerének
megismerését és ponto§ította (árnyalta) az amerikai szárazföldi csapatok
lo gisztikai rendsze t ér ől szerzrtt szakirodalrni ismereteinket.
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A KATONAÉLELMBZÉS LOGISZTIKAI
MEGKÖZELÍTÉSBEN

Gion Béla|

E folyóirat megjelené§e ösztönzést ad a katonai ellátás és gazdálko-
dás egy jellegzetes, meglehetősen sokoldalú szakterülete műtjának, je-
lenének számbavételére, a közeii á - szándékaink szerint - a távolabbi
lehetőségek körvonalazására.

A téma iránti vonzódás általános és régi keletű. Az állandó hadsere-
gek létrejötte óta a katonaélelmezés a központi irányítású és magasan
szakosodott logisztika tudományterűletévé vált (1). Az ellátás megszer-
vezésének sarkalatos kérdése lett az alapvetó emberi igényeket kielégítő
éielmezés tartalmának meghatározása. Ennek során a katonák minden-
napi étkeztetésének ryakorlati kérdesei szülrségszerűen ötvözódtek az
adoit kor tudománya hasznosítható eredményeivel.

A téma időszerűségét a hazai katonaélelmezés rendszerére ható té-
nyezók sokfélesége, újszerűsége adja. A szakágazat szempontjából külsó
tényezók közé tartozik egrrésa a honvédelem doktrinális elveiben tör-
tént lényegi változás, másrészt a gazdasági környezetben a piacgazdaság

- erőteljes - korántsem problémamentes - térnyerése.

A belső tényezők hatása bonyolultabb. A maryar katonaélelmezés
1957-ben megkezdett, majd az 1966-1972. evekben kibontakoztatott re-
formjának eredménye volt az adott kor követelményeinek, a személyi
állomány igényének, ízlésének megfeleló élelmezési ellátá§i rend kiala-
kítása. E modernizáció során kóvethetó kész modellünk nem volt.

A folyamatos belső szerves fejlődés az 1970-es évek má§odik felétól
kezdődően lelassult, akadozott. A megérett döntések helyett pótcselek-
vések, kivárások j ellemeztékbozzáállásunkat a szakágazat napi kérdése-
in túlmutató problémák kezelésében. Súlyosbítja helyzetünket, hogl a

l Dr.üoo Bél, ny.alezíed6,8 h.dludoínáíy kaodidátu§8
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felgyorsult idóben a néhány éwel ezelőtti, jónak tartott megoldá§ok is
avulttá váltak

A probléma nehéxégi fokát növeli, hogy az újabb szervezőmunká-
hoz, a moderniációhoz követhetó út, a gyakorlatban is elfogadható kész
megoldás nincsen, Úg tűnik, hogl a rendszer alapozását iia definíciók
szintjén szükséges elkezdeni, mert például e téma címadója, a logisztika
fogalma sem eryértelmú.

A logisztikár6l

A fejlett ipari országokban teret nyert a telje§ anyagtárolási, - moz-
gatási, - felha§ználási folyamatokat átfogó logisztika. Szemléletesek az
eredmények a jármú$,ártrásban, a szÁllítmányoó vállalatoknál, a sok fi_
ókkal dolgozó cégeknél. E területeken lá§ányos és áItalőbanhozzáíéí-
hető a témakör eszköz- és módszertrára. Kevesebbet tudunk a nyugati
hadseregekben a hadtáp korszerűsítése érdekében végzett integrált lo_
gisztikai eljárásokról és technikálrról. Ez utóbbi a téma szempontjából
fontos kérdés, mivel a logisaika megalapoaása, szemlélete és technikája
a hadseregtól ered.

A téma jelentős számú szakirodalma a logisaika foga|mának meg-
határoziásában egmrástól ryakran eltér. E dolgozat célját" keretét lénye_
gesen meghaladná a különböző nézópontokon alapuló definíciók'
részletezese. Véleményünk szerin t a szaká gazati rcalitásokat a legkoráb_
bi, a katonai értelmezésben élszerű megközelíteni, amely szerint a lo-
gisztika a csapatok mozgatás ának, elhelyezésének, ellátásárak
tudonánya és gnkorlata. Ez a megh atátozás az érte|mezó sótárakban
is elfogadott.

A szaMgazati logisaikn:
sz ellátás tudom6nya és grakorlata

A logisztika elóbb leírt fogalma a katonaélelmezésben a következók
szerint pontosul:

l) Az élelrnezés tiibb tudományterület eredméDyét eg/üttesen 8l-
knlmazza. Ezek e5dke §em tartozik a hadtudomány körébe. Egrüttes
alkalmazásuk azonban a szakterület saját belső, szerves fejlódésének
alapja. Ennek okán ez utóbbi a hadtudományi témák közé sorolható.
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2) A katonaállomány élelmezésében trélkülöáetetlen a §/akorlott-
ság, a jártasság. Ez a tudásnak egl fajtája, amelyet minden bonyolultabb
magyaíázat nélkül el kell sajátítani a közvetlen személyes tapasz_
talatokra haryatkozva.

A §z8lúgazat áItslúnos jellemzói
és sajátosságal

Az élelmezes a csapatok ellátásának eryik ága, eslb€n az adott ka-
tonai szervezet, intézmény nagyobb, gazdasági - logisztikai _ rend-
szerének része.

A szakágazat - mint minden ellátási rendszer - anyagt fófolyamatból
(reálszféra) és vezetési tevékenységekMl áll. Arculatát, mozgiásterét a
gazda§€i környezet meghatározza. Ebből eredóen az anyágellátrási fo-
lyamatok két természetes kategóriáját, dimenzióját _ az anyagok
mennyi§égét naturáüákban és a költs€tényezót pénzertékben - óItalá-
nos jellemzóként értelmezni sziiLlséges.

Az étkezteté§ emberközpontú folyamat, amelyben az emberi ténye-
zók alapvetóek. E §sjáto§ság miatt két további teímé§zete§ dimenzióval
kell számolnunk az élettani értékeket hordoó íápanyagokkal, továbbá
az étí€nddel, a benne foglalt ételekkel.

E néry természetes kategória e§dttes tulajdonsága, hogl a katona-
élelmezésen túlmenóen az íntézményt étkeztetés valamennf formájá-
ban értelmezhetők. Továbbá, hogl a szükségesnek tart'ott né§I kategória
mindegdke e5l-ery tudomány.ágazathoz, - területhez,kötődík

Az étkeztetés minóségéról, a gazdaságosságról, a hatékonyságról ab_
ban az esetben lehet só, ha annak é{ia, er6forrásai kvantifiMltak, azaz
mérhetó\ szÁmszeű§íúhetók

Szükségesnek tartjuk az élelmezési ellátás jellemzőinek, sajátossá-
gainak a felsorolt tényezókben történó összefoglalását. Napjainkban
uryanis az az intéznély étkeztetési íendszer bizonyul életképesne§
amelynek vezetési rendjében a szakágazat valamennyi - az ellátá§ mérvét,
minóségét kifejezó - tényeóje eglszerre és eryidőben érte|mezhetó, ke_
zelhetó. Ennek feltétele, hog mind az élelmezési normának, mind az
étlaptervezésnek legyen e§/ütt kezelhető táplálkoásélettani, ételekben
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kifejezett étrendi, az élelmiszerek választékán n},ugvó anyagi és a költ-
ségeken alapuló pénzügyi vetülete. A katonaélelmezést is magában fog-
laló intézményi élelmeési mikrologisztikai rendszer főbb ismérvei,
jellemzói a következók:

Az éIelmezési nendszer

Az élelmezesi szolgálat az anyagi fófolyamatával, vezetési tevékeny-
ségeivel, gazdasági kórnyezetével és a működtetós követelményeivel gaz-
dasógi rtndszernek minősül. Benne az általános rendszerfogalmak
értelmezhetők,

A működtetés követelménye a rendszer "output'-jaként úry érvé-
nyesül, hogl a szervezottétkertetés során folyamatosan biztosítani szük-
séges:

- az étkező személyek élettani igényét megközelítő tápanyagellá-
tá§t

- a közízlésnek, az étkezési szokásoknak megfelelő étrend
ételváls§zték! útján,

- a normatív költ§€kercten belül.

E követelmények sámszerűsíthetó§ standardokban, normatívák-
ban kifejezhetók.

A r{szrendszertk

E dolgozat korlátai nem teszik lehetővé az élelmezesi rendszer tíznél
több, viszonylagosan önálló vezetési részrendszerének bemutatrását,
amolyek naglobb részben az információs, kisebb részben a közvetlen irá-
nyítási tevékeryxégeket szolgálják.

A szakági mikrologisztikai rendszer szervezése §oíán a vezetési
rendszerból egletlen részrendszer került kiem€lé§re, és - a szakiro-
dalomban foglaltaknak megfelelően - a gazdasági rendszer alacsonyobb
fokú rendszer€rek értelmeztük Az újszerű megoldás hasznossága, hogl
a kiemelt részrendszerben lezajló folyamatok az egász gazdasági folya-
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matra értelmezhetók. Ez a megoldás képezi a szakágazaton belüli integ-
ráció alapját,

A szóban levó rés zrendsz,er az étlapterrezés, Műkódésének lényege:
az ery fóre tervezett étlapttozhozzá kell rendelni az aznapi étkezők lét-
számát. Ezt kóvetóen az aí]yagmozgatási bizonylatok elkészítése, az
anyagnyilvántartási és értékkönyvelési feladatok elvé gz.ése, az e|számo-
lás rutinjellegűvé, számítógéppel kezelhetóvé válik. A számítógépes ve-
zetési rendszer megvalósításának további feltétele a gazdasági
környezetből beérkező szakanyagok készletre vételezése.

Az étlaptenezés

Az étlaptervezesnek elve és ryakorlata több mint 25 éwel ezelótt
honosodott meg a hazai katonaélelmezésben. A módszer lényege, hog5l
az ellátás né5l alapvetó tényezójét: az étrendet, a tápanyagokat, az élel_
miszereket és a tényleges költségeket egyszerre, egyidőben képes kezel-
ni" A tervezési folyamat jól matematizált, kétféle törzsadatállomán}ía
épül. Számítógéptól független, kézzel is végezhető. Aszámítógépes meg_
oldásban jól érvényesül az integráciő, amely a szakági logisztika alapját
képezi.

A szóban levő hazai étlaptervezesi módszer - amely életképesnek
bizonyult más, tehát nem katonai élelmezési rendszerekben is - nem azo-
nos az Eglesúlt Allamokban három éltizeddel ezelőtt kialakított, azóta
is fejlesztett és mára globálisan elterjedt 'CAMP' (Computer A§si§ted
Menu Planning) számítógépes étlaptervezési eljárással (2). A két módo_
zat azonban a gyakorlati alkalmazás során közelebb került egymáshoz.
Iényegi eltérés az étrend ételsorainak meghatározá§ában mutatkozik.
Ez nálunk logikailag megalapozatlan, de az erős hazai szakmai tudás és
tapasztalat birtokában az étrend ételfogásainak meghatározását alapve-
tóen emberi tevékenységnek taítjuk, A vezetési rendszemek e megha-
tároző részrendszerében a sámítóg€pet eszköznek tekintjük az ember
kezében. Az étrend költségtényezóinek minimalizálását - a hazai élelmi-
szerválaszték sajátossága miatt - az é|elmeási szolgálat szintjén elvégez-
ni nem lehet. E kérdésben a CAMP megalkotója, Bálint$ professzor a
szerzőt megerősítette.
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Következtetóse\ javaslatok

E néhány gondolat közzétételével megerősíteni szándékoztam a be-
kezdésben leírtakat. Erzékeltetni kívántam, hory egl, a jellegzetesen hu-
mán szíétához íartozó szakágazat mikrologisztikai rendszerének
megalapozásában, gyakorlatában regen túljutottunk a "zérusponton". A
hazai katonaélelm ezés egy évszázado§ története ezt meggőóelbizn-
nltja.

Avezetés egl meghatározó jellegű részrendszerének kiemelése nem
ötletszerűen történt: a logisztika és az integráció szakágazati lehetósé-
gének bemutatása volt a célom.

Szándékosan nem esett só a logisztika mrás kulcskérdéséról, például
a szakági készletek optimalizálásáról. E problémát - más szállítási, táro-
lási feladatokkal eryütt - a logisztika magasabb szintjén szükéges meg-
oldani.

Nem került sóba az ellátás rendjének szabályozása, pontosabban az
újraszabályoaása. Ez a problémakör üszont olyan bonyolult munkát kö-
vetel meg, mint a honvédség új élelmezesi normáinak megalkotása, a pi-
acgazAaság követelményeinek megfeleló belsó árrendszer kialakítása,
össáangban a már működó számüteli renddel.

Az itt sóbakerült és nem említett feladatok es/üttesét a moderni-
záció címsó fedné, amelynek eredményeként a szel|emi munka iránti
igény meghatványoódna. E vonatkoziásban egyedül a számítástudo-
mányra alapoó szervezés segíthet. Ez üszont napjainkban régen túlha-
ladta a "hardver-szoftver" problémát.

E rövid dolgozatban érzékeltetni kívántam a szake9azat működési
rendjének, problémáinak komplexitását, bonyolultságát. Ezekre kész
megoldást találni nflvánvalóan nem lehet. U§/ vélem, hory e folyóirat
sokat segíthet a szerveómunka megalapozásában.

FoRR/ísM'UWK

(1) CROWDYJ.P.., The Science of the Soldier's Food.
The Army Quarterly and Defence Journal.
(Vol. 11), No. 3. - July 1980.
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Q)BÁLINTFYL.: Az optimátis étkezés informatikája.
osszefoglaló a matematikai modelleken
alaputó sámítógépes éüaptewezésról.
University of Masachusetts, 1!E9.
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A LOGISZTIKA NACYKORIJVÁVÁLtr(

Mtmay Eammick

fordítás1

A történelem aá mutatja, hogy a 1o3zsztikai tapasztalatok a háborúk
legkönnyebben elfelejtett eseményei köré tartoznak. Ámbár a Desert
shield és storm hadműveletek elótt és alatt a koalíciót eliátó szállító-híd
óriiási publicitása kevésbé valószínűsíti azt, hog ez így lesz a legutóbbi
Oböl-háború után is, mert a katonák abban érdekeltek, hogy a szervezeti
és felszerelési változások megvalósuljanak, mielőtt pénzügyi fékek azt
megakadályoznák. A logisztika s/akorlatának (múködésének) áttekin-
tésére vonatkozó igény további lendületet kapott attól a változástól,
amely a tömeges páncélozott hadvi§eléstől, a hangsúly az olyan gyorsan
bevethet6 erők által vívott intervenciós hadműveleteke helyezte át, mint
amilyen eók összeáüuása van folyamatban Európában, az E5,esüt Ála_
mokban és Délkelet-Azsiában.

Talán az egyetlen valóban sikeres logisztikai rendszer az, amelfk a
frontvonalban lévő felhasználó szempontjából'láthatatlan", annyira,
hory a hadműveletek menetére gyakorolt hatása minimális. A harcos csa_
patok részéról azonban állandó jelenség, hory az olyan "e ülági" anya-
gokra, mint lószer, üzemanyag és víz csak akkor gondolnak, amikor ezek
elkezdenek elfogmi. Szintén mindennapos szokása a frontvonalbeli csa-
patoknak, hogy lenézik a logisztikai vonalban dolgozó "fivéreiket" és ki-
grinyolják azokat a krsérleteket, amelyeket ezek a dolgok megjavítására
tesznek.'

Mindazonáltal a Desert Storm bebizonyította a logisztika firyelembe
vételének szükségességét a hadművelet korai szakaszában és ez további
fokozódó szükégesség lesz, amikor a hadműveleti gondolkodás fóvonala
az óriási, fegy,venet_tömbök ütközetétől elmozdut a mozgékony, felelós_
ségi területen kívüli hadműveletek irányába.

A logisztikai tervezés haryományosan csak az aleglség (szakas4 szá-
zad) szintig történik (rendszerint ezek a legkisebb szervezetek, amelyek
már önálló logisztikai erókkel rendelkeznek); e szint alatt a harcásiati
ale5rég parancsnokok már tudják biztosítani, hory a szakmai beosztot-
taik betervezzék a hadműeleti terv üzemanyag-, lószer_ és vízszükségle-
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tét Amint azonban a fejlődési folyamat a sokkal függetlenebb, rugalmasabb
és mozgékonyabb erők felállítrása felé halad, és amint a hadműveletek
(harctevékenységek) műkódési terüIete megnő (a glonan bevethetó
erók gyarapodásával jellemezhetóen) bizonyosan szükségessé válik a
szakasz- vary a rajparancsnoki szint bevonása a csapataiknál jót rnűködő
logisztika önálló fis/elemmel kísérése és megtervezése érdekében.

Az is nfllvánvaló, hogy a harci ellátmány fogyóeszköz (és különösen
a lőszer) aránya növekedni fog. Az Egyesült Allamokban és az Eryesü|t
Királyságban fol},tatott tanulmányok azt mutatják, hogl ery korszerű
hadseregben az utánpótlási szü*séglet oroszlán részét a tüzénégi lősze-
rek képezik.'

Ezt a mennyiséget e$/ Brit Harctéri Anyagfelhasználási Tanulmány
és lószerfelhasználási arány és súlyt áb|ázat75 Vo főlré teszi. Az Öböl-há_
ború utáni jelentések aztjelzik, hogy eg/ USA önjáró túzeniteg reálisan
öt különböző tűzfeladat megoldására képes 120 lószer felhasználrásával
egy 30 percig tartó ütközet alatt; a tervezók úgl véli§ hory 20 éven belül
egyetlén lövég képes lesz us/anilyen erejú hatékonp ágűíűzlrlváltására.a

Bármely fegyverrendszer hatékonyságának nővelésével kapcsolatos
eljárrás, rendszerint a fe5ruer maximáüs kihasználására tórekszik. Jelen-
leg még ezt a törekvést gátolja a élra állítás és a túzvezetés rendszere.
Irhetséges azonban, hogy nem túl hosszú idó múlva a szúk keresztmet-
szet maga a lőszerellátás láncolata lesz.

A hatékony ellátó'!onal" alapja ajó tervezés, amely nélkül az után-
pótliás valamiféle olyan eg övetű fes/verré válik, amelynek szűk lehető_
ségei vannak a harcmezó l,ráltoó köriiirnényeihez való alkalmazkodásban.
Mindmáig a tervezés bizonytalansáqgal, az információ hiányával, a túl
soKéle variációval és a kevés tervezési idóvel jellemeáető, Jellemző,
hogy a szárazföldi csapatok lőszer felhasználásával kapc§olatos kéziköny-
vek valójában alkalmatlanok harcászati tervezési celokra, különösen
amikor elóre kell becslést készíteni, vagl amikor a "mi történik ha"jellegű
elemzéseket kell végezni.

A számítógépes rend§zer megvalósulása és a hozzákapcsolódó elem-
zési technikák alkalrnazása elősór teszi lehetóvé az ellátási terv §lors
e|készítését és ea követő sámos külónböó változatban való rövid időn
belüli ismételt átdolgozását.
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A probléma méretei érzekeltethetók e5l olyan példán, hog szükség
van egl hajózrási parancs kiadására, amitartalmaua7O tehenzállító hajó
valamennf lehetséges mozgását három kikötóbe, ez összesen € x 10i8
terv elké§zítését igenyelné. Ezt a kötelez€ttséget még növeük az olyan
követelmények, mint §záltítási időpontok, útvonal-meghatározás, elien-
séges támadás figelembe vétele, a felszerelés-feglverzet megbíáatósá_
ga, Mindezek a feladat megvalósítását előszóri nekifutásra majdnem
lehetetlenné teszik a sikerben való naglobb reménykedés nélkül (innen
ered a rugalmasság tradicionáli§ megbecsülése - az események után),

Humán műszaki laboratórium

Az Eryesült Áüamokban a Humán Műszaki Laboratórium (Humán
Engineering laboratory - HEL) foglalkozik a tüzerségi lőszerellátással
kapcsolatos ös§zetett, számítógépes logisztikai-tervezesi programmal,
(A HEL jelenleg átszervezés alatt áll és |92. végére a logisztika vala-
mennf ágazata a látókörébe került.) A feladat egy olyan Elosztási Terv-
rendszet felépítése, amely lehetővé teszi a többsárös célkitűzésekre
alkalmas terv elkészítését. A legfontosabb a képernyőre kivetített szim-
bolikus térkép, amely ábrázolja a raktárak elhelyezkedését, azokat a har_
ci egységeket, amelyeket a harci biztosítási rendszerek támogatni
kötelezettek a hadosztály sávhatárait a fő utánpótlási úwonalakat és
egyéb adatokat. E kép biztosítja, hogy bármely időszakban "pillanatfel-
vételt" lehessen készíteni az elosztási tervről, vagy összegezni lehessen
az eseményeket dátum szerint. TaIán sokkal fontosabb, hogl lehetóvé
teszi a "mi történik ha" jellegű kérdések részletes elemzését a lehetősé_
gek és a célkitűzések variálásával; például mi történik akkor, ha egy fő
utánpótliási úwonal kapacitása valamiért a felére csökken, vagl a keideti
raktározási készlet megduplázódik. Egyéb eszkózök is szóba jöhetnek a
szűk keresztmetszetek feltárásához, mint a használt források elemzése,
va$l a ritka források meghatározása.

Ami a logisztikát illeti, az Elosztási Terv segít§éget n},újt olyan tervek
elkészítéséhez, amelyek többszörös celokat elégítenek ki egyidejűleg.
Ezek magukbo fogla\iáIc a szállítási határidóket és mennyiségeket, i
készletarányok és a biztonsági készletek fenntartását, a prioritáii szük_
ségességet és, hogy ilyen terv lehetóvé teszi a felszerelések" szállítőesz-
közök és ellátási útvonalak legiobb kihasználtságát.
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Biztosítja az olyan kérdések ryors megoldását, amelyek egébként a
logisáika infrastruktúráját teljes káoszba döntenék: például a szállítmá_
nyok útvonalát át lehet programozni eg5l utánpótlrási fóútvonalon a kikö-
tőből sok mérföldre a száradöld belsejében keletkezeu szűk keresztmetszet
elkerülése érdekében, vagy egy váratlan ellenséges támadás,után ryorsan
át lehet irányítani a raktárkészleteket egt másik szektorba. Ug5l jellemez-
hető, hogy egy eg5rszerű, rögzített paramétereket tartalmaó hadtest
szintű elosztási terv elkészítése ha5lományos módon mintery három na-
pot vesz igénybe. Az Elosztási Terv technológia alkalmazásával a HEL
ery kétnapos szükségletet tekinWe ezt az időt 65 másodpercre, ery hét-
napos szükégletet tartalmazó hadtest szintű logisztikai terv elkészítésé-
re 571 másodpercre csökkentette (SUN-4 típusú számítógép segítségével).

Megoldhatók olyan tervek sorozatának készítése és ellenórzése a
jelenlegi időkeretek töredéke alatt, amelyek minderyike képes váaszt
adni az eseményeke, amint azok kialakulnak

Az infrastrukfiÉra fonío§sága

A hatékony logisztikai tervezés feltételezi a megfeleló elosztási
rendszer meglétét a tervezési munka kezdetén. Amíg eg sámítógépen
alapu|ótenezési rendszerműködőképességének eléréséhez egl-két év-
re lehet szükég, addig az általános elosztási képességet biztosító nehéz-
berendezések (hardware) működésbe állítása 10 évet is igénybe vehet,
Nagl kereskedelmi részvénytánaságok már működtetnek nemzetközi
elosztó hálózatokat, és ezek tapasztalatai közvetlenül alkalmaáatók ka-
tonai helyzetekíe. Például a Wilbros Butler Engineers Inc. 19&1. óta al_
kalmaz az USA nyersolaj elosztási terv múködtetésére szolgáló
rendszer_koordinációt.

Az usA Nemzetvédelmi Minisztérium direktívákban határozta
meg, hog5l az USA Szárazföldi Eró felelós a teljes USA fegreres eró és
az együtt települő sóvetséges csapatok üzemanyag elosztásáért. A "ten-
gerparton túli" tömeges üzemanyag elosztáshoz használt szabvány keres-
kedelrni ó kaúonai iiaematryag szállítóaővekról és szivattydberendezáekól
1977-ben készült tanulmány után született döntés a tekintetben, ho5l az
üzemanyagot előre kell szállítani a harcterület olyan mélységébe,
amennyire csak lehetséges. Az USA haditengerészetet tették felelőssé a
partkozeli (hajókól való) üzemanyagkiüdtő berendezések működteté-

79



séért és a szárazíöldi csapatokar a szárazföldön belüli üzemanyag elosz_
tásért, beleértve a Harcászati Üzemanyag Tárolóhelyek mht*Oae.et,
amelyeknek legalább háromféle üzemanyag, maximálisan 16 millió liter
na5lságú szelektált tárolását kell biáosítaniuk. Az 1980-a§ éltized köze-
pére ezt a nagyjából Délnyugat-Ázsiára elképzelt tervet úg1l értékeltélq
hory ülágméretben alkalmazható, és 198.1 és 1991 között a tervezes, el-
lenőrző próbák, teljesítmény ellenőrzés és a felépítés különbózó fokoza_
tain keresztül fejlesztették; miközben 1990_ben egl szárazföldön belüli
üzemanyag elosztó rendszert telepítettek kiképzési célokra a virginiai
Fort. Pickett támaszponton, éppen idóben ahhoz, hog jól kiképzett ál-
lományt tudjanak az Öb<llbe küldeni. Végül az Öbölbe-e-lepített ányagok
üsszanyerésére ós rendbehozatalára e5, műszaki felülvixgáló és szewe_
zési csoportot (menedzsment) hoztak létre, (Az USA lÉgierő saját lo-
gisztikai vezetési pontot léte§ített a Wright Pattesson légitámaszpontra,
az USA légierő Logisztikai Parancsnoksága állomáshelyén. Noha hiva-
talosan a vezetái pont csak 1992. januárjában kezdett működni, annak
részei már a Desert Storm rradművelet idején múködtek.)

Az Öböl háboru idején elért logisztikai eredményekről sok írás tátott
napvilágot, de üszonylag keveset írtak az ott előfordult gondokróI.5

Minden haderónemnek megvolt a maga gondja az Öbölben, de a
legszorultabb helyzetben az USA Tengerész5,alogos testület volt, ahol
néhány tiszt hanyagsága miatt az ellátási és fenntartási fegyelem eléggé
szegényes volt. Ebben az esetben a gond elvileg e5léni fegyelmi kérdés
volt, de a felszereléssel való üsszaélés végül kihatott a hadszíntér had_
műveleteire. A csomagokat felnfltották, csak részben használták fel a
tartalmát, majd eldobták. A felszerelést elhagl,ták, amikor azt sokkal ol_
csóbb lett volna megjavítani, mint egy cserefelszerelést elóreszállítani.
Ez a kritika miá§ fes/vere§ erőkre is ráillik. Ery riporter a háború után
meglátogatta a brit járműparkot, ahol bemutatrák, hogy a nflvánvalóan
jól képzett katonák miként has/ták hátra a járműveket és a felszerelésű-
ket a hazatérésükre való nagy igyekezetben, a járműparkot átüzsgáló
logisztikai csapatok megállapították, hogl a járművek 30 7a-a el sem in-
dítható és sokuk tele van elhagyott raktárkészletekkel, de még személl
fegyvereket is találtak rajtuk.

Az Öböl-háború azt is igazolta, eI kell émi, hogy a felszereléseket
békeidószakban megfelelóen ellenóruzek, gondozzák. A komplex rend-
szerek (mint amilyen egl konzerű harckocsi) fenntartására való ösztön_
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zés eryszerúen nem megoldott és teljesen elkiilönül a §ivatagi állapotokía
való kiképzés rendjétól, amikor a Desert Storm elókészíté§i időszakának
nagyobb részét az évek során elhanyagolt karbantartás helyrehozására
kellett fordítani, Ez azonban nem kizárólag a katona felelőssége, hiszen
a legtöbb esetben ő csak követi a felszerelésgyártóval kapcsolatban ál|ó
fegluerzeti igazgatóság által meghatározott karbantartási és szervizelési
előirásokat. Az olyan vállalatok, mint a Giat Iparvállalat vagy a KDS el-
fogadják, hogy sokkal naglobb befolyást kell gyakorolniuk a gyártmánya-
ik karbantartási elóirásain keresztül és sokuk most úg5l véli, hogy a lezárt
egy,ségekre biztosított garancia lehetósége a felhasználó á|tal végzeLt
szerviz jelenlegí színvonalát a múltnak adja át.

Az majd később derül ki, hogy egy hadsereg kész-e a felszerelések
hatékonyságáról adott garanciák elfogadására a harcmezőn, különösen
a harc okozta károsodások javítását illetően.

Védelem

A tehergépjárműveknek aszerint és akkor kell szállítaniok, amikor
a harcoló csapatoknak anyagkészletre van szükégük, így rendszerint
nincs választási lehetóségük addig várakozni, amíg a sötétség leple alatt,
vagl rossz időjárási üszonyok közott haladhatnak. Ezek a járművek bár-
mikor a könnyen azonosítható fő utánpótlási útvonalakon mozognak,
ahol nyilvánvaló és értékes célpontjai az ellenség tüzérségi túzének és
légicsapásainak (amelyek legtöbbje zavaró tűz|esz inkább, mint ponto-
san élzott). Az elszenvedhető veszteségsorozat oldaláról nézve talán
meglepőnek tűnik, hory igen kevés hadsereg fordít gondot a saját ellátó
járműveinek tűzérségi tűz elleni védelmére. A legfőbb kivétel ezen a te-
rületen a német szárazföldi erő, amely pánélozott SX9 8x8 MAN típusú
tehergépkocsikat használa nagyértékű eszközök, mint például a Roland
indítóállvány szállítására.Ó Ez esetben csak a vezetőfülke kapott védel-
met, de a MAN gyár elkészített es/ teljes páncélozott borítást, ami vé-
delmet nyújt az üzemanyagtartálynak, a motornakés egyéb létfontosságú
alkatrésznek. A vezetőfülke páncélzata teljes keramikus borítás, súlya
csak 800 kg és védelmet biztosít a NATO 7,62 mm sorozatlövői ellen,
valamint a 10 méterre becsapodó ág5nilövedék-repeszek ellen. Ilyen súly-
teher mellett nem gazdaságos a tíz tonna alatti teherjárművek védelme,
mert a védelem biztosítrásának költsége megfelel ery nég5l tonnás széria
gyártású tehergépkocsi árának Egy tehergépkocsi mennfségú lőszer ér-
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téke azonban nem mérhetó egyszerúen a jármű és a rakomány pótlásá-
nak összegszerű m egbatározásával, ehhez még figelembe kell venni az
utánpótlásra váró tüzérüteg vas/ s/alogosszázad képességeinek valószí-
nű csökkenését úgyanúgy, mint a vezetésre é§ tervezésre fordított óriási
idóráfordítást is.

Napjainkig a németeken kívúl még a luxembourgi haderőről ismert,
hogy pánélozott tehergépjárműveket vásároltak (legutóbb 50 db LX 90
6x6 MAN teherautót vettek). Amíg megfelelő lépéseket nem tesznek a
legalacsonyabb ménri tűztámadás elleni védelemre, addig a szállításokat
végző tehergépjárművek igen sebezhetók maradnak a légi- vagy tűzérsé_
gi csapásokkal szemben, és nem fér kétség ahhoz, hogy a logisztikai lánc
lesz az egyik leggyengébb alkotóelem bármelyik korszerű haderóben
(külőnösen amikor a felelóségi területen Kvüli hadműveletek során al-
kalmazzák, mint látható volt legutóbb a gyorsan bevethetó erők eseté-
ben).

A szállítmány védelme úgy tűnik jobban megoldott (a katonai meg-
kózelítésben gyakran a rakomány sokkal fontosabb, mint jármű, vary an-
nak vezetője). A védelem igazában akkor válik létfontosságúvá, amikor
egy konténert az elsó vonalba kell szállítani (minteg 50 km-en belűl a
frontvonalhoz üszonyítva). EzÉrl az lenne a megfelelő megoldás, ha a
hadosztály vagy dandár logisztikai raktárakban tárolnának olyan kialakí-
tott védópáncél-formátumokat, amelyeket a fő utánpótlási úwonalakon
rendszeresen közlekedó gépjárművek használhatnának. Az egyik i\en
módszer a Kevlar-típusú védólemez lehetne, amit egyszerűen a konténer
fölé kell helyezni; vary másik megoldásként rögzíteni lehetne magán a
gépjármű felső részén. A páncnlzat használható lenne a rejtekhelyen
vag5l földbe ásott raktárban álló gépjármű védelmére is. A módszer hát-
ránya, hogy csökkentené a rakomány méretét, a hatékony páncélvédett-
ségelérheti a két tonna súlyt is. Ahasznos rakomány csökkentése mellett
azonban sokminden más érv is felsorakozik, ha ezáltaljelentósen megnó
az esélye annak, hogy a szállítmány odaér azokhoz, akiknek arra szüksé_
gük van.
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A szállítás költ§égei

Az első vonalba való áruszállítás költségei elérnek egy olyan pontot,
amikor már érdemes más utánpótlási megoldásokat figyelembe venni.
Egy liter víznek a gyalogoskatonákhoz történő odaszállítása valódi költ-
ségeibe be kell számítani a fő utánpótlási úwonal védelmének, a szállí-
tójármű üzemanyagának és karbantartásának, valamint bármilyen harci
károsodásnak a köItségeit is. Van néhány alapvető szükségleti ellátmány,
ami igen nagy és előre látható mennfségben szükéges, mint például a
víz, vagy az egésxégügyi célokat szolgáló oxigén. Ahol bőségesen talál-
hatók terméSzetes vizek (patakok, tavak), ott költséghatékonyabb meg-
oldás olyan szakcsapatok igénybevétele, amelyek képesek ezen helyi
erőforrásokból víznyerésre, A használható rendszerek az egyéni nyomó-
szúrő eszköztől az eg;,tég ellátására alkalmas víznyerő-szűrőberendezé-
sekig terjednek. Az Egyesült Királyságban lévő Pre-Mac (Kent)
részvénytársaság által §/ártott MWP száz liter víz szűrésére alkalmas,
miközben eltávolítja a kórokozó űrusokat, baktériumokat és cisztákat.
A szűrőberendezés 180 gramm súlyri, zsebben könnyen elfér; szűrői cse-
rélhetók (a 60 grammos típus 25 liter víz szűrésére elegendó).

Az oxigén jó példa a helyi elóállításra, mert a túlnyomásos tartályok
nehezek, oda-vissza szállítandó terhet jelentenek és találat esetén veszé-
lyesek. Az egészségüryi oxigénre vonatkozóan hagyományosan 99-7o_os
tisztaságot követeltek, amely követelmény nem tette lehetővé a tábori
körülmények kózötti elóállítást. Utóbb elfogadták ,ltogy a 93-Vo-os tisz-
taságú oxigén tökéletesen megfele| az egészségügi céloknak, és így an-
nak előállítására rendelkezésre áll a mintegl egy tonna, gépjármúre
rakható terhet képüselő molekuláris-szűrő berendeás (ami a repülőgép
fedélzeti oxigénfejlesztó berendezés elvén működik). További előnye
ennek a berendezésnek, hogl ABV szempontból is szűrt levegőt biztosít,

A frontvonalban tartott sok berendezés katonai hátrányai közé tar-
toznakaz áttelepítés nehéxégei a billenő jármúszállító vontatókkal, vary
a gépjárműre épített berendezésekkel. A végrehajtást jellemzó ryakor-
lati problémák mellett még annak kockázata is megjelenilg hory az el-
lenfél könnyen azonosíthatja a települési helyet; a megnövekvó zaj, a
fények, az elektromágneses kisugárzás és a hőkibocsátiás mind egy sor
információt ad a repülógépről végrehajtott felderítés vagy az elóretolt
tüzérfelderítő csoportok számára. Ezen túlmenően a legtöbb berende-
zéshez áramfejlesztő generátort kell működtetni, vary saját független
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áramforrással kell ellátni, ami viszont növeli az egység üzemanyag-szük
ségletét. A frontvonalban végzett szükégtelen tevékenységek csökken_
tésére vonatkozó döntés rögtön felhíta a figyelmet a "szük§égtelen" te-
vékenységekre. Például az előre telepített csapatok előfőzótt és
melegített étellel való ellátása, ahelyett, hogy az ételmelegítők ezrei lán-
golnának a helyszínen, kitűnő piacot biztosított a tábori konyhai felsze-
reléseket 5lártó olyan cégekne§ mint a német Karcher, va5l az amerikai
Carlin.

Vezetés és irányítás

Manapság a legtöbb ellátó járműoszlop olyan, mint egy valamiféle
eryszer indítható rakéta, amit elindítanak a bizonytalan ülágba és kicsi
a remény a célpont módosítására. A kereskedelmi vállalatok már rendel-
keznek olyan technológiákkal, amelynek segítségével irányítani tudják
az fuuszá||ító tehergépkocsijaik flottájának mozgását. Ez a megoldás a
mesterséges holdas navigáción és a számítógépes raktárkeszlet nflván_
tartáson alapszik. ADAF szállító-vállalatnál elmondták, hog5l az ő Logiq
irányítási rendszerük lehetővé teszi ery gépjármú számára is kismennl-
ségú áru rakodás át és szállítását, ami üszont kereskedelmileg nem járha-
tó út a katonáknak rendelkezésre álló irányíttási rendszerek sorozatának
alkalmazásával. A I-ogtq rendszer egyik változatával lehetővé válna ka-
tonai raktárkészletek (konténerek) rendszertelen elhetyezése a terüle-
ten; minden i\en konténer nyilvántartásba vehetó és betáplálható egy
központi jegyzékbe egy automatikus hel}zetmeghatározó eszköz segít_
ségével, mint például a ülágméretű helymeghatároá rendszer. Egy ellá_
tási-utánpótlási igény vétele után a számítógépes rakodási utasítás
alapján a konténer felrakható és a leggazdasággosabb úwonalon elszál-
lítható. Egyszerűen nincs szükség arra, hory a szállítójárművek üresen
közlekedjenek idejük felében, amikor a fronton végrehajtott e átófela-
dat elvégzése után visszatérnek

Egy ilyen rendszer maximális kihasználása érdekében az alkalmazó_
nak figyelembe kell vennie, hory minden ellátógépjármű szomélyzetét
meg kell kettőznie, mert elméletileg a járműnek nincs oka arra, hogl új
feladatokért üsszatérjen az állandő bázisra: amilyen hosszú ideig csak
használható a gépjármű azt távirányítással lehet feladattal ellátni és fo_
lyamatosan az útvonalon tartózkodhat. Természetesen szükség van a jól
működő híradóó§szeköttetésre a szállítógépjármű és az őt irányitó t&a
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közott. Jelenleg csak igen kevés haderó szereli fel ellátó jármúoszlopait
alkatmas híradó eszközökkel és inkább azokra az információkra támasz-
kodik, amit a fő utánpótlási útvonalakon oda-vissza közlekedő gépjár-
művezetók tudnak megszerezni, Ezen túlmenően felül kellene üzsgálni
azt a hagyományos elméletet, miszerint minden eglségnek saját logiszti-
kai járművekkel kell rendelkeznie. A rendelkezésre álló járműpark ma-
ximális kihasználásának az igénye nem veheti firyelembe a felhasználatlan
szállítókapacitás meglétét, éppen úry, mint ahog5l nem vehető firyelem-
be a tíiaérség részére tartalék kapacitásról beszelni.

Az Egyesül Álamokban már meghirdették a naryteljesítményi lo-
gisztikai híradórendszer szükségességét. A harci kiszolgáló támogatás ré-
sát képeá a Sárazföldi Eó Harcrászati Vezete§i e§ hanyítá§i Rendszerének
és azonos szintű helyet foglal el a légvédelemmel, a manóverek irányítá-
sával, a hírszerzéssel, az elektronikai hadüseléssel valamint a tűztámo-
gatással.

A Harci Kiszolgáló Támogatás Irányító Rendszere, alrendszere a

Szárazföldi Erő Harcászati Vezetési és Irányítási Rendszerének, és a tá-
bori elhelyezésben lévó parancsnokok részére az alrendszer biáosítja
azon eszközöket, amelyeksegítségével valamennf logisztikai kérdésben
információkat kaphatnak az egészségüryi ellátás, üzemanyagvételezés,
utánpótlás és karbantartá§ lehető§égeiről.

A Harci Kiszolgáló Támogatás lrányító Rendszere mozgó számító-
gépe§ hálózatot működtet, amelynek segítségwel feldolgozza tervezési
céloka a kitelepült parancsnokoktól beérkező adatokat. Az egesz elkép-
zelés jelenleg a bemutatás/értékelés fokozatában van. A rendszer igen
magas megbízhatóságu távközlésen alapul, amelynek a gerincét a sálop-
tikás hell, körzeti hírhálózat és az automatikus hírforgalom-irányítási
technológia képezi; míg azfuányító rendszer előretolt végállomásaival az
összeköttetés rádión valósulna meg. Tanulmányozás alatt á1l a logisztikai
irányítás is az Ainland Battle igazgatási szervezetén belül, bevezetése az
adatelosztrási képességek megnövelése után várható. Ezen túlmenóen
eg5l Harci Kiszolgáló Támogatás Automatizálása és Híradiása című tanul-
mányban üxgálat alá veszik a gyors reagálású erók részeként alkalma-
zásra tervezett logisztikai csapatokkal szembeni rövid- és középtávu
követelrnények te§esíthetőségét, valamint a Harci Kiszolgáló Támogató
Testület Információs lgazgatási Követelményeit.
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Rakomány - készletezés

Határozott elóny származna abból, ha képesek lennénk a jelenleg
szükégesnél kisebb mennfségre bontani a rakományokat. Az ery adag-
ban nagytömegű lőszer kezelésének rendszere vezeíelt az egymásra
emelhető (lebontható) sima-raklapos módszerhez, amelynek 10, vagy
még több tonna a kapacitása és ami szabvány 6 m x 2,5 m konténer mé_
retein alapszik. Egy egység elhelyezési körletébe érkező 15 tonniás kész-
letek eléggé nagy gondot okoznak,' különósen amikor azokat puszta
kézzel kell rakodni. A kifejezetten lőszer ellátásra kialakított járművek
hiányában például a tüzércsapatok nagl gondot fordítanak arra, hogy
lőszerkészletet halmozzanak fel, amilyen közel csak lehet a löveghez,
mert a 155 mm lő§zer akár csak néhány méterre való cipelése is óriási
emberi erőpocsékolástjelent (számos esetben szokássá vált, hory inkább
a lóvegek mozognak a lőszerkészlethez, ahelyett, hogy más módot talál-
nának),o

A Stead és Wilkins Üzemek Részvénytánasága egy §aját módszert
fejlesztett ki a probléma megoldására: minden ág;]^ihoz egy lőszsrszá||ítő
kiskocsi tartozik, amelyen 17 db 155 mm lószer fér el. A korszerű ütkö-
zetben azonban ez csak eléggé kevés mennfségű kéznél lévő tartalékot
jelent és valójában még mindig nem oldja meg a lövegektól független
lőszerszállítást' a lövegállásba. Néhány hadseregben a kereskedelmi ül-
lás emelőtargoncákkal próbálták megoldani ezt a kérdést, de ez a meg-
oldás nem vehető figelembe komoly harctevékenységeknél. Egy francia
főtiszt azjavasolta, hogy a helyzet megoldása ery rázkódásmentes anyag-
ból készült berendezést igényel (egy kicsi, nagykerekú villás-emeló meg_
tenné), amit a jelenlegi kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően a
szállítójármű ühetne magával. Az egész problémakört jelentósen meg-
könnyítené azonban, ha a te§es méretű rakományt sokkal könnyebben
kezelhető mennfségekre lehetne szétbontani még az eryedi, darabon-
kénti kezelési folyamat elótt.

Az E§lesült Királyságban üzemeló Multilift vál|a|at az Eurosatory
92 kiállításon bemutatott egy modul elemekből álló siklapú szakaszrend-
szert, amely lehetóvé teszi a szabvány 6 méteres sft hordlap öt egyenlő,
1,2 méteres mego§ztá§át; ezskte a megosztott hordlapoka egyenként
két NATO szabványú lőszeresláda helyezhető. A megosáott hordlapok
§zegec§ekkel kapcsolódnak eg5rmáshoz, így a rakomány kisebb mennyi-
ségekben, könnyen leemelhetó. Minden 1,2 méteres hordlap saját eme-
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lőhoroggal rendelkezik, és ideális rakománya lehet egy 4 tonnás szállító_
jármúnek. A rendszer leheiővé teszi hogy a rakomány könnyebben ve-
gyesíthető legyen; egy hatméteres rakodólapot alegység szintű
utánpótlási ellátmány sorával lehet megterhelni például, ami meglehető-
sen megkdnnyíti a mechaniku emel&zerkezetekkel nem rendelkező elóretolt
aleg,segek munlcájár A Mulülift váIlalat ery lryland-DAF 4 tonnás §záűójár-
műre megepí€tte a DROPS típusú emelórendszer prototíprxít és eIrnonduá\
horynéhányeurópai hadsereg órdeklődik a berendezés inínl Más r.állalatob mint
a francia Manel mi{r legnárott e5l kereskedelrni élú 3,_5 tonnrás tehe§záIítójiáí-
múvet, de jeleztéb hog az i\en kbméretű bererrdez&eke nincsen tű nagl ke-
reslel AMAN $ár b ha.sorrloan nyilatkozott" amikor e]rrnndtáh hogl a tíz tonna
alatti szétbontható sfthordlapolca igen keves azérdeklődá, brárelő tudják athtani
ha lala_ki ea rendeli

Sziikséges integráció

Nfllvánvaló, hos/ az összetett logisztikai követelményekhez alkal-
mazkodó tervezésnek és reagálásnak biztosítania kell a technikai beren-
dezéseket az e\Iátási láDcolaton tovább, lefelé. Némi kételkedós is van a
tábori ellátócsapatok kilátásait illetóen, ame\ek elszántan próbálnak lé-
pést tartani a hipeí-aktív számítógépból érkező legutolsó paranccsal (no-
ha pont ez az a helyzet, amit a korszerű elosztási tervezés elkerülendőnek
ítél). A raktárkészletek kezelésének azonban összhangban kell lennie az
információs rendszerrel, ami lehetővé teszi, hogy az egységek betáplál-
hassák saját igényeiket és ez a megoldás képezi a logisztikai tervezés alap-
ját, amikor a harc megindul. Ezt a nemzeti elektronikai programokban
hirdették meg; de, amíg ez a rendszer nem integrálódik teljes mértékben
a harctéri igazgatási rendszerbe, addig a megfelelóségi arány nem fogja
alátámasztani a költséges, magas szintű tervezés folytatódó fejlesztését.

1, Me8jelenl az lntemational Defencce Reü€w 1992/7.számbaí|.Fotóí|o|tal Magyar László

2, Amí8 a harci ellálá§ a csapalok kezében vaJt. addi8 a katonaj éítékük i8en kicsi, Az olyan rako-
mánykezelómódszefek íendszere§í!ése helyett.mint amilyen a tömbósítelt szálítási rendszeí, alebon1-
hal5§zakaszos]eíakodóésemelórendsz€í (DRoPs),azAfipliroll ésanémet Muhi-sy§tem, íné8 mindi8
hiánycikk a hatékony mechaniku§ sállítási szakberendezé§ a frontvonalt€li c§apatoknáI, amelrek neÁ
könnyen birkóznak me8 a beérkezó l 0 va8y 20 tonnás, §ima raklapos ké§zletezéssel, Le8utóbb a bfit
száralö]di €ró kísérletezel{ azzal, hogy a supacat és Fork Üfl Palle! Trailer_t (üIás emeló é§ tömbö_
síletr szállító pótkocsi) ha§znált a DRoPs járműtól a tüzér§é8i löve8állásokba való lóEzersállításra,
me8oldhalónaklátszik, hogy €zek a járművek végezzék a tüzé$é8 ló§zerutánpótlását, üte8enkénti e8y
jármű §zámvetéssel. Ezek a já.művek alkalmaáalókaartáíl a ló§zemek a lövegh€zvaló kisállításáhor,
de az üte8állás körletéí belüli ló§zer§áütáshoz is;néhány sáz darab l55mm-es ló§zer kézzel való
emel8etése elé8 kemény feladat.
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3. A tüzér§é8i ld6zer§z0ksé8,1et memyi§ége uralja a le8több kofszerü had§ereg logi§zükai rámo,
8ató szo|8álatait, A llvilá8háboíúbatl egy noímá pánélozott hadosááy lósz€§áik§é8lete, mintegy
napi 600 toína voh. o§szehasoslíh,a, a ko6ze.ú hadosztály ló§zerigénye 3 500 tonJ|a, amelFek 80%_a
l{lzéíéRi ló§zer.

4. A csapatok bizonyá.a elónyb€n része§tik a koí§z€íú, automata fegyvereket, dde néha elkeruli
a fi8j.ellnuket az, ho8y ez mityen óriá§ terheket ó a támogató §zol8álstokís. Például, Giat Minot8m-
aknavetó átal kilótt mindeíl e8yes aínát, a lo8isáiksi ellátóláqcon keresáül elóre ketlett sá[ítaíi, akár
má§ rlkomóny terhére i§. vsló§dDú, h()8y eímek az e[áló láncnak a lGpacitása tesz a koflátoá tényezó
a jóvó na8y pusztító ere.iú íe8yverrendsz€rei be§zefzé§ének

5. A kor§zeó páncélo§ hadvi§elés es€ményei néha ínegnehezítik a lo8i§ztikai pafancsílokok sá_
máia,hogy kép€§ek tegyenek a támo8atás bzto§tá§ára. mind€n idóben és az e átó 8épjálmúáuoÍnány
gyalcanvs! s ma8asabb készenléi á[apotábat},Afronlvonal közeléb€n az üzemanya8utántölté§t olyatt
tyof§an ketl vé8rehajtani, aho8yan az csak lehet§é8es a harckocsik és más páncóIozott harcjáíművek
felfedé§éDek csókkenlése éídekéb€n; u8,yarc§at biáosílani kel az utátttöttó beíendezé§ek maximáis
rendelkezésre áüá§át (aínak ellenéíe, ho8y e8y uzemanya8szálító jórmú fordulóideje a nyolc órát is
eléíheti, ha vi§§za kell m€nnie 8 fó 0z€manya8tároló he§Te). Az Eüo§atory'g2 kiálításoíl a francia
had§ere8 ínütalott be €8y új üzema!},a8u!á öltó rendszen a suipp€§_i lövó§zeti bemut8tón,A NATo
Allamok haderóinek jórésze fi8yelrnet foídit a légi utántöltési m6dszerhez hasoí ó, na8ynyomá§ú
üzemanya8utántölté§ megvaló6ítá§ára i§ drnak éídekében, ho8y néhány má§odperccel c§arkkentse a
múvelet idótaítamát.

ó. A MAN 8y6I az €gj,üe azon kevés tépjármú8yártóknak, amelyek a §zabvány teherautóka!
pánélvédert vállozatban i§ kíndlják. A széles te§lű, 8x8 sx 90 típu§u, 20 tonM§ jármú ele8€ndó rakle_
r0lenel é§ §t8bililá§§al rendelkezik abhoz, ho8jr bármityen szálítmány e§€tén is képes le8yeo páncélvé-
del€m hordozá§ára. A MAN 8yór 800 kg-o§ páncélt szerelt fel a német haderó néhány
teher8éPjármúvének vezelókabinjára.

7.Az Öból háborúban az volt az etképzelés, h€y a szálító ralilapokat oda kell leral(ni, ahol §z{tk_
§é8 lesz r4uk, í8y a c§apatok €lókésáthetik a rakomán},l a §áIítás elút. Az e§eméúyek §o.án a me8ol-
dá§ nem volt eredménye§ a sállítrnány rö8átó hevederek el6re nem látolt kevés meDnyié8e miatt é§
í8y a íu8altna§§ág e8y üzonyo§ mértéke etve§z€tt a fronwonálbéli felha§zláók sámára.

8. Az Egyesült Kiráy§á8bsn úúkMó Multiüft üzem otyan.endszerl feJlesztelt ki. amely lehetóvé
te§zi a hat méteres sima-felületú hordlap l2 métere§ íészeke való felo§ztá§át, amelyek minde8yüén
két NATo §zabváo}ú t6mb§zállltínány helyeáe!ó el, és ezek minde8yike §aját emelóhoro88al rendel-
kezik.Aélaz,h€yanaByméretú§zá!ítmónyszétbontbatóIe8yenanélk0l,h€yvalójábanszétke ene
§zedni az elkültDüló a!y.8,fél€é8ekel é§ ezátal a frontvonalbéü csapatok é§szerll me8oldással tudják
kezelni a készleteket mechaniku§ ber€ndezé§ nélkül i§. Két 1 ,4 roínás tajmb§állítínány rakható fel- é§
!e a né8y tonná§ DRoPs íend§zerú (hüenó-€úeló) teherszálító járműre. A Mulülift vállalat szerint az
emeló tend§zer Ára miníe8y 20 %-al növ€li e8y norrnál4 tonná§ sállílójállnll árát és nem c§ökkenti
jelenróden alnak ef edeü §"álílókapacitá§át.

9. A konténerek álandó b€rendezés€kkel való felszerelé§ével e8},re kevébé volt lehet§é8es s
klrotlyebben kezelhetó íalromályméíelek me8valósítá§a; példa eríe a kóíháá vagy múheljfueíendezé§
b€építé§e. A dán camp supply cé8 kifeJlesaeíe a kooréne.szálító tréleí rend§zelt, ami lebetóvé te§zi
azlso l 2 méteres §zswánykontéíler sima földfelületen való §áűrá§át, valamint a 6 méteres 25 tonnás
konténerek &száIlítá§át a vasúti ki.akóhelJnól az elóretolt utáttpótlási körtetbe anélküI, ho8y átrakásra,
vagy nehéz §zálító tréleííe leníe sálk§é8 (a tréleíe épít€lt rend§ze.ek eleve g tomála valnak korlá-
tozva).Akonténe6zálütótréIeríend§zertúdfauükus "for8,ózsárnolyt" alkalrnaz, aínely 1,8méterre lud-
ja felemelni a íakományt; ez lehetóYé te§zi a ó méteres konténelek be- é§ kiaM§át a c_ l 30 típusú
§zálítór€püló8éPekbe Gból), valsmiít az e8yenetlen talajon való vontatá§t, Ea a réIerrend§zeít a dán
badeíó, valamiít az ENsz katolai szeP€zete vásárolta me8; a beíendeá§ eredeti koíc€Pciója az
ENsz bék€fenntartó múveletek §oráa össze8yüt tapaszl alatok alapján születelt.
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rürpörnt HADSEREGEK szÁn-lzrölpt
rrmpnónlprr LoGISzTIKAI nIzrosírÁs,q.

(Nemzetközi kitekintés)

Bitmer Islwin\

Ma, amikor a rendszerváltással azúj poütikai,jogi és társadalmi rend_

szer kialakítása fo$ik és a gazdaság - ha kisebb-naryobb zökkenókkel is

- feltartóztathatatlanul halad a piacgazdaság megvalósítása felé, mind
gyakrabban lehet találkoznj azza| a meghatározással, hogy "gökeres vál-
tozásoknak voltunk szemtanúi az elmúlt 3-4 évben" . Ez a meghatátozás
érvényes a társadalom szerves részét képezó fe5lveres erőkre és testü-
leteke (MH, BM, HÖR) is, ahol szintén jelentós változrások vannak fo-
l},amatban. Módosulnak a harc es hadmúveletek valamint ezek biztosításának
módjai a Magrar Közíársaság Biztonságpolitikai Alapelveiben lefekte,
tett követelmények szellemében:

- Megtörtén{ a MH létsámának nagy arányú, minteg30-35 Va-"os

csökkentése.

_ AVarsói Szerződés megszűnése é§ a szovjet c§apatok kivonása
után megváltozott a c§apatok diszlokációja, kialakult ery arányosabb
elhelyezése a védelmi koncepció érdekében.

_ Megkezdődött a Párizsban aláírt (CEF) szerződésben az MH
részére meghatározott feglverzetkontingensek kialakítása.

- A haderőreform keretében a haderőnemi parancsnokságok és
katonai kerület parancsnokágok kialakításával egy időben a feg5rverzet-
technikai és hadtáp §zolgálatok integrációjával megalakult az anyagi-
technikai szolgálat, kezdetben legfelső szinten, majd haderőnemi,
kerületparancsnoksági és csapattagozatban.

l Biltn.r l§tváí óma8y, tudományos tkztönűja§, ZMI(A Hadtáp Taí§zék
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- A védelmi koncepció tükrében felszámoltak esr sor tábori
jellegű hadtáp és feryverzet-technikai biztosító-ellátó magasabbe5né-
get és egységet.

- A kialakulóban lévő ATB rendszerben az ellátási elvek között
megjelent és egne inkább meghat ározóvá vált a lerületi ellátás-biztosí-
tás elve. A fe5iveres erők építésében elodááatatlan feladattá válik a

közeljövóben a kialakult anyagi-technikai biztosítási rendszer tovább
fejlesztése, konzerűsítése.

Ez utóbbi feladat kapcsán az anyagi-technikai biztosítá§i rendszer
fejlesztési irányainak, alternatíváinak meghatározása érdekében elke,
rülhetetlen más államok e területen elért eredményeineküzsgálata azon
celból, hogy a fejlesztés esetleges buktatóit kikerüljúk és az ország geo-
stratégiai helyzetének, fegreres erőinek leginkább megfelelő biztosítási
rendszert alakítsunk ki.

Ebből kíindulva tartottam elengedhetetlenül szükégesnek három
olyan áItam feryveres erőinek anyagi-technikai (logisztikai) biztosítási
rendszerének bemutatását, amelyek tapasztalataiból meríthetünk saját
anyagi-technikai biztosítási rendszerünk fejlesztése és korszerúsítése so-
rán.

I. Svájc

A svájci haderóben a logisztikai szervezet közvetlenül a VKF logisz-
tikai helyette§ alárendeltségébe lartozik (1.sz.melléHet) és né5l alap,
vetó szo|gálatra tagozódilc támogatás és ellátás, egészségűgri szo|gálat
§zállító §zolgáIa! territoriálls szolgá|at.

A támogató és ellátó smlgálat feladata az ellátás, továbbá mindazon
anyagok után- és hátraszállítása, amelyek a fogyasztással és a javítással
vannak összefüggésben.

Az egészségügri és sáttííó szolgálat íeladata értelemszerú, meg-
e5lezik az MH hasonló szakágainak rendeltetésével.

Számunkra érdekes a Territoriális szolgálaí, hiszen e szolgálatra
hárul a területvédelem megszervezése, a különböző létesítmények őrzé-
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se, védelme, a tájékoztatás, riasztás és hadigazdálkodás szervezése, irá-
nyítása.

A logisztikai szervezetek elhelyezÁére hat territoriális ónát alakí-
tottak ki (2.sz. melléHet).

A hat territoriólis zóna a központi logisztikai parancsnokság aláren-
deltségébe tartozik.

A territoriális zóna parancsnoka kettós feladatot lát el, amelyek ka-
tonaiak és polgáriak ls.

1. Hadsereggel kapcsolatban: ellátrás es fenntartás, valamint a had-
sereg érdekeinek védelme a polgári szervekkel szemben.

2. A polgári lakossággal kapcsolatban: a térség védelme, segítség-
nyújtás, közüzemek és létesítményekvédelme, hadigazdálkodási szolgál-
tatás nyijtrása, tájékoztatás biaosítás4 riasztás rendszerének fenntartása,
végrehajtása.

Hadsereg és lakosság érdekében kombinált egésxégüryi ellátás biz-
tosítása.

E feladatok vegrehajtására minden territoriális óna változó erőben
rendelkezik ellátóezreddel, terülewédelmi ezreddel, tenitoriális kórház-
zal, valamint hadkiegészító központtal.

Támogatás és el|átás

Minden egles territoriális zónában vannak ellátóbrázisok, amelyek-
hez földalatti raktárak és műhelyek tartoznak Ezek a bázisok ahhoz az
ellátóezredhez tartoznak, amelynek szervezetébe szerveztélq minden
egles ellátóezredhez 4-8 logisztikai kózpontz tartozik. A territoriális ó-

2 L€isaikai központ otyan anya8táíoló, é§ jáűtó-helyíeálító kapacitás§al í€ndelkézó sz€rvezet,
amely a csaPatok mindennemű aDya8i i8ényét 0ószer, 1tzemasyag, éleltni§z€í, javítóányag,
taílalékalkatré§z,stb.)kéPeskielé8íleni,valami a sftlt, me8hiM§odoit haditechnikei eszlózöket
meBiMtaai,helyreá ílad.
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nákban a hadsereg biztosítására kiadott készletek me|lett őrzik a polgári
lakosság részére szolgáló anyagi készleteket is.

A tárolt készletek mennyiségét jól szemlélteti, hogy a haderőreform
elótti ófi),000 fős szárazföldi erő után ó50.000 tonna anyagot tároltak,
amely a polgári lakosságot nem számítva több mint 1 tonna/fó. A territo-
riális zónákban biztosítani kell mindazon csapatok működését, amelyek
ott tevékenykednek,

A légierő és a légvédelem önálló ellátó rendszerrel rendelkezik,
amely a territoriális ónátóI teljesen független.

A zászlőalj szintű erők feltöltését közvetlenül territoriális zónában
hajtják végre, csak rendkívüli esetben történik kiszállítás részükre. Va-
gyis a szárazföldi erők állományába tartozó mintegy 8@ zászlóalj kiszol-
gálására, támogatására minte$/ 70 logisztikai központ áll rendelkeásre,
az egészségüg5ri biztosításra pedig minteg 50 tábori kórház.

A zászlóaljak szállítóeszközeinek csupán 20 km-t kell megtenni a
logisztikai központig, ahol felvételezhetik az élelmiszert, lőszert, üzem-
anyagot, pótalkatrészt, s minden részúkre szükséges anyagot.

Egészségüryi szolgálat

Minden territoriáIis zónában található 44 íábori kórház, amelyek
kapcsolatban vannak a polgári kórházakkal. Minden eryes kórház kapa_
citá§a 500 fő.

A kórházakban a katona és polgári személy ellátása megkülönböz-
tetés nélküI történik. Minden territoriális zónában létrehoznak bizonyos
számú olyan kórházat is, amelyeknek szerepe a mentésben, kiüútésben
jut kifejezésre.

AzászJóaljnálkeletkezett sérültek az elsősegélyrryrijtás után a terri- 1

toriális zóna kórházába kerülnek, de a szállítás nem tarthat tovább. mint
egl óra.
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Sállító szolgálat

Aterritoriális zónában az utánpótlás igen korlátozott, mivel minden,
a harc megvívásához szükéges anyag a helyszínen van. Amennyiben
utánpótlás szükéges, minden szállítási ágazatot bevonnak annak végte-
hajtásába, a málhás-állatoktól a drótkötélpályáigbezáró|ag.

A parancsnok és logisztikai főnök (parancsnok) klpcsolata

Ahadtestnek nincs semmilyen sajátos, a logisztikai biztosítással kap-
csolatos feladata, a hadtest ezirányú twékenysége arra korlátozódik,
hogl a territoriális zónában "fe|vege" a részse járó logisztikai támoga-
tást.

Territoriális zóna parancsnoka minden egyes alakulat számáía elké-
szíti a kiutalást a parancsnokok előzetes kérése alapján. A logisztikai fÓ-

nök (parancsnok) kiutalja az alakulatok részére a logisztikai központokat,
ahonnan az ellátást végre lehet hajtani. A magasabbegység-parancsnok
utalja a zászlóaljakat a logisztikai ellátó központokhoz.

A hadműveletek irányításával és vezetésével megbízott parancsno-
kok ily módon mentesülnek a logisztikával kapcsolatos feladatok alól,
nem kell figyelmet fordítaniok a logisztikai erók telepítésére. Osszegez-
ve a logisztikai rend§zernek két fő szereplője van: az egik a zász|óal1, a
másik a tenitoriális zóna.

II. Izrael

Izraelben a szárazföldi baderó egpégei három kerül ethez, azÉsza-
ki-, a Közepső- és a Déli-parancsnolrság alárendeltségébe tartoznak.

Az inaeli haderó logisztikai biztosításának rendszere, felépítése a
területi tagozódást követi.

A nagl volumenú szál|ítások elkerülése végett igen na5r a várható
felhasználás területén, vagy annak közelébe telepített lőszer, üzem-
anyag, élelem, víz, stb. aDyagraktárak és tárolók sána.
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A logisztikai biztosítás szakembereinek többségét hárború esetén a
raktárak közelében lévő területekól behívott tartalékosokból, naglreszt
nőkből biztosítják.

_ Annak érdekében, hory békében ne kelljen nagy számú szakalegy-
séget fenntartani, mindent ú5l szerveznek és telepítenek, hogy az azon_
nal és zökkenómentesen katonai fetadatok ellátására térhe§sen át.

A felvonulási utak mentén bizonyos szakaszokon kisebb működó,
va§l gyorsan aktivizálható, felszerelt múhelyek vannak. A szállítási vál-
lalatok, illetve vállalkoák szállítóeszközeit, telepeit, raktárait, felszere-
léseit, különleges gépeket, berendezéseket a békében is ott dolgozó
§zemél}zettel együtt veszik igénybe katonai (hábonis) feladatok végre_
hajtása érdekében.

A logisztikai biaosítás szervezése, adminisztrációja békében és há-
boniban e5laránt aktív "e|látó c§spatokrei hárul, ame\ek "utánpótló
csoportokból", "s ?rllári szolgálalból", valamint''egészségügi csoportok_
bóI" állnak.

Az ellátrócsapatok a fegyverzet és különleges felszerelés kivételével
ellátják mindhárom haderőnemet.

Az uíáuprótló c§oportok gondoskodnak a q§apatok élelmezéséról,
utánszállításokról.

A szertári szolgálst pedig az egyes körzet parancsnokságok terüle-
tén széttelepített raktárakra, műhelyelre épülve a haici technikai eszkö_
zók (hk., tüzérségi löveg, jármúvek) karbantartását, javítá§át, valamint a
lőszer tároliásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat látják el.

A dandárok állomáshelyein olyan nagyságú raktárakat építenek,
amelyek alkalmasak a dd. összes anyagi-technikai felszerelésének raktá-
tozására.

Az aktív, illewe az "M" útján feltóltött dandárok alárendeltségébe
tartozó "ászlóaljak közvetlenül ahhoz a körzetparancsnokághoz foidul-
nak napi ellátásukhoz szükséges élelem- és üemanyag-igényeikket,
amelynek területén állomásoznalc
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A körzetparancsnokság az alárendeltségében lévó raktárakból az
utánpótló csoportok útján elégíti ki az igényeket, kiszállítással.

A dandárraktárban táíolt fegyverzet, technikai anyag- és eszköz
készletek pótlása a körzetparancsnoksághoz |eadott dandárigénylés
alapján a szertári szolgálat útján valósul meg.

Ez a rendszer kikü§zoböli a hosszabb utánszállításokat és kűlön el-
osztóhelyek telepítését.

Egészségügri biztosítás

Az egésxégűg5ri biztosítás terén hasonló elveket követnek mint az
általános logi§ztikai biztosításnál. Az egészségügyi biztosítás néhány ál-
landó állományu orvostól, század és szakasz szintű egészségüryi szewe-
zettól eltekintve békében és háborúban egyaránt a Szakszervezeti
Szövetség Munkaüryi Betegellátó Szervezetére épül. Szervezetileg lét-
rehoztak ery állandó katonaorvosi törz§et, azonban az owosok zöme
hárború esetén tartalékosokbóI kerül ki. A betegellátás stacionér kórhá_
zakban és ún. lazaretekben valósul meg.

Háború esetén minden zászlóaljnáI 7 főből álló egészségügyi csoport
működik, élén egl orvossal. E csoport felszerelése korszerű. a sebesül-
teket ryors helyi ellátás után gépkocsivalvary helikopterrel szállítják hát-
ra a stacionér kórházakba á ott részesülnek szakellátásban.

Az izraeli haderó logisztikai biztosítása terén messzemenóen figye-
lembe veszik az orság területi és lélekszám adta kereteket, lehetősége_
ket. Ahadsereg háborús müködése s/or§ területi mozgósítási rendszerre
épül szemé$i és anyagi vonatkozásban egyaránt.

Az alkalmazás helyén működő körzetparancsnoksághozvaló ellátási
alárendeltség, lehetóvé teszi a dandárok ryors átcsoportosítását a mobil
készletekkel e$^itt, na§/obb logisztikai alakulatok és szewek mozgása
nélkül.
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III. Németorság

A szárazfóldi haderó logisztikai szolgálatának, valamint a territoriá-
lis haderő logisztikai szolgálatának (amelynek feladata a tábori haderő
anyagi,- technikai és egészségüryi támogatása) egységei és intéznrényei
az orság egész területén helyezkednek el és e$nittal ellátják a légieró
és a haditengerészet logisztikai támogatását is.

A logisztikai támogatásért négy tenitoriális parancsnokság: A
Schlesweig-Holsteini, az Eszaki, a Déli, valamint az újonnan felállított
keleti a felelós.

A territoriális parancsnokságok G-4 (hadtáp) törzsosztálya szervezi
a teíületükön tartozkodó tábori haderó csapatainak. valamint a territo-
riális haderő csapatainak, törxeinek anyagi-technikai és egésxégügyi
biztosítását, a szárazföldi haderő vezetési törxének utasításai alapján.

A territoriális parancsnokságok létesítményeiben, raktáraiban
trámlják a sárazföldi haderő készleteinek döntő hányadót az összkész-
let miní€g/ 60 7o-át

A területi parancsnokságok a Bundeswehr egé§z§égügyi biztosí-
tásának nary részet is végrehajtják.

A territoriális parancsnokságok alárendelségébe tartozó létesítmé_
nyek biztosítják a szárazföldi haderó technikai biztosításának jelentós
részét, valamint a gépjármúvek javítását mindhárom haderónem számá-
ra.

A territoriális parancsnokságok felelósek a NATO üzemanyag cső-
vezeték múködtetéséért, háborű tábori üzemanyagvételező helyek ter-
vezéséért, a csóvezeték karbantartásáért és a csapatok ellátásárért.

E parancsnokságok fontos feladata még a polgári anyagi forrrások
mozgósítása és felhasználása, a feglveres erók anyagi ellátása és a jaű-
tó-karbantartó feladatok elvégzese.

A békében is meglevő, működő beszerzesi szabályok mellett a Bun-
deswehr vezetése az éwényben lévő töwények alapján tervezi a polgári
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anyagi ké§zletek és szolgáltatási kapacitások kényszerű igénybevételét,
az érdekeltek akarata ellenére is.

A territoriális parancsnokágok alárendeltségében lévó logisztikai
szolgálatok összekötő szerepeket is betöltenek a harci övezetben lévó,
az a lapja va dalmazdsl' képező és a háborús készleth ez tarozó anyagi esz-
kózök, valamint az összekötő övezetben a logisztikai fónók résáre álta-
lában a tengeren túlról átszállított készletek között. (Az MH-ban
alkalmazott elvek alapján ez az összekötő kapocs a harcászati és a hadá-
szati tagozat között mint hadmúveleti anyagi készlet funkcionál.)

Az erységek alapjavadalmazását minden féle anyagból a mindenko-
ri elhelyezési helyen raktározzák. Az utolsó években a helyőrségekben
is kiépültek az ehhez szükséges lószerraktárak.

Anyagi biztosítás

A logisztikai fejlesztésnél jelentős szerepet töltótt be a széttagoltan
telepített raktár, jaűtó-karbantartó, egészségügyi h á|ózat klépítése.

Ez az infrastuktúra a kiépített objektum-hálózat elemeiből, a kóz-
ponti raktárakból, a haderó által igénybe vett polgári raktárakból, had-
teshaktráralóól,valarnint a NATOéspolgiári iiananlagcsővezeték-hálózatbol
áll. A kiépített ellátó-hálózat lehetővé teszi a törzsek, csapatok és intéz-
mények ellátásának megkönnyítését békében, biztosítja a békeállapotról
háborús állapotra történó ryors átállást logisztikai biztosítrás szempont-
jából. A már békében kiépített logisztikai objektumokat mozgósítás után
a tábori jellegű objektumokkal, ellátószervezetekkel sűritik, illetve a tá-
madás irányába továbbfej)esztik.

3 Az alapi^yadaknazÁ§ f€loszlik "alapfelszefelés.e" (feg},veraendszerek é§ más felszerelés) és

"alaprakomán}Ta", amelyhez 6 fo8yóanya8ok !8ítomak. Az alaprakomány e8y része a "harci
rakomán/, arnelyet a harcjármúveken, vaBy közvetlenül az ale8ységnél tárohak. A
"csaPatrakomány' elneyezé§tl ké§zletet a dandárok, hoovéddmi dandárok, hadosááyok
utáípóttó §ázadaiíál tároljÁt. Az "alaprakomány'ttiztosítja a kótelékek, e8y§égek, ale8y§é8ek 3
napo§ szitké8leteinek kie!é8íté§ét utáttpóüás néIkul.
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A szettagoltan telepített raktárhálózat lehetővé teszi a logisztikai
szolgálat jelentős részének keretesítését, a haíco§, valamint a harctámo_
gató csapatok harckészültségének növelését. A logisztikai biztosítás bé-
kében és a nemzetközi feszültség időszakában úgy történik, hogy a
meghatározott körzetben állomásoó szárazföldi territoriális csapatokJ
törxek alárendelt§égüktól függetlenül a hozzájuk legközelebb lévő had-
táp (anyagi-technikai, egészségüs/i) intézményekben kapják meg az el-
látá§t.

A §zéttagolt telepítésű raktárhálózat kiépítésével jelentős mérték-
ben javult a háborús készletek tárolása és elosztrása. A háborris készele_
teket vegyes raktárakban, a várható megindulrási körletekben tárolják.
Jeleltős mennfségben csökkentették az ország területén kívül a Bene-
lux A]lamokban és Franciaországban tárolt anyagi készleteket. Ezzel le-
rövidült a szállítási távolság és gyorsabban állnak rendelkezésre a
szükéges eszközök és anyagolc

Az anyagellátásban meghatározó helyet foglalnak el az utánpótló
csapatok. Feladatuk a tábori haderónél ellátópontok léte§íté§et és üze-
meltetése, amelyek "sűrltft' az állandó jellegű rslíárhátóz8tot, pótol-
ják a megsenmi§ült raktárakat. További feladatuk az anyagi eszközök
oda- és visszaszállítása a raktárak és a csapatok között, valamint a sérült
eszköók hátraszállítása.

A territoriális haderő utánpótló c,sapatainak elsőrendű feladata az
anyagi eszközök szállítása és a hadtestraktárak készleteinek feltöltése,
valamint a kúlföldön és az ország távolabbi körzeteiben tárolt készletek
előreszállítása.

A szállítási feladatok minéI gazdaságosabb és megbízhatóbb ellátása
éljából minden rendelkezésre álló szállítóeszközt (vasút, gépkocsi, hel_
kikopter, hajó, belűzi hajó, katonai és polgári csóvezeték) igénybe vesz-
nek, kerülik a többszöri átrakást, messzemenőleg kihasználják a korszerű
raktározási, valamint anyagmozgatási eszközöket.

Javítás - karbantgrtás

A Bundeswehr vezetése (kiindulva abból, hog5l egl eljóvendó hagyo-
mányos feryverekkel vívott háborúban csak csekély mértékben fognak
rendelkezésre állni harcitechnikai tartalékok) a javító-helyreállító szer-
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vezetekkel §zemben 
^zt 

a követelmény táma§ztotta, ho§I csókkentsék a
technikai eszközök kiesésének mértékét és ntlveljék a csapatjavítás tel_
jesítóképességét.

A csapatjaűtás alapvető feladata ezert a sérülé§ek és meghibásodá-
sok megbízható felmérése és annak eldöntáe, hory élszerű< rövid idó
alatt az adott technikai eszköziket a csapat javítóeszközeivel kijavítani,
varyjaűtásra át kell adni állandójellegi, esetleg polgári javítómúhelyek_
nek

A katonai és magán kézben lévő polgári javítóbázisokMl (arrelyek-
kel szerzódést kötöttek), létrehozták a széttagolt javító hrálózatot, amely
|ehetóvé teszi a sérült haditechnikai eszközök üszonylag röüd szállítás
melletti javítását. A technikai biztosítási rendszernek biztosítani kell,
hory az alerységek harcképessége a harci technika kiesés€ miatt minél
kisebb mértékben csökkenjen.

A technikai biztosítás megbízható irányítása érdekében a csapatok_
nál jaűtó-karbantartó irányító csoPortokat hoztak létre.

Egészs{űgd biztosítás

Az egészségüryi biaosítás (amely a logisztikai biztosításnak nem ré-
sze) alapját a békében szettagolt telepítésú, állandó jellegú egészségü5d
központok é§ katonai kórházak hálózata képezi valamennf haderó szá-
máta.

A hábonis állapotban az egészségűryi ellátás feladatait a csapat-
egészségüryi szolgálat veszi át, fő-kötözó, kötöző és elsósegélynyujtó he-
lyeket állítva fel, továbbá megszervezi a sebesültek kiürítését - a
sebesültszállító századok igénybevételevel - a mógöttes területeo tele-
pült egázségüryi intézményekbe. Az állandó jellegú egészségúryi köz-
pontok, a mozgó tartalék tábori kórházak, a katonai kórházak és polgári
egészségüryi intézmények biztosítják a sérültel sebesűltek, betegek
végleges kezelését, haderőnemi hovatartozásra való tekintet nélkíil.

Az anyagi-technikai, egésxégügri biztosítás feladatainak végrehaj-
tása érdekében a territoriális parancsnokágok aláregdelt§égébe ellát&
parancsnokságokat (Schlesweig-Holstein-i, az Eszaki és a Keleti
Territoriális parancsnokáqnál e§/-€g/, míg a Déli Tenitoriális Parancs-
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nokságnál kettő ellátóparancsnokságot), valamint egészségüryi pa_
rsnc§nok§ágot szeweztek (3.sz.melléHet ).

Az ellátóparancsnokság felelős eg hadtest, valamint a területén ál-
lomásoó territoriális törzsek, csapatok, valamint a Bundeswehr közvet-
lene\ továbbá a haüárórség á más haderónemek csapatai anyagi-technikai
biztosítá§áért,

Az ellátóparancsnokágok állományába szállítózászlóalj (1-3), után-
pótló zászJ.őalj (2-4), javíto-karbantartó zá§zlóalj (1-2), javítóműhely
(1-2), raktárak (20-, 33-36) tartoznak, továbbá es/ összekötó parancs-
nolrság a NATO csővezeték rendszerhez és egl anyag-ellenőrző köz-
pont. Az ellátóparancsnokságok eltéró állományuk miatt különböző
szállító á átrakó kapacitással rendelkeznek.

Az egészségügti parancsnokság felelós a territoriális haderő csapatai
és törzsei, valamint a területükön lévő valamennü katonai intézmény,
szervezet egészségügyi ellátásáért. Álománya 3j egésasógtigyi zászlÓ-
alj, ery-<ry közuti és vasúti beteg§zá|lító század (70-15 betegszállító sza-
kasz szrázadonként), tartalék kórházcsoportok és Bundeswehr kórházak.

A katonai körzetparancsnokágok alárendeltségében egl szállító-
zászlóalj, es/ utánpótló század, ery javítószíaad tartozik és háborúban
csak a territoriális hadsereg harms és harcbiztosító csapatainak anyagi
ellátásáért felel. Ehhez a helyhezkőtött logisztikai intézmények terület
átfogó há|őzatára támaszkodik és maga is rendez be territoíiális ellátó-
és javítóhelyeket.

Egés4ségig5li csapatokból minden katonai körzetparancsnokság két
egésxégügyi ezreddel rendelkezik, mindegyikben 10-16 tartalék kór-
házcsoport (5-5 tartalék k6rház.zal)., ery-ery sebesült szállító gépkocsi
század, eg1 egészségügi veryi üzsgáló laboratórium található.

A katonai körzetparancsnokságok egészségűryi ezredei, a tarta-
lékkórházakból kialakítják az egeszségügyi intézmények területátfogó
há.|ózatát. Ebben a hálózatban helyezkednek el a Bundeswehr kórházak
is_

A katonai körzetparancsnolságok egészségüryi ezredeiból -mozgó-
sítás után kialakítandó kórházszpwezetbe -háború esetén a tábori had-
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§ereg, a légierő és a haditengerészet állományából egyaránt szállítanak
sebesűlteket, betegeket.

A sebesülteknek és betegeknek a tábori hadseregtól, a légierótól, a

haditengerészettól, a fő-kötözőhelyekról történó kiüútésére a territo-
riális parancsno}ság egészségüryi parancsnolságának sebesültszállító
eróit alkalmazzák

Horuá kell tennem, hogy az ismertetett logisztikai rendszer átszer-
vezés alatt áll és a megszüntetendő területi csapatok és a harcoló csapa-
tok logisztikai erőit és eszközeit egy szervezetbe kívánják összevonni
hadtest alárendeltség mellett,

A fentiekból levonható az 8 következteté§, hogy valamennyi állam
úry szervezte (szervezi) fegyveres eróinek logisztikai ellátá§át (támoga-
tását, biztosítását), hog a várható hadműveleti területen, vary ahhoz kö-
zel állandó jellegú raktár és szolgáltató hálózatot épített ki (az o*zág
területén eges létesítmények, amelyek békében is funkcionálnak, veszé-
|yeztetettség esetén azonnal vagr rövid időn belül aktiüzálhatók a c§a-

patok ellátása érdekében), amelyeket eg esetleges háborúban mozgósítás
után aktiüzálnak a területen lakó tartalékosok behívásával. A biztosítrás
megszervezésekoí arra törekedtelq ho§/ a csapatok manővere függetle-
nítve leglen nagy mennfségú anyagi eszköz készletek mozgatásától és
az alkalmazás körzetében a csapatok minden számuka nélkülözhetetlen
anyagi készletet, egészségügd ellátást, javító-helyreállító szolgáltatást
"helyben" megkapjanak

A területi ellátást legtipikusabban Svájc oldotta meg, mivel zászlóalj
tagozat fölött az egnégek, magasabbe5lségek nem rendelkeznek ellátó-
biztosító alegységekkel, mindent a territoriális óna biztosít a harcolók
tészÉte.Ez az egledi ellátási rendszer sajátos módon ötvözi a fegyveres
erók és a polgári lakosság ellátását is, nem téve különbséget köxittük

Németország sajátossága, hory a tábori haderó utánpótló, ellátó, biz-
tosító erőit a területi logisztikai erókkel sűritil! illetve ha szükséges
pótolják az ellátóparancsno}ságok raktár- és szolgáltató hálózatáí.

Az Izraelben megvalósított biztosítá§i rendszert úgl szervezték és
objektumait úg5l telepítették, hory azonnal és zökkenómentesen képes
leryen ellátási feladatok végrehajtásának megkezdésére.
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Az általuk megvalósított rendszer kiküsxlböli a hosszabbtávú után_
szállításokat, a külön elosztó és utánpótlóhelyek telepítését.

_ _Mindezen tsps§ztalstokrt, ha korlátomttan és óvatosan is, figye-
lembe lehet venni az MH anyagi-technikai szolgálatának fejlesztésénél.

FELIUSZMÍLT IRODÁLOM:

1.) Jelentés az NSZK fegvereserók hadtápbiztosításáról MN VK
Budapest 0195/198ó,

2.) Helmut Urbán: A Bundeswehr hadtáprendszerének felépí-
tése és műkirdése, a csapatok ellátása béké-
ben és háborúban Drezda, 1990. (fordítás)

3.) Christian Jaberg: Der Basisvenorgungsplatz (BUP) ein mili-
tárischer Supermarket Allgemeine Schvei-
z€rische Militárzeitschrift 192. 10. szám,
(fordítrás)

4.) Ernst Kuhn: Az új hadtáp szervezete Rivista Militára
l97 6B. szám, (fordítás)

5.) Az izraeli haderó hadtáp és utánpótlási rendszere MN \/K
Budapest 0192/198ó.
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3.számú melléHet

A BUNDESWEHR TERRIToRnus nnÁrÓ
PARANCSNOKSÁGOK FÓBB MUTATÓI

{tegység es
tntezmény

Schles,-Ilol.
Terr.Psás
600.el-"
lo,ps.íg

nszati
Terr,Psás
800.el--
lo,psíg

Keleti
Terr.Psás
950.el-"
lo.pság

Déli Terr.P.

850. 860,

ello.ps.ígok

Szíll.z. l 3 3 z 2

Utínpóttó z. 2 4 2 2

Jav.kaíb.z, 1 2 2 2 1

J8vítómű-
hely 1 1 1 2

Raktíí 20 36 33 33 35

Az ellátó paranc§no}ságok alárendeltségébe tartozik, továbbá e§/
összekötő parancsnokság a NATO üza,csóvezeték rend§zerhez, e§r
anyagellenórző központ és eltérő sámú tartálygépkocsikat iránltó sza-
kasz.

Kütönkió állományuk miatt, az ellátó parancsnokágok eltéró szál-
lító és átrakó kapacitással rendelkeznek

A6ü),ello.pság. átlományában van6500 tonna szilárd anyag,2fi)0 m3
iizem- és kenóanyagok 350 m' repülógép tiaemanyag, 70 m" ivóvíz szál-
lító kapacitás és napi 3200 tonna átrakására képe§.

A legnagobb tgljesítményű a 800.ello.pság.. arnely 150ü) tonna szi-
lárd anyag, 10il0 m'íieem-és kenóanyag, 1050 mJ repűlőgép üzemanyag
és 216 mJ ivóvíz sállító, valamint 64fi) tonna átrakó kapacitássat rendel-
kezik
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ANYAGI-TECHNIKAI BIZTosÍT.,is ELMÉLETE

NÉHÁNY CONDOLAT
A.z ANYAGTÁROLÓ_KIADÓ KÖRZET VÁRHATÓ
Ar KAIMÁ7Á§ÁNAK LEIIETösÉGÉRóI l urr

CSAPATATNAK pinont]s .q,NyecBLL,(rÁsI REND_
sZERÉBEN

Fenyve§ Róroly\

Az elmúlt 3 evben bekövetkezett társadalmi és politikai változások_
kal összhangban jelentősen megváltozott a Magyar Honvédség feladata
is. Ez legszembetűnőbb mértékben abban nflvánul meg, hogy megszűnt
a Varsói Szerzódés, a hadsereg alaprendeltetése megváltozott és ezen
változások ündikálta átszervezések során leépültek azon szervezetek
melyek a támadó hadművelet elemeit képezték és megmaradtak, illetve
kialakulóban vannak azon szervezetek, melyek egyértelműen az ország
határain belül a megbíáató védelmet kell, hory szolgálják. Az ily módon
csupán védelmi jellegű MH e§l esetleges háborús anyagellátási rend-
szerében is már jelentós változások következtek be és várhatóan a gya_
korlati tapasztalatok alapján még fognak is bekövetkezni. A teljesség
igénye nélkül csupán a legjellemóbbeket említem meg:

- megszüntek a hadsereg szintű anyagi készletek;

- az anyagutánpótlásban a nemzeti erőfonásoka való támaszkodás
a meghatároó;

- kialakulr az anyagi keszletek lépcsőzésének új rendszere; :

- a csapatok (hadte§t erőket értve ezalatt) autonóm anyagi biztosítás
feltételei kerü|tek megteremtésrei 1

l Fen},vesi l(ároly mk.eu ede§, MH Aiya8i-Tecfuikai Fócsopoítfónók§é8 Tervezési o§ztályvez€tó
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- a hadtáp és haditechnikai szervezetek integlálódtak.

Mindezen kardinális változástatásokon Kvül egl sor kérdésben, el-
sősorban a társadalmi kömyezet, a gazdasági átalakulás és a költségvetési
nehézségek miatt még csak megfogalmazás stádiumában vagnrnk a had-
sereg anyagi-technikai biztosításának glökeres átalakítása útján.

Ismeretes, hory ery háborús helyzetben a harc kimenetelét jelentő-
sen befolyásolja a harcoló csapatok anyagellátásának minósége, amely
alatt azt értjük, hory kellő időben, a kellő mennyiségben és minóségben
kerül-e bizto§ításra a csapatok anyagszükséglete (lőszer, robbanóanyag,
üzemanyag, élelem, alkatrészek és jaűtóanyagolq stb.)

Az anyagi biztosítás útját üzsgálva abból az alaphelyzetból kell kiin-
dulnunk, hog5l a harc kezdetekor a csapatok rendelkeznek meghatáro-
zott nagyságrendú anyagi készletekkel (csapatkészletek, kiegészítő
készletek), amelyek a harc során a szükségleteiket csak eg bizonlos ide_
ig elégítik ki. A készletek foglásának ütemében szükéges a felhasznált,
iilewe megsemmisült anyagok pótlása.

Azutánpótlásra felhasználható anyagok az ország területén a legkü_
lönbözóbb területi elosztásban központi katonai, illetve polgári raktá_
rakban vannak tárolva, illetve a szükséglet §zerint gyártá§ra kerülnek,
melyeket valamilyen szállítási ágazat igénybevételével szükéges a fel-
használóhoz eljuttatni. Ez megvalósítható közúton (gépkocsin), vasúton,
légi, illetve vízi, vag5l csővezetékes sállítá§sal. Az utóbbiakkal azok meg-
lehetósen korlátozott felhasználási lehetőségei miatt nasrtömegű anyag-
szállítás során nem számolunk.l meghatórozó köztlti szállítással a jeá
tanulmúnyban nem kívánokfoglalkoznl, hiszen annak elméleti és gyakor_
lati alapjai kidolgozottak, több alkalommal be$lakorlásra is kerültek, míg
a vasúti szállítás lehetóségeinek elemzése, a tanulmányban megfogalma-
zott elvek szerint még nem kerültek teljes vertikumában az elméleti és
gyakorlati próbák górcsöve alá.

A cikkben megfogalmazottak megalapoaísa érdekében célszerűnek
tartom rtivid elméleti ismertetés közreadását, melynek elfogadiása (üta_
tása) a továbbiakban meghatároá jelentőségű lehet.

Az orszÁg vasútháJózata alapvetően centrális jellegú (Budapest köz-
pontú), gerinchálózata biztosítja, hogr az orságban bármely irányban
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é-D, ÉK-DNY, K-tw, Étw-ox; egrmástól 50- 1 00 km távolságban 2-3
vasúti főirány kerüljön kijelölésre. A harántirányu hálózat olyan, hog]/ a
gerinchálózatok kiesése esetén is biztosítható kerüló úton a szállítási ma-
nőver.

A hálózat kitikus pontjait a nagyobb folyami akadályokon lévő vas-
úti hidak, illetve a naryobb forgalmi csomópontok jelentik. (Pl.: Debre-
cen, Szolnok, Kecskemét, Dombóvár).

Ebből kiindulva ismerve a hazai vasúthálózat sűrűségét, különósen
az elókészító időszakban előnyösnek látszik naglobb mennyiségú és nagy
távolságú szállításokra a vasút igénybevétele, ami biztosítja a csapat és a
nagyobb mennyiségű anyag és eszköz üszonylag gyoís mozgatását é§
megfelelő manóvereztetési lehetóségét a kialakult he|yzetbez igazod6-
an.

A nag5,nrolumenű anyagszállítás, időszakos tárolrás szülrségességét,
valamint a nemzetgazdaságból igénybevehetó eszközöket és lehetősége-
ket is firyelembe véve a vasúti anyagtámló-kiadó könetel illetve üzem-
anyagtároló-kiadó körretek (továbbiakban ATKK, illetve UTKK)
létrehoaása es bépítése a csapatok anyagellátási rendszerébe került elótér-
be, mint eryik praktikusnak tűnó megoldás.

Ennek a cikknek a tárgút az az ATKK rendszer működteté§e ké-
pezi, melynek megjelenésével megítélésem szerint a leghatékonyabban
hidalható át a központ és a csapattagozat közótti ellátrási vákuum, ugyan-
akkor a hadmúveleti tagozat ré§zére is biztosíthatja az anyagi készletek-
kel való menővert.

Ezek előrebocsájtásának alapján gondo|ataim közreadásának szük-
ségességét abban látom, hogt:

1./ A honi területen űvott védelmi hadművelet új elveket, nemzeti
megközelítést igényel.

2.1 Avasűthálózat infrastruktúrája lehetóvé teszi a hadászati készle_
tek széttelepítésén túl a szülrségletek közelítését a csapatokhoz, illetve
a gyors és nagnömegű anyagi manóvert.

108



3.1 ,\z eddigsz,erzstt tapasztalatok igazolják, hory a rendszer múkö-
dóképes és beilleszthetó a csapatok anyagellátásába.

Célom továbbá az ATKK kialakításával kapcsolatos elvi téma köz-
readrásán túl az, hory az alkalmazók szélesebb köre részére is lehetőséget
biztosítsunk a kifejtett elvek megismerésére, illetve annak további fino-
mításával ezen szervezetek háborús hadrendbe állításának megalapozá-
sára, szükségességének igazolására, vagy e§etleg annak ütatására.

A lényegre rátérve nézzük, mit értek az ATKK fogalma alatt,

A vasúthálózat kijelólt (felhasznált) vasútállomásainak egy vezető-
állomáshoz tartoó osszességét, az állomásokon szerelvényeken felhal-
mozott anyagi készleteket a kiszolgáló állománnyal, híradó és biaosítási
rendszerével, esetenként gépkocsiszállító eszközökkel történó kiegészí-
téssel, parancsnokág irányításával anyagtáro|ó-kiadó körzetnek (a to-
vábbiakban ATKK) nevezzük. ( l.sz.vázlat)

A csak üzemanyagot tároló körzetet ÜTKK-nak nevezzük A továb-
biakban nem foglalkozom önállóan az ÜTKK-val, éítelemszerűen arra
i§ vonatkoznak az alább leírtak Viszont ahol eltérés van a két fogalom
köótt, ott utalást teszek rá.

Felmérések szerint, a vasúti gerinchálózatokon a katonai szerelvé-
nyek táíolá§ára alkalmas állomáso\ általában e5lrnástól 8-10 km-re he-
lyezkednek el. A nagyobb csomópontok közelében ez 4-5 km-re csökken.
E§i körzetben a tervek szerint mintery 5-ó ezer tonna anyag kerül elhe-
lyezesre, ami 10-14 vasúti szerelvényt jelent. Ug5l egy-eg körzet hossza
akár 70-1z10 km is lehet. Ami e$nészt elég nas/ távol§ágnak túnik, de eg5l
jól működő híradás esetén folyamatosan vezethető, másrészt üszont ke|-
lően tagolt eg5l esetlege§ légitámadás, bombázás ellen.

Az ATKK-k rendeltetése és feladatai

Az ATKK rtndeltetése: hosl az oí§zág terü|etén belül mozgóanyag-
raktárként való működés feltételeinek megteremtésével a csapatok ellá-
tását, valamint a stacioner raktárak készleteinek széttelepítését és
megóvását biaosítsa.
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Az ATKK feladata:

- a vasúti szerelvényeken - illetve esetenként szállítóeszkőzzel
kiegészülve a gépkocsikon - lévó anyagok tárolása, megóvrása, kiadáshoz
történó elókészítése;

- a körzeten belül három-négl kirakó állomráson (továbbiakban
IíÁ) az anyagkiadás feltételeinek mőgteremtése;

- a berendezett l(/Á-okon az érkező vételezőknek az előírt -
igényelt - mennyiségű anyagok kiadása, okmányolása;

- folyamatos összeköttetés fenntartása az elöljáró szerv vezetési
pontjával, továbbá a körzeten belüi tároló-kiadó állomásokkal;

- a körzeten belül az anyagi készletek szükség szerinti manóve-
reztetése (közelítése a felhasználókhoz);

_ az ATKK mindenoldalú biztosítiása.

Annak érdekében, hogl az ATKK-k képesek leryenek rendelteté-
süknek megfelelóen működni, szükséges a tábori működé§i feltételekhez
igazodó személl és tárgyi feltételek megteremtése (állománytáblákon
rögzített létszám és eszközszüItséglet), valamint ajog és hatáskört tisztá-
zó szeryeznti és működési szabálsrzat. A mindenkoii konkrét feladatok
pedig intézkedésekben kerülnek meghatározásra.

Ezek alapján az ATKK felépítése a következó lehet e§/ változatbatt.

I. Vezető szeru

_ paíancsnokság,

- törzs,

- anyagi-technikaiszolgálat,

- nflvántartó részleg.

IL Bizosító alegnégek

- törzs§zakasz:

híradóraj,
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szállítóraj,

tűzoltóraj,

komendánsraj.

IIl. Vé grehaj tó ak psé gek

- tárolózászlóalj:
javítóműhely,

szállít&aj,

étkezde,

raktár,

segélyhely.

Ígl az ATKK állománya összességében _ a tárolt anyagok mennyisé_
gétő| függően - mintegy 400-600 fótjelenthet, beleszámítva a rakodó erő-
ket is.

Ez az állománya jelenlegi szervezeti és működési keretekben a szak-
anyagraktárak "M" állományáblájában van rögzítve és a szerelvényekkel
eryütt me§ ki a körzetbe, a múködéshez szükséges tábori műkö,dést biz-
tosító anyagokkal e§rütt. (vezetési eszközök, tábori elhelyezesi, stb.)

Az ATKK parancsnolrsága a lószenaktárak állományából került ki-
jelölésre, mivel ery körzeten belüI - mennfségét tekintve - a lószer a
meghatároá, továbbá azért, mert már korábban itt voltak adottak a sze-
mélyi és tárgi feltételek. (Az üzemanyag tároló-kiadó körzet a központi
üzemanyag raktárak állományából kerül létrehozásra.)

Az ATKK-ban a 10-14 szerelvényból 8-10lőszerszállító és általában
ery műszati harcanyag, valamint szakanyagnemenként (páncélos, fery-
verz€ti, múszaki, veryivédelmi és elektronikai) egy-két fenntartási ésjá_
vítóanyagot tároló szerelvény van. Az ATKK parancsnokág a körzetén
be|ül lehetőleg középen, de mindentéppen a vezetést legiobban biztosí_
tó vasútállomásot települ. Egy lehetséges változatót láthatunk a
2sz.vázlatnn (Az UTKK-ban 10-14 üzemanyagot tároló é§ szállító sze-
relvény van).

l1l



Az ATKK-ben levő szerelvények egy, illewe több raktárból állítha-
tók ki.

Mint már só volt róla, az ATKK állománya a szerelvényeken, az
anyaggal együtt érkezik a körzetbe. Ezt meg kell elóznie ery előkészító
részlegnek, amely az ATKK működési feltételeit hivatott megteremteni
a szerelvények bérkezséig. Az első szerelvényen megy ki a körzet pa-
rancsnokága a szükséges anyagi készletekkel, a többi szerelvényen pedig
a sállítmány szolgálati személyei vannak (szállítmány pk., raktárosok,
őrség), akik az ATKK-ban az órzésvédelmi, illewe az anyagkiadással kap-
csolatos feladatokat látják el.

Egl vasútállomáson általában eg (illetve két) vonat kerül elhelye-
zéste,

Ha egl tárolóállomráson több szerelvény van elhelyezve, akkor a tá-
rolóállomás katonai parancsnoka a lószerszállító-tároló szerelvény pa-
rancsnok4 azon oknrál fogv4 mert ea a sarehÉrryrran ellátrra az összeköttetést
biaosító híradó eszközzel.

A szerelvényeket állomásonként állandó őnég vedi, amely a szerel-
vényen lév6, az ónég részere kijelölt vagonban kerül elhelyezésre. A
körzetparanc§not§ág pedig a vasútállomáson települ, vagl annak köze-
lében. A település után a törzs megteíemti a szolgálati és munkakörül-
ményeket, felveszi a kapcsolatot az elöljáróval, illetve az ellátrásra utalt
szervekkel.

A szerelvények beérkezése után az ATKK parancsnoka intézk€dik
az anyagi készletek sámbavételére, a kimutatások pontosítására, felké-
szülnek ellátrisi feladatok végrehajtására.

Azok az ATKK-lg amelyek a hadsereg anyagi biztosítá§^lvéEzik, a
hadművelet kezdetéig átalárendelésre kerülhetnek a tábori hadsereg
anyagi-technikai főnökének. Az ellátásban közvetlenül részt nem vevó
ATKK-k pedig mozgó központi tartalékot képezhetnelc
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Az ATKK működá§e

Az ATKK-ban az snyagkirdá§ történhet az ATKK valamely beren-
dezett&A-ánól (ery idóben több helyen is 3-4) a vételező_ (hdt.ello.e.,
va5l dd.ello.szd.) szállítógépjárműveire, illetve az ATKK-ból a dandár
mtigé vasúton sáűwa, itriiltest által berendezett K/Á-ról. Az utóbbi
olyan meggondolásból, hory vasúton lehetőleg minél jobban közelítsük
az anyagokat a felhasználóhoz

Az ATKK rakodókapacitása jelenlegi felépítéséből és a szervezeti
létszámáMl adódóan behatárolt, körzetenként mintegl 100_120 fő, ami
kiegészül a vételező katonai szervezet lehetőségeivel.

Az ATKK parancsno}ság a védelmi hadmúvelet során folyamatosan
nflvántartja az anyagkiadást és a keszletek alakulását.

Az ATKK illetve ÜTKK létrehoá§ót - és bizonyos mértékben a
működését is - alapvetően a ve§úthá|ózat megléte és paraméterei hstá-
mzzák meg.

Az ATKK (ÜTKK) vasútállomásainak kijelölésénél alapvető kiwe-
telmény, ho5l az állomások ery része biztosítsa a szükséges rakodási fel-
tételeket. E5l-egl tároló-kirakóállomással szembeni ktwetelmény pedig
az,bog az átmenő fóvrágányon Hvü legalább kettó állomási vágánnyal
rendelkezzen minimum 300-350 m hosszban. Us/ biztosítható a vonat-
forgalom folyamatosságának és az ATKK múködésének fenntartása. A
robbanóanyagot (lószert) tároló szerelvények egmástól legalább 3-5 km
távolságra legyenek elhelyeáetók.

Eg5l tárolóállomáson - az állomási vágányok sámától függetlenül
csak eg5l robbanóanyaggal, va5l tűzveszélyes anyaggal rakott vonatot le-
het elhelyezni. (Ezek mellett us/anazon állomáson minimum 5fi) m-es
távolságban más jellegű katonai anyagokkal rakott vonatok tárolhátók).

A tároló-kiadó köízetekb€n kijelölendó tárolóállomások közül - a
várható napi anyagforgalom függvényében - legalább 3-4 kirakóállomást
is be kell rendeztetni. Ezeket cel§z€rű úgl kiválasztani, hory esetleges
rombolásuk ne akadályozza a körletben elhelyezett további vonatokkal
való manóverezést-
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A kirakóállomások berendezését rendszerint az anyagi készletekkel
is rende|kezó parancsnokág erőivel és eszközeivel kell elvégeztetni. Ki-
rakóállomásonként - a helyi lehetóségektől függően - célszerú egyide-
júleg 10-15 rakodóállást üzemeltetni, uryanakkor elengedhetetlen, hory
a tárolt szerelvény mintery 11-ának megfeleló mennlségű vonóeró
(mozdony) folyamatosan bizto§ítva leryen az adott tárolókörzetben, il-
letve a rakodásra kijelölt állomásokon mindenütt.

Az ATKKvezetési pontján - az anyagok kiadásával kapcsolatos vas-
útforgalmi feladatok közvetlen koordinálására - települ minden esetben
a központi közlekedési szerv területi képviselője avasúti katonai szállítás
vezetőség (VKSZV).

Az anyagtároló kiadó körzetekben elhelyezett vasúti szerelvények
közvetlenül a tároló-kiadó körzet parancsnokának vannak alárendelve.
Az anyagok kirakása rendszerint a tároló körzetben kijelölt kirakóállo-
másokon történik. Ennek megszervezéséért és a tároló-kirakó körzetben
folyó munkáért az ATKK parancsnoka felelős. A vonatok mozgásával
járó (átállítás, kiállítás, rendezés, manőverezés, stb.) valamennyi. a vas-
útforgalmat érintó kérdésben - a körzetparancsnok igénye szerint - kizá-
rólag az anyagtároló körzetben települt VKSZV jogosult intézkedni.

A hadművelet folyamán sor kerülhet arra, hogy a tárolókörzetben
tárolt anyagvonatok es/ része (általában a lőszer ó a műszaki harcanya-
gok) nem a körzetben, hanem a felhasználó csapatok közelében kijelölt
kirakóállomásokon kerül kiállításra. Ebben az esetben a vonatok (szál-
lítmányok) továbbításának megszervezését, igénylés alapján a területi
közlekedési szervek végzik.

A tárolókörzetben elhelyezett anyagvonatokkal való gyors manőve-
rezesi lehetőségek érdekében, az anyagkészletekkel rendelkező pa-
rancsnokság (hadseregi hadtest) vezetési pontjára a központi
kózlekedési szervektól (MH KSZFI-tőI és a MAV vezérigazgatóságtól)
operatív csoport kerü| kiküldésre, amely közvetlenül kapcsolatot tart az
anyagtároló és kirakó körzetekben működó VKSZV-vel.
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Az ATKK-k r,ezetésp és híradása

Az ATKK-k tevéken}§ége alapvetóen két idószakra osztható. Eryik
a védelmi hadmúvelet előkészítésének időszaka, amikor az ATKK-kat
az MH ATFCSF az MH Iószer Ellátó Központ (LEK) parancsnokon
keresztüI vezeli. (Az ÜtXK-t az MH Üzemanyag Ellátó Központ
(ÜEK) parancsnokon keresztül) A másik időszak a védelmi hadmúvelet
idószaka, amikor az ATKK-k ery részet (miután átalárendelésre kerül_
tek a THDS szolgálatialárendeltségébe) a THDS ATF a THDS ATVP-
ról vezeti.

Az ATKK @TKK)-k vezetése folyamatosságának biztosításához (az
információcsere feltételeinek megteremtéséhez) a vezetés rendjének, a
vezetési pontok rendszerének és belső szervezetének megfeleló hírrend-
szert kell működtetni. Az ATkk_k híradása - mint infoímációtovábbítá§i
lehetóség - vezetéke§ (HM, MÁV, MATÁ9, rádió, továbbá futár és

táboriposta összeköttetések révén valósítható meg.

Az ATKK (ÜTKK)-k tárolóállomrásain lévő vasúti szerelvények
mozgatá§a csak az MH KSZFI áttal helpzínre kikiildött, az ATKK pa_

rancsnoksággal eg/ütt települó (eryüttmúködó) VKSZV útján történ-
het. Ezért az MH LEK és alárendelt katonai szervezetei részére a HM,
továbbá a MATÁV Mkeidejű távbes úlő-géptávíró (telefax) hálózata ál-
tat biztosított híradási lehetóségeket klbóví,teni sziitséges.

A MÁV telefonhálózathoz való könnyebb tlozzáíérést elósegíti,
hory az MH Fóhírközpont éS néhány vidéki területi (csapat) hírközpont,
már békeidóben is rendelkezik HM fóvonallal is íxszekapcsolható vas-
útüzemi telefonáramkörrel.

Az MH LEK és az ATKK parancsnokságok köxitti rádióhíradás biz-
tosításának technikai feltételei ATKK-ként t-t fókészlet RH - IJRH
egrcldalsávos rádióállomással (gépkocsi változat) adottak

Ezen eszközjk által biztosítható rádióhíradás alapvetően a vezeté-
keshíradás (telefonösszeköttetések) "melegtartalékát" képezi (képeáe-
tD.

Az RH-URH egoldalsávos rádióállomás mellett, a tárolóállomások
vasúti szerclvénlein belüü vezetékes híradás feltételeinek biztosítása ér-
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dekében, szerelvényenként tábori könnyűvezetékes készletet kell rend-
szeresíteni kezelóállománnyal.

Az anyagi készletek és ígr az ATKK (ÚTKK) TTrDs résáre tórténő
átalárendelésének idószakában a körzetekkel való híredlís m€gszerye-
zése és biztosítósa érdekébeul

- összekötő tiszteket kell egnrttműkcidé§i éllal az MH KSZFI
állományából a TIiDS ATVP_ra kiküldeni;

- va§útíizemi távbeszéló össz€kötteté§t kell bizto§ítani a THDS
ATVP-ról az ATKK (ÜTKK) parancsnobággal, a vele es/ütt települó
VKSZV-vel, illetve terül€tileg illetékes Katonai Sállítási lgazgatoság
(KSZI) műkerdési helywel;

- MH kisegítő Hírközponthoz való csatlakozás érdekében él-
szetű az ATKK GnK§ parancsnotság részere ideiglenes áíamkört
biztosítani;

- rádiócjsszekötteté§t kell §zervezrri a TTIDS ATVP és az ATKK
(UTKK) parancsnokág közitt;

- szükség szerint egdittműktidái rádióhíradást lehet (kell) szer-
vezrri - egmás rádióforgalmi rendszereibe történó kölc§önös belépes
lehetóségével - az MH LEK hadi elhelyezesi körlete és a THDS ATVP
köátL

Az elméleti felkészítés során a hadműveleti tervezessel foglalkoók
már alkalmazzák 

^z 
itt leíítakat. AZATKK ryakorlati kipróbálásra csak

részeiben kenilt sor. A komplex gakorlati alkalmaaás és annak tapasz_
talatainak feldolgoaása az elkövetkezendő idószak feladata lesz.

Természetesen egl röüd beharangoó jellegú cikk nem teszi lehe-
tóvé a téma ré§zletes kibontását, ezert csak az általam legfontosabbnak
Ílélt gondolatokkal foglalkoztam, bár azokkal nem a teljesség igényevel.

Az eddigi tapasztalatok (parancsnoki é§ törzsvezetési ryakorlat) és
a csapatok hábonís anyagellátásával foglalkoá szakemberet*el folyta-
tott konzultációk egértelműen igazolták az ATKK-k Gnr.K-k) sÁk-
ségességét, amely biamítja nasmenrryiségí anyagoknak a fethasználóhoz
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való viszonylag 5ron lejuttarását, ezen anyagok hosszabb ideig történő
biztonságos tárolását az időjárási viszonyoktól függetlenül, és megbíáa-
tó manőverezését a kialakult hellzettól függóen.

Összességében megglózódésem, hogl az ATKK mint "lvf s 7Éíve7ol,
a Maryar Honvédség c§apatainak háborús anyagellátrási rendszerében
jelentős, meghatározó szercpet tölthet be.
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KATONAI GAZDASÁG - VÉDELEMGAZDASÁG

vÉnBlBuoeznesÁcI pcyürn rüxöoÉs
rtnic.lr-BunópÁneN

(Történeti áttekintés)

, Szenes Zoltón|

1993. Európa eve. Nyugat-Európa továbbhalad egl olyan államszö-
vet§ég megteremtése felé, amely a kontinens új renesánsának bizo-
nyulhat. Az Európai Köásség a maastrichti szerzódéssel új fejlődési
szakaszba léphet, amely már nemcsak közös piaccal hanem politikai, biz-
tonsági, gazdasági és pénzüryi unióval is rendelkezik A maastrichti szer-
ződés, azUj Európáért Párizsi Charta, a CFE-csökkentési tárgyalások,
a balkáni hábonú, az ezév januárlától működő egységes belső piac tewe,
nrind hatással vannak a nyugat-európai védelemgazdasá$a, az eryüttmú-
ködés formáira és módjaira. De vizsgálni szülrséges a problémakört abból
a szempontMl is, hogl a hazai védelmi ipar átalaKtása, megujítása, fej-
lesztése csak a nyugat-európai védelemgazdasági eryüttműködésbe való
bekapcsolódás revén leheséges.'

A tanulmány celja a nyugat-európai véde|emgazdasági eryüttműkö-
dés, integráció§ törekvesek múltjának bemutatása azzal a cellal, hog5l lár
hatóvá vfljon egt esetleges védelni piaci iDte$ációs rendszerhez való
kapcsolódás lehetősége, problémái.

Egyftm,fiködé§i eredmények, problémák és kudarcok

l Dí.§zerc§ zoltán €zí€d€§, kandiőtus, e8yetemi docan§, az MH hadlápcsoPoítfóoöke (ícúü.)

2 A oitüben a védeleíngazda§ógol §zéle§€bb €ftel€eben rár8]raloín. lde soroloín a védelrni ipart, s
kat@ni Luratás-fe]l€§áé§, r be§zeízá§, éfiéke§íté§ és 8 védelmi in ra§t uktú.a fejle§zésnek kér-
dér€.it

|2o



A védelemgazdasági eryüttmúködés gondolata nem újkeletú, gyö-

kerei még azÍ\zak-Amerikai Kölcsönös Segélyprogramhoz és a nyugat-
európai védelmi kapacitások elégtelenségeire vezethetők üssza. Az
elmúit neryvenéves fejlődés nem volt eryenletes, váltoó intenzitiású fej-
lődési, visszaesési szakaszok jellemezték

A rnásodik ülágháború után az Eryesüt Álamok elsősorban politi-
kai, gazdasági és kaionai okok miatt támogatta a nyugat-euíópai orszá-

gok hadserégeinek felszerelését, a védelmi iparok újjáépítését. A
ÍGtonai Segáyprogram (Military Assistance Program) keretében nyúj-

tott különbóző iegélyek es kölcsönók lehetóvé tették az amerikai hadi-
technikai eszközök és hadfelszerelési anyagok Európában történő
elhelyezesét, védelmi ipari berendezések, technológiák sállítrását, a kü-
lönkió programokon belüli katonai megrendelések pedig segítették a
nyugat-eurólai védelmi ipar es kereskedelem újjászületését, rnegújítá-

sát. Á kooperáció keretében az elsó időszakban az európaiak az ameri,
kai feg5rverekbez és rendszerekhez részegységeket, olkrtrészeket
§,áíoúk A NATo megalakulása (1949) után az eryüttmúködés kiter_
jidt standartizált védelmi eszköók és anyagok grártására, amelyek közül
a legismertebb és legsikeresebb program a,sokféle típusú kézil6fegruer-
lószert felváltó egységes, 7,62 mm-es NATO lószer lett,

1952-tól az ún. Viszonossógi Pmgramkoncvpció (Correlated Prog-
ramme Concept) alapján áttértek alapvető harci-technikai eszköók (re-

púlógépek, tüzenégi lclvegek, kézifegvere§ harcjárművek. hadihajók,
iadar- és híradó készülékek) gártására. Belgium vállalta a Derwent §u-

gárhajtómű §ártá§át a brit Meteor repülőgéphea amelyet Hollandiában
áttitoitaIr er. e franciák a brit Vampire es Néne repülógépekhez keszí-
tettek hajtóműveket és mrás berendezésetet. Nag5r-Britannia Hawker és
Vicken ripüógépeket sártott. A franciák Dassault-gépet állítÖttak eló,
míg az olaszok az amerikai F-8ó vadászgépet szereltél_r_X9ze..Pelsium $
HÚlandia közXen glártotta a Hunter repül§gépet, USA vállalta a brit
Canbena B-57 bombáók etóállítá§át, §tb. Ezek a programok - bár köl-
csönösségi alapon történtek - rzonb8n b€határoltak voltaL s nélkülöz_
tek ery hósszútávu integrált programkoncepciót. Ennek következtében
a kooperációs gyártá§ nem érte el a továbbfejle§ztéshez szü}séges "kriti-
kus tómeget", és elsősorban a nemzeti védelmi iparok "feltámasztását"
szolgálta.
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Az együttmúkódés pre-közösségi tapasztalatai az 1950_es évek első
fe|ében hozájánrltak az Eürópai Védelmi Közösség (European Defen-
ce Community) védelenrgazdasági fi lozófiájának kido|gozásához. Az el-
képzelés szerinl az EVK-Iagállamok egy centralizált, közösségi
védelemgazdasági rendszert dolgoztak volna ki, amely közóse n végezte
volna a nemzetállamok védelmi szükégleteinek te wezéséí, a haditech-
nikai eszközök és anyagok beszerzését, A Közösség elindított egy "re-
álszféra"-átalaKtási tervet is, amely magában foglalta volna az európai
védelmi ipari bázis harmonizált kóvetelmények szerinti racionalizálását,
átstrukturálását. A tervek lényegében egl közös európai védelmi piac
megteremtéséí szolgálták volna.

Az E\aK megalakításának kudarca (1954) kihúzta a talajt a véde_
lemgazdasági e§lüttműködés alól. Már akkor ülágossá vált, hogy az eu_
rópai integrációs folyamat e speciális szférában nehezen fog előrehaladni,
s elórelépés csak, akkor lesz, ha a nemzetállamok politikai (bizton-
ságpolitikai) és gazdasági (védelemgazdasági) érdekei egybeesnek.

Az 1950_es évek második felében a kooperációs programok esetűl-
esetre (case_by-case) alapon kezdtek fejlődni. Avódelmi ipari együttmű-
ködésre kózvewe ösztönzó hatással az EGK megalakulása (1958) volt,
még aki<or is, ha a védelmi felszereléseket kizáriák a 16265ipi2ci tevé-
kenységból. A fegruerrendszerek nóvekvő költségei és bonyolultsága, a
közös védelmi követelmények kielégítése a nemzeteket objektíve
eglüttműködésre késztette, amelyet minden közösségi szervezet támo-
gatott. Az el§ő multinacionáli§ vállalkozás ebben az időszakban a G.91
harcászati felderítő repülógépvolt, amelyet az olaszok terveztek, brithaj_
tóművel repült, és Olaszonzágban, illewe NSZK-ban gyártották. A kö-
vetkeó program ery haditengerészeti járórgép volt, amelyet a franciák
terveztek, és Belgium, Franciaország, NSZK Hollandia, USA és Olasz-

I22



ország fogott össze azelőát.lííáÉára. Anövekvő kutatá§i és fejlesztési költ-
ségek megosztása érdekében az USA az ún. Külföldi Katonai Szállítások
(Foreign Military Sales) révén egne több védelmi know-how-t, licencet
és tapasztalatot kezdett átadni Európának Az elsó két köais projekt,
amit az európaiak választottak, a Hawk föld-levegó (F-L)' és a Sidewin-
der levegő-levegó (L-L) rakéta volt.

Megkezdődőtt az elektronikai berendezések nlugat-európai ryártá-
sa is amerikai licenc alapján. A sikeres kooperációs projektek ellenére,
a nemzeti védelmi iparok megerósödésével párhuzamosan, megindult
egl szeparációs folyamat is, amelynek következtében a nemzeti államok
- a szuveneritásra, nemzeti érdekre stb való hivatkozással - egimástól
függet|enül kezdték meg sejót iparukat kiépíteni és felglorsult a kü-
lönliizó fegrverrendszerek prolifenícióJa. A kormányok megkezdték
"individuális" védelmi iparok protekcionista védelmét, szubvencionálá-
sát, a hazai megrendelések kezdtek "függetlenedni" a költségektől,
üsszae§ett a kciósségi fegyverzeti szabványosítás. A kooperációs prog-
ramokat is számos probléma nehezítette: hatókonpági elégelenségek,
rosszköltségfelhasználás, munkamegosztási szervezetlenségek, szállítá§i
határidők, A gondok politikaiak és gazdaságiak voltak. A NATO az év-
tizedvégére mégnem tudott ery közös védelmi szabványosítá§ rendszert
kidolgozni, íry minden nemzetállam saját védelmi doktrínájának, katonai
szükségleteinek, védelmi ipari lehetőségeinek megfeleló haditechnikai
eszközöket gyáríott. Eáíí ugyanazon kooperációs fe5nereknek több
nemzeti változata alakult ki. Igy fordulhatott eló például, hory az F_5
vadászrepülőgépet kilenc változatban gyártották, hogl megfeleljen a kti-
lönbözó nemzeti igényeknelq sajátos katonai követelményeknek és fel-
adatoknak.

3 AHawk lé8védelmi raléta gyár!á§át aóta is a "nemzetközi €8yllltmúködé§ mode jének" teki ik
Nyu8aGEuóÉban.A Ra],thoon aDerikai cé8, által tervez€tt F_L rakétÁt l 959_tól Bel8ium, Nszlq
Frslciaorsá8,, ola§zor§á8 é§ Hollandia, 8Értja. A koPtrodukció,§ termelé§pz Gör€or§zá8
l972-b€n, Dánia l97ó-ban. Norvé8,ia 1986 ban c§allakozott. Ma már több mint 2o0 (azótamÁI
több6zör ko.§zeíü§tet) Hawk lé8védelmi rakétaoteg szolgája a légvédeltnet, vö.: BEIIA§SAI,
s"{.i Thiíty Years of óe HAWK weap@-§y§temi a Model of lntemational cooperatioú. NATo
Reüew l989,5§z.
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Az 1960-8§ évektől a védelmi ipari eryüttműködésben a hangsúly
áthelyeződött az e§aüttműködési szervelq intézmények létrehozására,
harmonizált követelmények és mechanizmusok kido|gozására, Az orszá-
gok felismerték, hogl a koordináció csak akkor lesz hatékony, ha az meg-
előzi a termelés íázisát. Az új megközelítésű eryüttműködés alapját a
NATO katonai követelmények képezték, s közös védelmi felszerelése-
ket csak akkor lehetett ryártani, ha azok az alapvető katonai követelmé-
nyeket kielégítették. Azonban ez a típusú kooperáció is nehezen
működött, mivel a tagállamok a közös követelményeket csak a pozitív
nemzeti ipari és pénzüryi érdekeltség megléte esetén érvényesítettéh
Iry hiába kötöttek megszámos, közös katonai követelményeket kielégítő
egyűttműködési szeíződesí, csak 7 projekt valósult meg nemzeti kezde-
ményezésű, majd NATO -szintre "fe|emelt" szabványok és eljárások alap-
ján. A úéde|mi felszerelések kifej|esztése és g;rártása többségében
továbbra is a remzeti védelmi ipari bázisokon folyt

Az éNtizad második felében változtattak az addigi felfogáson, libe-
ralizá|ták a szabványosítási eljárásokat, s a §tandartizációt nemzeti ala-
pokra helyezték. Ha a nemzeti szabványok és eljárások közösségi
igényeket is kielégítettek. akkor az eryüttmúködést a NATo is támogat_
ta*. de az országoknak módjukban állt szabadon megválasztani a c.selek-
vés lehetőségét esetről-esetre alapon. Ebben az időszakban hozta létre
Franciaország és az Egyesűlt Királpág a Sepecat-ot a Jaguár vadászgép
gyártásához, NSZI( Olaszország és Nagy-Britannia megteremtette a Pa-
nacia-t és a Turbo-Uniont a Tornadó vadászrepúlőgép elóállítására,
Franciaország és Németonzág pedig közö§en megtervezte az Alpha Jet
repülőgépet. Ezzel a metodikával 45 projektet valósítottak meg napjain_
kig a korszerű fegyvergyártás területén.

Az 1970-es években az USA gazdasági és technológiai fólénye ko-
molyabb védelemgazdasági együttműködésre "szorította" a nyugat-euró-

4 Abhoz, bo8y eg]r nemzeti íe8yv€r8yáítási pí%ram "N^To_projektté" leh6§€tt. háíom alaPvetó
követelrnényt kel kielé8íteDie:
a.) Keltó va8y több of§zá8bao kett benne ré§á vennie.
b.) A projekt 9lóíehaládtáról éve e me8vatósítá§i jelenté§t kel ké§zíteni.
c,) Lehelóvé keu 1eíni, h l i8ény €setén más NATo_§zóvet§é8e!€k i§ résá vehes§enek benn€.

Lásd.| BRUCE, G.:Armam€nts cooperation in N^To. Jaíe'§ Def€nc€ Hsndbook. l989/90.

l24



pai országokat. A nemzetállamok felismerté\ hogy a versenyképességük
fenntartása és javítása érdekében intenzívebb kooperációra van szükég.
A legnaryobb feg5rver5lártó országok (Nary-Britannia, Franciaonzág,
Németonzág) a védelmi felszerelésekre fordítható ki adások 15-20 %o-át

már kollaboratív gártrású haditechnikai eszközöke fordították. Ezzel
már néhány védelmi ipari terméknél, termékcsoportnál elérték, vary
megközelítették az interdependencia küsxibét, érthetóen jawltak a mú-
szaki-tudományos eryúttműködá feltételei. a védelmi-termelési koope-
rációk. Ezt a folyaqatot támogatták a fellendült védelmi kutatások és
fejlesztések (K+F)". Mint ahoglan azt az l.sz. óbra mutatja, a vezqlő
nyugat-európai nemzetállamok jelentósen megnóvelték K+F kiadásai_
kat, ig:yekeztek behozni USA-tól való lemaradiásukat, szűkíteni a "hadi-
technikai rést",

Erre az időszakra tehető a nemzeti védelmi vállalatok köótti kon-
centrációs folyamat beindulása, amely javította a cégek nemzetközi ver-
senyképességét. Javult a transzatlanti védelemgazdasági eryüttműködés
is, melynek következtében több onzág (e5ledül va5l többedmagával)
Egyetértési Memorandumot kötött az USA-val a kölcsönös védelmi be-
szerzésról, ho5l csökkentse a kereskedelmi akadályokat, Ezek a tenden-
ciák és események azonban csak a nemzetl lpsfi integrációt segítették
elő, a védelni lpari stru}túrák nemzeti jellegg ónellátásra való íörck-
vése fennmaradt. Kedvezőtlenül hatottak a védelemgazdaság fejlódésé-
re a 70-es években az EK-országok gazdaságban meglévó recessziós és
stagfl ációs jelenségek.

Az 1980-ss évek elejétóI a nyugat-európai onágok védelemgazda-
ságában és együttműködési folyamataiban az et,ó§ödé§ jelei tapasz-
tal}utóIcAfgjl&léshezb@iánntarédetnivállalabk transznacionaliálódása,
csúcstechnikai ágazatokban (védelmi elektronika, katonai repül6gép-
gártás, híradó- és műszeripari termékek, harcjárművek) elért eredmé-
nyek és a haditechnikai termékek expoítjának expanziója. A
nyugat-euíópai védelmi-iparok képesek voltak már bonyolult, kifino-
mult, sokoldalú rendszerek gártására, amely lehetóvé tette az együtt-
működést és a vetélkedést is az Egle§ült Allamokkal. Sajátos tendenciája

5 A kstoúai kutatá§-f€íe§áés K+F) ! fótb NATo-of§2ás,okbat! Hotlvédelem, l987. ó5z.
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ennek az idószaknak az amerikai és n},ügat-európai Yédelmi vállalatok
közötti egüttnrűködés felgvorsulása, Az USA a közös haditechnikai ku-
tatás és fejlesztés támogatrására több alapot hozott létre (125 millió dol-
lárt az együttmúködési projektekre, 25 millió dollárt a nyugat-európai
védelmi felszerelések tesztelésére). A transzatlanti kapcsolatok támoga-
tására 12 megeryezési feljeryzést írtak alá, melynek értelmében a transz-
nacionális vállalatok - USA-ban való elköltésre -2,9 milliárd dollár
támogatást kapnak 7992-ig. Akezdeményezések hatására javultak a ke-
reskedelmi kapcsolatok, erósödött az USA-ba irányuló haditechnikai ex-
port. Mind az európai, mind az amerikai cégek könnyebben kaptak
megbízásokat. Ezekben az években születtek olyan egÉttműködések,
mint az AV-8B Harrier gyártása a Mc Donell Douglas, a BAe és a Rolls
Royce köZötti együttműködésben, vagy a német-amerikai közös fejlesz-
tésű és gyártású Rolling repülőgép-fedélzeti rakéta. 1986-ra kieryensú-
lyozódott az USA és Nyr:gat-Európa közötti fegyverkereskedelem is.

A védelrni infrastruktúLra integrált fejlesztése

A nyugat-európai országok védelmi képességének fenntartásához
szükség van speciális infrastruktúrára (vezetési rendszerek, közös légvé-
delem, különbözó rendeltetésű katonai objektumok, kózlekedési háló-
zat, stb.), amelynek kiépítése és működtetése a szövetséges országok
közös feladata. Az integrált infrastruktúrafejlesztést nemcsak azsft cel-
szerű megvizsgálni, mert az a védelemgazdaság szerves részét képezi, ha-
nem aárt is, mert ezen a területen a nyJgat-európai orságok kiemelkedő
eryüttműkfié§t tudtak megvalósítani. Amíg a védelmiipar_fejlesztésben
nem sikerüIt felülemelkedni a nemzeti érdekeken, nem találták meg a
közösségi és nemzeti igények, követelmények és lehetőségek optimális
összhang|át, nem tudták megvalósítani a köós és igazságos teherviselést,
addig az Infrastruktúra-Program a NATO-szövetségén belüli legna-
gyobb és legsikeresebb közós tevéken},]ség.

A szövetségnek szüksége van egy olyan kommunikációs és informá_
ciós rendszerre, amely képes az információk glors és megbíáató továb-
bítására a nemzeti fóvárosok, politikai, gazdasági és katonai központok.
szervek székhelyei között, lehetővé teszi az időbeni politikai konzultáci-
ókat, krízismegoldásokat, biztosítja a szövetségi csapatok vezetését. A
korai postai áramkörökön alapuló összeköttetések fejletlenek voltak,
nehezen biztosították az igények kielégítését. Az elsó nagy fejlesztések
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az 1950-es években és az 1960-as evek elején történtek, melynek §orán
kiépült az új, automatizált, számítógép-vezerelt íávírőháIózat. í9'7 |-re
rendszerbe állították a műholdas kommunikácios rendszert. Az 1970-es
években elkezdett fejlesztéseknél már a technika és a tudomány vala-
mennl űvmányát felhasználták. A Sóvetség hozzálátott az új vezetési,
ellenórzési és infomációs rendszerének kiépíteséhez, és megkezdte egl
teljesen integrólt kommunikációs szisztéma kialakítását. A NATO in-
tegrált összeköttetési rendszere (Integrated Communication§ System)
kiépítését 1995-ig tervezik, csak az első fázisa 500 millió dollárba került.
A további szakaszok a rendszer földrajzi és technikai kibóvítését jelentik.
Az 1980-as években tovább folytatták a C 3 

1Command, Control and
Communications) rendszerek kiépítését, s hozzákezdtek egy 4 műhold-
bólés 21 földi állomásból állóűrprogram megvalósításához. 1987-benegl
140 millió dolláros szerződést adtak a BAe és Merconi cégeknek katonai
kommunikációs műholdak építésére. Az évtized második felében hozzá-
fogtak eg ún. Me§ter{erv kidolgozásához, amely már kielégítené a kö-
zis katonai és polgári vezetési követelményeket is. A terv megvalósítása
érdekében ery tucat kooperáció§ projektet indítottak.

Az infra§truktúra fejlesztésében fontos szerepet jászanak a légvé-
delmi rtndszerek Már az ötvenes évek elején felismerték, hory a haté-
kony légvédelem kialakításához a nemzeti légvédelmi rendszerek
egletlen közös rendszerbe való szervezésére van szükég. A szovetségi
szintú légvédelmi koordinációt 1954_től valósítják meg.

t957 -től l962-ig először létrehoztak eg5l korai jelórendszert, mely_
nek során 16 radarállomást építettek fel a kóxis légtér figelésére. Az
1!}60-as években a koraijelzőrendszert összekapcsolták a sárazföldi lég_
védelemmel. Ez az ún. NATO Légvédelem Földi Környezete (NADGE)
program több mint 400 millió dollárba került. Az 1970-es evekben vilá-
gossá vált, hog5r a földi elhelyezésű rendszerek nem elégségesek az ala-
csonyan szálló repülógépek ellen, ezért elfogadták a légi jelzó és
ellenórző rendszer (AWACS) bevezetését, s napjainkig már 18
AWAC§-repüIógép szolgálja ezt a feladatot. A nyolwanas években ki_
fejlesztettek egy repülőgép-azonosító barát-vary-ellenség(IFF)rend-
szert § még számos hatékonpág-javító intézkedést hoztak. Ez a projekt
Na5l-Britanniát, NSZK_I, Franciaországot és Olaszonzágot érintette.
Napjainkban ery új légi parancsnoki és ellenőrzési rendszer van napiren-
den, melynek bekerülési költsége a tervek szerint 40 milliárd dollár lesz.
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A közö§ infra§truktúra hagrományos eleneit a saJátos katonai lé-
tesítnények képezik Fontos védelmi és gazdasági érdelq hory ezek az
objektumok - a nemzeti hovatartozástól függetlenül stratégiailag és föld-
rajzilag fontos helyeken jöjjenek létre. Az inftastruktúráIis beruházáso-
kat két c§oportrn osztják: az első kate3óriába a véderőhöz kötött
létesítmények tartoznak (repülóterek, C ' I-rendszerek, kikötői létesít-
ményelg ellátóraktárak, műholdak stb.), a miásodik csoporthoz az eryéb,
a katonai alkalmaz kodáshoz kapcsolódó, de közvetlenül azt nem szolgáló
létesítmények tartoznak, Az első csoportba tartozó objektumokat a tag-
államok kormányai közösen fnalszírozák, a létesítményeket eg vag
több sóvetségi ország használhatja. A második kategóriájú létesítmé-
nyeket más alapokból finanszírozzík Az infrastrukturális programok faj-
táit, beruházási költségeit az I.sz. táblázat íaítalmazz^. Az összesített
adatok csak a közös beruházásokat mutatják nem tartalmazzák a nem-
zeti infrastrukturrális fejlesztéseket, amelyeket a saját hadeíóik ré§zére,
saját nemzeti költségvetéseikból finanszíroztak

1. sz. táblózat

Infrastrukturális programok

1. Közösen fedezett infrastruktúra-feJlesztések

A. 1987-i8

- repül6terek (230 db)

- kommunikációs hálózat (5ffi00 km)

- §Tp"iJ,:§;j*ó rendszer (11 000 km csóvezeték 3 M

- haditengerészeti létesítmények

- radar-riasztó rendszerek

- légvédelmi rendszer

- lószenaktárak

- rakétakilövő-helyek

IAU(M)

1276

698

473

282

385

|I2

61

269
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1,Közösenfedezettinfrastruktrúra-fejlesztések IAU(M)

- utánpótlás-támogatása

- egyéb projektek

összesen:

B, 1987-től 1990-ig

173

689

4398

1917

2, Más módon íinanszírozott infra§trukíúraprogramok

A NyU. Védelmi Rendszerprogram 32

B. NSZK infrastruktúra- fejlesztés 95
(NATO-felvétel elótt)

C. Európai Védelmi Korszerűítési Program 150
EDlP)

Mindósszesen:

Forrás: Jane's NATO Handbook 198917990,

A közös infrastruktúra-program sikert a gazdaságosságban és a
nenzeti-közössógi érdekekeí és lehetősegeket íiglelembe vevő finanszí-
roási rendszerben rejlik A védelmi létesítménybázis fejlesztését eg5l

több szintű, katonai és polgári szervekből álló, demokratikusan működó
§zervezeti rendszer irányítja. amely a szövetségi, nemzeti, katonai és pol- :.

gári feladatokat, követelményeket, igényeket és erőforrásokat figyelem-
be véve dönt a beruházási feladatokról, Akoordinációs mechanizmus úgy
van kialaKtva, hogy a fejlesztések elkerüljék a párhuzamosságokat, is-
métlődéseket, egyes nemzeti érdekek elótérbe kerülését. A beruházáso-
kat hosszabb időszakra (nyolcvanas években már hat évre) tervezik, s a

bekerülési költségeket felosztják évekre, ún. "szeletekre".
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Az arányos teherviselést egy ún. költ§égelosztó formulával biztosí-
tják, amelyei a tagországok alakítanak ki, s hag;mak jóvá minden közép-
távú program előtt. A formula kialakításával (legutóbb 1984-ben
modernizálták) kimondták, hogy mivel a létesítményeket a Szövetségva-
lamennyi tagállamának hadserege használhatja, a "házigazda,ország"
nem fedezheti eryedül a beruházások költségeit. Azt is rögzítették, hogy

mivel az infrastruktúra koncentrációja (katonai, hadszíntéri, stb,) tagál-

lamonként váltoá lesz, a kevesebb terhet üselő országnak méltányossá_

gi okokból hozzá kelt járu|ni a projekt-költ§égek fedezéséhez. Ennek
megfelelően az es/es tagállamok h ozzájáru|ásának megállapításakor há-

rom kritériumot alkalmaznak a íagátlamok hozzájárulási képességét

(a.), amit általában az illető ország bruttó nemzeti terméke alapján ítél-
nek meg; a használó orszógok elónyeit (b), amely a kérdéses létesítmény

hasznáútából fakad, és a házigazda-orszÁgok gazdasági előnyeit (c),

amelyek jelentósek lehetnek Ug5lanis a beruházások ery része elvégez,

tethétő ; házigazda-ország vállalataival,. az invesztíci ó fedezÉsére az ot-
szágba külföldi fizetóeszköz áramlik be, új munkahelyek létesülnek, a
léteiítmények ery része megfelel a ciül infra§truktúra követelményeinek
és felhasználható a polgári életben. Azonban a házigazda-ország a földet
és hell közműveket díjtalanul köteles biztosítani.

A közös költségviselés és az éves programok ("szeletek") története
1950-el kezdődött, amikor a N},ugati Unió Védelmi Szervezete 58 millió
dollárt adott az "első szeletre" (30 repülótér, egy harcálláspont, 32 kom-
munikációs berendezesei). A II-VIL "szeletek" évi 200 millió dollárba
kerűltek átlagosan, de az 1960-as évek kózepétől a beruházások csök-
kentek, mivel Franciaország kiszállt, és 1975-ig nem vett részt a program-

ban. 1970+ől a normális támogatási szintek ismét emelkedtek. 1987-ig
számítva a szövetséges országok minte5l 35 milliárd dollárral járultak
hozzá az infrastruktúra-programhoz. A legnaryobb terheket az USA,
majd Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország vállal-
ía magára. A 2.sz. óbra bemlltatja sz infra§truktúre-támogatás mérésé-

nekhárom módját a NATo-szervek által jóváharyott programösszeget,
a házigazda-nemzetek által beny|itott költségtámogatási kérelmeket, és

valamennyi ország tényleges (nominális értékben és reálértékben) az éü
kiadásait,
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A függvénygörbék mutatjál§ hogy az éves engedélyezések ery-két
evet késnek a program-jóváhagások után, és az éves infrastruktúra-kí-
adások is a jóváhaglások utáni ery-két évben realizálódnak

A beruházrások költségtinanszírozását a következó módon végzik a
hatéves feladatcsoportra a NATO felső vezetése egy komprehenzív költ-
ségbecslést és pénzügyi tervet készít. Az éves "szeletek" programköltség_
vetése után a házigazda és használó országok elkeszítik a támogatásra
vonatkoá engedélyezesi kérelmet. A progTarr végrehajtása után a be-
kerülési kóltséget elosztják a tagonzágok köátt. A házigazda-ország-
nak történó kifizeté§ ery specitilis klíring-rendszerlel történik, ahol a
nettó hozzájárulók a nettó fogadó nemzeteknek közvetlenül fizetnek
(2.sz.táblózat)

2. sz.tóblázat

AzIAU átváttási árfolyama (19t9)

BEF
DKK
FRr
DEM
íTL

L39,61

25,&
14,53
49,67

4916,00

NLG
PTE
GBP
UsD
GRD

7,51
542,5t

2,|l
3,80

551,42

Az elszámolrások ún. Infrastrulúrúra Elsámolllsi E§ségb€n (Inf-
rastructure Accounting Unit§ - IAU) történnek. Az IAU ery forgalrni
pénz, amit 1967-ig a fontsterlingre építettek Jelenleg az európai valuta-
kosárhoz és a belga frank árfo|pmáboz rögzítik" Az árfolyamot évente
kétszer, január elsején és júüus elsején sámítják ki.Ó

ó vö. lIloMP§oN, 
'.: 

NATo lníra§íüctur€ in ü€ l 990!,
NATo'§ sineeo Naüoo§, fuóer t 990.
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Integrációs intézmények, tervezési rendszerek es
mechanizmusok

A védelemgazdasági reálfolyamatokban lezajló egyűttműködési fo-
lyamatok nem spontánul, hanem tudatosan a különböző intézmények
(irodá( bizottságok, hivatalok, stb) által irányíwa, koordinálva és elle-
nőrizve történnek. A védelmi termékek kutatásához, fejlesztéséhez, ter-
meléséhez és értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalához
rendkívül sok információra van szükég, a legkülönbözőbb érvekre kell
válaszolni és sok nyomásnak kell ellenállni. Igy egy döntéshozó és vógre-
hajtást segítő folyamat -még egy nemzeten belül is - rendkívül bonyolult,
elhúzódó folyamat. Néhány, vagl több orság által létr€hozott projek_
tekben ezek a komplexitások és késedelmek ö§szegződneh A közösségi
szintű (EIl NATO, NyEU) kooperációnál még nagyobb nehézségek
vannak, hiszen fig]/elembe kell venni a nemzetállamok magas fokú hazai
önellátására és a nemzeti védelmi-ipari kapacitások fenntartására vonat-
kozó igényeket.

Az eryüttműködé§ megkönnyíté§ére, "vezénylésére" az országok
két- vagy többoldalúan, illetve közösségi szinten kooperációs szerveze-
teket hoznak létre. (3. sz. táblázat) Ezekazintézmények általában terve-
ző, koordináló és értékelő szerve\ hiszen a multinacionális tervezés
"átalakulása" védelmi termékké csak a nemzeti kormányok kezdeménye-
zé§én keresztül történhet.

3. sz.táblázat

Integrációs tervezési rendszerek

Rendszer megnevezése

Nemzeti Feg;ruerkezési Igazgatók
Konferenciája (CNAD)

Esresített Neínz€tvédelmi Fel_
szerelési Terv (CNDES)

A követelmények harmoni-
zálásának elősegítése

Információ-üsszacsatolás
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Periodikus Fegyverzetfej-
lesztési Rendszer (PAPS)

Hagyományos Feryverkezési
Rendszer (CAPS)

Független Európai Program-
csoport (IEPG)

Harmoniált feladatszükég-
letek megfogalmazása

A NATO feryverkezesi cél-
jait összeköti a hosszútálri
nemzeti tervekkel

Az európai védelemgazdasá-
gi egnittműködés elősegíté-
se

Az első koordináló intézmény, amit a NATO keretében hoztak létre
1949-ben, a KAtonai Termelési és Eltátási lroda (MPSB) voli, amely a

standardizáció fejlesztését és a haditechnikai beszerzési módszerek kor-
szerűsítését szolgálta. Az iroda 1950-ben átalakult Védelmi Beszerzési
Igazgatósággá, de a közös fegyverzet-tervezési és beszerzési tevékenység
hatékonlsága csak lassan jawlt. A hivatalnak meg kellett küzdeni azon
nacionalista nézetekkel, amelyek tagadták a közös alappal és bizonyos
autonómiával rendelkező beszerzési központ létjogosultságát.

A koordinációs tevékenpég javítására 1966-ban a NATO-tagálla-
mok létrehozták a vezető személyiségek testületét. az ún. Nemzeti Fegz-
verkezési lgazgatók Konferenciáját (CNAD). A még ma is működó
intézmény bizto§ítja azt a mechanizmust, amelynek keretén belül az or-
szágok (két vagy több) megegyeznek a közös követelményekben, az
együttes kutatási, fejlesztési és termelési tervekben, és létrehozzák a NA-
TO{ámogatású projekteket. Az intézmény s.zámos közös programot dol-
gozott ki, amelyek közül a NATO Fregatt Ujjáépítési (NFR-90) Terv a
legjellemzőbb. A legnagyobb érdeme azonban mégis az, hogy sikerült
meghosszabbítania a nemzetállamok között azt a szemléletet, hogy a vé-
delmi termékek fejlesztésében "az azonosított hadműveleti hiánloktól a
harmonizált felszerelési döntésekig kell haladni."7

7 vö. BITTESToN. M, coopeíation or coínpetition? Defence Procurement options for the 1990 s.

Brass€y's for IIss London. l990. p.13.
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A CAND munkájának kösxinhető az is, hory sikerült meghaladni a
NATO sokat emlegetett, de kevésbé hatékony Egle§ített Nemzetvédel-
mi Felszerclési Terv (CNDFS) hiányosságait. A terv élja az volt, hogl
kölcsönós információkat biztosítson a tagállamoknak e§rrnás hosszú tálri
felszrrelési-pótlási terveiről, felkutassa és felajánlja az eg/üttműködé§i
lehetóségeket. Ez e5l hasznos folyamat, de önmagában nem volt képes
ösztönzést adni a kooperációnak. A ryümölcsöző eryüttmúködés lehe-
tősége uryanis akkor kezdódik, amikor már a hadműveleti követelmé_
nyeket rnegfogalmazták és a be§zerzési programokat jóváhag/ták

Ezen tény felismerése alapján a Szövetségben tiibb tervezési rtnd-
§zert é§ eliárást dolgoztak ki. 1981-ben vezették be a Periodikus Fegl-
verkezési Tervezési Rendszert (PAPS), amely kiinduló pontjaként a
katonai követelményeket tükÍöző "feladatsaikségletet" fogalmazta meg.
Ez a tervezési metodika a megle,lőltervezett haderők á a várható fel-
adatok szembeállításával a mennyiségi és minóségi 'hadműve|eti hiányo-
kat" mutatta ki, hos/ ezen keresztül hasson a technológiai fejlesáésre, a
védelmi-ipari kooperációra. A rendszer ryengesége, hogr ebben a folya_
matban a NATO csak mint "trámogató környezet" léphet fel, a nemzeti
kormányokat közretlenül nem irányíthatj a.

1985-ben hozták létre a Hagrományos Fegtverzet Tervezési Rend-
szert (CAPS), amelynek alapideája a Szövetség és tagállamok feryver-
kezési terveiről szóló kölcsönös tájékoztatás volt. Az új rendszer a
tervezési folyamat kezdetén felkutatja é§ azonosítja a kooperációs fej-
lesztés és ryártás lehetőségét, A tervezái etjárás jól szotgálja a sóvetségi
tagállamok felszerelési terveinek és lehetőségeinek harmoniálását, a
koalíciós feglverkezési élok nemzeti fejlesztési tervekben történó rea_
liálá§át.

A nyugat+urópai védelemgazdasógi wüttmúködés l€gfóbb §zerve
gz 197Gbrn létrehozott Fiiggetlen Európai Prograncsoport (IEPG).
Az intézmény a fejlett nyugat-európai orságokat foglalja magába (bele-
értve Franciaorságot i§), NATo{ól fiiggetlen: Ez e$níttal aá i§ jelenti,
ho$l a csoport tisztán európai összefüggéseken belül gondolkodik és dol-
gozik, ígl eryes funkciók duplikálódhatnak a NATO-val. Az IEPG fel-
adata információk gyűjtése a nemzeti felszerelési tervekról, otyan
kitekintéssel, hoff intenzifikáUa az e§/üttműködési lehetóségeket. A
c§oport feladatai köze tartozik az is, hog megfigelj e amkat a fordított
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irányi folyamatokat, amelyek közös vállalkozásokat, kooperációkat in-
dukálnak.

Kezdeti tevékenysége alacsony hatásfokú volt, mivel hiányzott a po-
litikai meghatározottság a szewezeti lehetóség kihasználásához. Ezért
1984-ben (brit javaslatra) létrehozták a védelmi miniszterek fórumát,
hogl a szervezet erőteljesebbé és innovatívabbá váljon. A megoldás ja-
vította a csoport munkáját, s jelentós eredmények születtek a hadműve-
leti lóletetmérrl,ek harmonizálrásábaq a beszerÁi iűtartam csökkentésében,
a különböző eredetű kooperációs élok elérésében. Kezdeményezték a
verseny előtti technológiai együttműködést az ún. Együttműködési
Technológiai Projekteken (CTP) keresztül. A tevékenység intenzifiká-
lódása érdekében 1989_ben állandó titkár§ágot léte§ítettek Lisszabon_
ban.

A munka racionalizálása érdekében az IEPG állandó bizotságok-
kalE dolgozik. Az elsó bizottság a hadműveleti követelmények harmoni-
zálásával és a közös felszerelési programok indításával foglalkozik.
Ennek a csoportnak a feladata, hogl megegyezzen a hadmúveleti köve-
telményekben, poütikailag, iparilag és pénzüryileg intenzifikálja a leg_
jobbakat, s végül elóre ügle őket az industrializálás fokáig. A második
"panel" a kutatásra és a kooperációs technológiai projekteke szakoso-
dott. A harmadik bizottság feladata a nftottabb, versenyképesebb védel-
mi piac megteremtéséhez szükséges gazdasági, jogi feltételelq intézkedések
kidolgozása. Ez a szakértői testület foglalkozik az 193. éü egységes eu_
rópai piacvédelemgazdasági konzekvenciáinak felmérésével, az európai
védelmi-felszerelési piac megteremtésével

Az IEPG nevéhez fűződik a nyolwana§ évtized két legielentősebb -
az egységes európai védelmi piac megeremtése és az európai védelem_
gazdasági integráció irányába ható - dokumentumának kidolgozása: az
ún. Vredeling-jelenté§é (19&l) és Akciótervé (1%8).

E t-ll§d.STRoM-PEDER§EN,Kl.: IERi -MilitsryHarmoniz8tion Towardscommm Procufement.
NATo'§ sirrc€n Natioíls, octobcÍ t 990p.47.
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Henk Vredeling dán védelmi miniszter irányításával egy munkacso-
port "Egy erősebb Európa irányába" címmel naryhatású tanulmányt dol-
gozott ki" melyben elemezte az európai védelrni piamk venenyképessége
javításának komplex feltételrendszerét. A jelentés felhívott arra, hogy
abba kell hagmi az elküIönült nemzeti beszerzesi politikát és fokozato_
§an létre kell hoani a szabad európai feglverpiacot (European Arma-
ments Market). Javí§olta: a nemzetállamok kezdjék meg a felkészülést
a versenypolitika adaptálására egész Európában; a kormányok vállalja-
nak kötelezettséget arra vonatkoáan. hogy közvetve, vary közvetlenül
nem torzítják el a piacot; erősítsék meg az európai K+F-et a meglevő
eróforrások jobb felhasználásával és a kooperációs tevékenpégbe kap-
csoliák be a kevésbé fejlett védelmi iparral rendelkeő ún. DDl-onzágo-
kat-9

Az IEPG Akcióterve l0 szintén az egységes, szabad európai védelmi
piac megteremtése feladataival foglalkozott. Megfogalmazta azokat a ja-
vaslatokat, kezdeményezéseket, amelyeket a védelmi ipar liberalizálása
terén kell tenni, össáangban az 1993. január elsejevel megny{lt eg,séges
belsó piac létrehozásának követelményeivel. A terv is hangsúlyozta a fo-
kozatosságot, az átmeneti periódus szükségességét a DDl_országok tá-
mogatásának fontosságát.

xxx
A nyugat_euíópai országok védelerngazdasági eryűttmúködésének

története azt mutatja, hos/ a kooperációnak meghatározott rend§zere,
követelményei és szabályozottsága van. Ebbe az eryüttmúködési mecha-
nizmusba bekerülni nem kónnyri (EK+agság, NATO{agság feltétel), de
a kooperációs formák, eljáráso\ megoldrások kiépítése - elsósorban gaz-
dasági érdekekre alapozva - megkezdódhet. A maryarvédelemgazdaság_
nak, ezen belül is különösen a védelmi iparnak, ezt az utat kellválasztania

9 DDI (Developin8 Defence Industry) oí§zágok - fejlódó védeImi iparral rendelkezó or§á8ok

l0 STEVART, JM,: The EuroPea[ D€fence Maíkel _ Principles and policie§. NATo'§ sixteen Nation§,
Dec. l989. -JarL 1990pp-20-2l.
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ahhoz, ho5l megfeleljen deklarált céljaina\ súlya, szerepe leryen ery
korszeni nemzeti haderó ellátásíban.
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A pÉNzcAzD,irronÁs mcver,ósnÁsÁNlx
mrnrósÉcBI n sz,,(rrnÁg rsvÉKEr\rysÉGEKBEN

Németh Emő, Dobó Ferenc|

Az ország gazdasági és társadalmi rendjében és működésében tör-
tént és jelenleg is folyó változások megkövetelik, hogy az ország közle_
kedése és a szállítási tevékenység lépést tartson a fejlődés támasztotta
követelményekkel. A közlekedés és a szállítiás szerepe továbbra is meg-
határozó. Szorosan kapcsolódik a közlekedés és a szállítás a tánadalmi-
gazdasági élet minden területéhez. Elmondható, hogy a közlekedés és a
szállítás mindennapi életünk szerves részevé, alkotóelemévé vált. Ebból
adódóan változások váltak, il|etve válnak szükégess é. Ezért időszerű az
új kózlekedéspolitika kialakítása, amely 2000-ig határozza meg a élokat
és feladatokat.

Az országban történő változások - így a közlekedés és szállítás terén
bekövetkezők is - természetszerűleg valamilyen mérvben érintik a Ma-
ryar Honvédséget. Másfelől a katonai szervezetek, íg5l a katonai közle-
kedési szervezetek is keresik a célszerúbb, hatékonyabb módszereket
működésük es/e§ teíületein. Ennek megfelelően, illetve ennek része-
ként válik szükégessé a katonai szállítások rendjének vizsgálata, haté-
konyabbá tétele es lehetőség szerint a penagazdálkodási mechanizmusba
való illesztése.

A szállítási tevékenység idószerű változásai szükségessé teszik a
megfelelő elemzésekvégzését, aze|méleti alapok és a gyakorlati teendők
megfogalmazását.

I.

Az MH közlekedési szolgálat az MH csapat-, anyagi- és technikai
eszköz szállításait azelmúlt évtiz€dben folyamatosan konzerűsített disz_
pécserirányítrású §áUítási rendszerrel eredményesen, magasabb színvo-

l Dr. NérDeIh Emó alezíed€s, MH Közlek€déd szol8áatfórök§é8,
Dr. Dobó Ferenc oy. alezíede§, haúudoínány kándidáEsa
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nalon, a hatékony§ág és a gazdaságosság fokozásával oldotta meg. A szál-
lításterveze§ és irányítás terén kisérleti jelleggel számítástechnikai esz-
közoket is alkalmazott Oélsrrűtrbeq komplor módon kerütek felhasználásra
a különbóző szállítási áEazatok. Jawlt a gépkocsiszállítrások szervezett-
sége, kihasználtsága, hatékonpága, költségérzékenysége. Elórelépés
történt a csapatszállításoknál a személyi állomány szállításának kultúrált-
ságában.

Kiemelt íigyelmet fordított a §zolgálat az elmúlt idószakban a szer-
vezési változásokkal összefüggő szállításokía.

A szervezeti váltoaísok hatásaként 1990-tól a Maryar Honvédség
ellátási- kiképzési szállítrási teljesít ményei - az előző évekhez üszonftva
- csökkentek. Ezen belül a közúti felhasználások aránya nőtt. Naryobb
szerepet kapott a nemzetgazda§ági eszköók igénybevétele és szelesebb
körben került alkalmaziásra a konténerszállítás.

A honvédségi szállításokra - hasonlóan a nemzetgazdasághoz -a túl-
Zott szállítási igényesség a jellemzó, amelyet a katonai szervezetek több-
ségében elóregedett szállító eszközökkel, gazdaságtalanul hajtanak
végre. A szállító gépjármúvek kiha§znált§ága 40-50 Vo között mozng.

Kisérletek folytak két helyórségben (Tata, Ócsa) közhasználatú szál-
lítóeszközök bevonásával a helyónégen kívüli és a központi kiszállítá§ok
konzerűsítése érdekében. A két kisérlet szerves részétképezte aszállítás
korszerűsítési programnak amely élul tűzte ki a sállítások racionaüzá-
lása mellett a szállításigénye§§ég csökkentését azzal, hogy a sállítási fel-
adatok - időben és térben - a |eggazdaságosabb közlekedési ágazattal
kerüljenek végrehajtásra. A kisérletek tapa§ztalatai az mutatják, hos/
közhasználatú eszközök alka|mazásával emelkedett a sállítások végre-
hajtá§ának minőségi szinvonala. Az elmúlt evek fontos feladata volt az
MH szállítási tevékenpége terszerúségének, hatékonyságának fokozá-
sa. Ennek részeként került végrehajtrásra a szállítrási tevékenység és a
sállítási szabályoók felülüzsgálata és újraszabályozása. 1992. an elején
MH ATFCSF-i intézkedések lettek kiadva a Maryar Honvédség szállí-
tási tevékenységének és a budapesti helyónégi sállítások rendjének új-
raszabályozására.

A végzett munka eredményesnek tekinthető. Nem lehet azonban
firyelrneu kívül hagmi a rendszer hiányosságait és a technikai eszköók
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elavultságát, amely a végrehajtást jelentósen nehezítette, néhány eset-
ben_gátolta is. Ezen tényezők egyben a szállítási tevékenpég hatékony-
ságát is rontották és jelentósen növelték a szállítás kr;ltségeit. Ezék
szintén igazolják és sürgetik a korszerű§ítési tevékenységet a izállítások
terén, amely része az MH átfogó korszed§ítésének

II,

A következő időszakban a szolgálat egyilq nem elhanyagolható, ki-
emelt feladata a szállítási rendszer korszerűsítése, tenszerűségének fo-
kozása, ehhez a szabályozási tevékenység elvégzése és a iechnikai
eszközök korszerűsítésének mind napobb mérvű megvalósítása.

A béke szállítási tevékenység terén a él: a kiképzés és az anyagi-
technikai ellátás sajátosságaihoz igazodó, hatékony, gazdaságos szállít,ísi
rendszer kialakítása, a feltételek megteremtése, az eszközök és költ§ég-
felhasználások csökkenté§e.

A sállítrási tevékenység korszerűsítése, továbbfejlesztése , a szál7í-
tások hatékonyságának fokozása, a szállítási költségráfordítások csök-
kentése - ósszhangban a hadsereg korszerűsítésévei és várható anyagi,
technikai lehetőségeivel - kiképzési és ellátási tevékenységet tervezó és
végrehajtást irányító, valamint a közlekedési katonai szervezetek óssze-
hangolt munkájával valósítható meg.

Szülrségesnek láts ák ehhez az anyagi-techílikai ellátási rendszerek
korszerűsítése és integrálása, a kiképzési tevéken}rég reformja. Irhet_
séges módszerként felmerül a sállításoknál a teljeskörű pénzg azÁálko-
dás bevezetése az MH szállító eszközrk igénybevétele esétén is.

A kor§zerú§ítésl munka alapetvelként a következ6k határozhatók
megl

_ _ a sállítások a kiképzési e§ ellátá§i rendszerhez (élszerűen a
területi ellátá§hoz) igazodva, fetülról-Iefelé módon történjenek, a leg_
caPlslc9lPt sállitási ágazattal és eszközzel. A központi (területi)
raktárakból a központi kiszállítrások közhasznú, vag hónvédségi kOz_
ponti szállító eszközdkkel történjenek és ezzel a csapitok sállítóiszkö-
zei ilyen élú igénybevétele szűnjön meg. Rendszeresen alkalmazni kell
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a terító- és gyíjtő járatokat, a szállítások kapcsolását, a darabárus szállí_
tást. Csökkenjenek a felesleges jármú és eszköz felhasználások;

_ a központi (területi) raktáraknál az anyagok késúetezéséhez,
a gépesített rakodási és korszerű anyagmozgatási twékenységhez a szer-
vezeti és technikai feltételek kialakítása szü}séges;

- a szállításoknál a konténerek, erységrakományképző eszköák
fokozott alkálmazása, a konténere§ szállítási rendszer kiterjesztése. Eh-
hez regionális konténer és emelőeszköz bázis kialakítása;

- a szállítási költségek jelenjenek meg a kiképzési és ellátási
tevékenységben. Ehhez a szállításoknál kerúljön bevezeté§re a teue§kö_
rű pénzgazdálkodás;

_ a szállítások tervezesénél, szervezésénél, nyilvántartásánál, az
információ áramlásnál a számítógépes támogatá§ kifejlesztése és megva-
lósítrása.

Eg5l igazán korszerú és batékonyan működő szállítá§i rendszer meg_
valósításánál mindegdk alapelv és a kapcsolatos feladatok érvényre jut-
tat6a víi,lseges. Iözüíik tirtrb rr.áryalamürerr fomrában ó eredményességgel
érvényesül. Uj. megoldatlan feladatnak kell azonban tekinteni a mind
sürgetóbbé váló teljeskórű pénzgazdálkodás bevezetését a katonai szál-
lításoknál.

Jelenleg a szállítási rendhez és szabályokhoz igazodva a közgazdasá-
gi- pénzüryi szabályozás és a kieryenlítés rendje és módja eltéró az eges
szállítási ágazatoknál. Nincs a különbözó ágazatokra eglaránt érvényes
olyan kózös gazdálkodási alap, amely lehetővé tenné a pénzgazdálkodás
éwényesűlését és megfeleló, a gazdálkodrást elő§egító különböző muta-
tók kialakítását. Ezzel egrüt a szá|lítrási költségek nem jelennek meg a
kiképzési, ellátási, fenntartási és egléb tevékenpégekben.

Két egrmástól eltér$ szabályozísi és kieglenlitési rendet lehet ía-
lálni:

- a vasúton és a polgári közuti szállító eszközökkel történő szál-
lítiásoknál pénzgazdálkodás van és a költségek a költségvetésből biztosí-
tott osszegból kerülnek kieryenlítésre;
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- az MH közúti szállító eszközeivel történó §zállítások üzemelte-
tési, illetőleg hajtóanyag foglasztási kereten alapulnak. A sállításoknál
a járművek beszerzesi, üzemeltetési, javítási kóltségei, a gépkocsivezetói
állományra vonatkozó kiadások és e5léb tételek nem jelentkeznek költ-
ségtényezőként. Eúrt a sqát szál|ítő eszközökkel végzett szál|ításolrnál
a költségérzéken},ség hiánya zavart okoz a döntések optimális előkészí-
tésében, amely végeredményben gazdaságtalan tevékenlnéghez vezet.
Ebból adódóan a hatékony, gazdaságos szálütás megvalósítása akadá-
lyokba ütközik

Megoldásként a teljeskörű pénzgazdálkodás bevezetése és ezzel
eryütt az érdekeltségi rendszer megteremté§e lát§zik a élszerű és járha-
tó útnak.

Eg5ne naryobb gazdálkodrási jogköróket lenne élszerű adni a kato-
nai szervezetek részere és jobban kellene érvényesúlnie a szállításokkal
kapcsolatos önállóságnak Ennek megfelelően a rendszer nagobb és
szabadabb lehetóséget kellene, hory adjon a parancsnokok gazdasági
döntéseihez. A szállítási feladatok végrehajtá§i módjainak elbírálásánál
celszerű lenne előtérbe helyezni a katonai szervezet parancsnokának fe-
lelósségét.

A rendszer lényege az lenne, hogl minden sállítá§ért a d{tételek
alapján - történjen az a parancsnok döntésének megfe|elően MH, vagl
polgári szállító es zközöa - aszá|líttató katonai szervezetnek fizetnie kell.
Ezzel a sállításoknál megielennek a valóságos saíllítási költségek, amely
a gazdaságosság megállapításához megfelelő alapot ad.

A megvalósítás történhet:

_ polgári szállító eszköók kiaírólagos alkalmazásával;

- az MH és a polgári szállító eszköók alkalmazásáva|, a gazda-
ságossági tényeók figlelembevételével. Ez utóbbi látszik a járhatóbb
útnak

Az általános irányelveket, élokat követóen szükséges részleteiben
is vizsgálni az MH sállítóeszközei alkalmazása esetén a pénzgazdálko-
drás érvényesítési lehetőségeit, felvázolva a megoldásra vonatkoó elkép-
zeléseket, módszereket.
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A kiindulási alap a jelenleg érvényes szállítási rendszer. Ennek meg-
felelően az MH szállításai helyónégi (helyi) és helyőrségen kívüli (távol-
sági) sállítások formájában történhetnek

a.) Helyönégi száIlítás a helyőrség határain belüli, valamint a honvéd-
ségi szervezettel szerződéses viszonyban álló szolgáltató, vagl anyagel-
látó polgári szerv viszonylatában vé$ehajtott szállítás.

A helyőrségi (helyi) szállítások az illetékes honvédségi szervezet
szállító eszközeivel, vary polgári szállító eszközokkel történhetnek Az
intézkedéseknek megfelelóen a helyi, rendszeresen ismétlódő szállí-
tásokat helyőrségi (Iaktanyai) száltítójárattal kell végrehajtani.

b.) Helyörcégen Hvüli (ávolsági) szállításnak minósül a helyőrségen
kívül végzett minden szállítási tevékenység.

A helyőrségen Kvüli (távolsági) szállításokat központi (seregtest,
kerület, ellátó-, szolgálatató központ) irányítrása alá tartoó MH szállító
eszközök, vag5l polgári sállító eszköók, illetve egyes indoko|t esetben
a honvédségi szalle7rt saját szállító eszközei hajtják végre. Az ellátá§i
szállítások az ellátó helytól (raktártól) a felhasználóhoz a mindenkoí ki-
alakított ellátási rendnek megfelelően történik

Amint látható minden szállításnál lehet számolni MH szillító eszköz
alkalmazrásával. Ezen belül az is meghatároá és feltétlenül figyelembe
kell venni, hogl mind a helyi, mind a távolsági szállítások történhetnek
az illetó katonai szsrvez.et á||ományábatattoó szállító eszközökkel, vary
más honvédségi s7Éíve7rt állomány.ába tartozóval. A pénzgazdálkodás-
nak, az erre vonatkoó szabályoziásnak ezen változatok mindegyikére al-
kalmasnak kell lennie.

Arra celszerű megoldást és módszert találni, ho5l minden honvéd-
ségi szállító eszközzel tórténő szállítás pénzgazdálkodáson alapuljon és
szervesen illeszkedjen a polgári szállító eszközökkel történó szállí-
tásoknál érvényesülő pénzgazdálkodáshoa illetve, ho5l a kettó eglséges
rendszerben öwözódjön. Csakis ez esetben lehet eredményre számítani.
A l<érdés a hogan?
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Az mindenképpen meghatározónak tekinthető, hogy a költségvetés-
ból naglobb összegre nem célszerű és nem is lehet számítani a szállítási
költségek fedezésére.

Feltétlenül szülséges reális alapokon álló di|szabás kidolgozása a
honvédségi szállító eszközökre. Minden felmerülő költséget figyelembe
kell venni ennél, hory reális alap legyen a gazdaságossági össáasonlítá-
sok végzésénél.

A megoldást a következők szerint lehet elképzelni:

A szállítási kött§égvetési elóirán}zattal való gazdálkodás a közel_
múlttól a központi kiegyenlítések irányába tolódott. Ezt a rendszert le-
hetne szélesíteni úgy, hory a költségkeret ew íesúné! azNÁH szá|lító
eszközeivel történó szállítások esetén a csekkel történő kiegyenlítést le-
hessen alkalmazni. Az a honvédségi szervezet, amely részére honvédségi
szállító eszközzel végeztek szállítá§t, megfelelő összegről sáló c,§ekkel
végezlé a kiegenlítést. Eryidejűleg a saját költségkeret ezen okmány
alapján csökken. A szolgáltató honvédségi §zervezet a más honvédségi
szervezetektól kapott csekkeket meghatározott időszakonként (nerye_
dev, félév) megkűldené az MH Katonai Szállítási Főigazgatóságnak,
amely ezze| az összeggel az illetó honvédségi szervezet költségkeretét
növelné. Az érdekeltség növelésére a teljesítések után Premizálásként
szabad felhasználási keretet lenne élszerű biztosítani.

Másik megoldásként a követkeó módszer látszik járhatónak Pén_
zesíteni kellene az i]zemanyaE, a jaűtási és a gépkocsi fenntartá§ es/éb
költségit. Honvédségi szállító eszközzel történő szállítás esetén a ki-
egyenlítés ebból a keretből történne. Az ilyen bevételeket a szolgáltató
honvédségi szervezet saját ilyen jellegű keretként használhatná a saját
beveteli forrásként jelentkezó költségveté§t növeló tevéken}a ég része-
ként.

Mindkét módszer megvalósíthatónak tűnik. Termázetesen ezeken
kívül még további célszerű változatok i§ lehetnek. A kettő közül az első
látszik egyszerúbben megvalósíthatónak, mivel csak a közlekedési szol-
gálaton belüli köl*éggazdálkodásnál igényel módosításokat.
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A megoldásként javasoltak csak a fő gondolatokat t artalmazzál.'- A
továbbiakban szükséges lenne a részletek kimunkálása és megfeleló
elemzés után a döntés meghozatala.

Elképzelhető, ho5r többekben fenntartá§t, kétséget, vagy ellenvéle_
ményt szül a gondolat a szállítások teljeskörű pénzgazdálkodás alá voná-
sára vonatkozó javaslat kapcsán. A megoldandó kérdéskör a jelenlegi
ellentmondásaival azonban adott, A megoldás valamilyen formája elól
kitérni nem lehet. Ery változatot ad a jelen tanulmány. A jobb es élsze-
rúbb megoldásokat tovább lehet és kell is keresni. Közös erófeszításel
ez talán könnyebben történhet.
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SZAKÁGI BIZTOSÍTÁS

E rwuon beül - tójékoaató jelleggel -
folyatjuk a MH Anyagi-Technikai FG
csoportf őnökség szervezetébe és alóren-
deltsé8ébe ,artozó szol8 ól atíönöksé9 ek,
ellótó kóqonmk és mós szetvek rendelte-
tésénelc hebénelq szerephel, illetve tevé-
keny ségének beruttatósű,

Szerkeuöség

AZ li[H FEGWERZETTECHNIKAI SZOLGÁLATA

Kapusy Györg|

Az MH Fegverzettechnikai Szolgálatfónökség az MH Haditechni_
kai Csoportfónökség szolgálatfőnökségi szintú szerve, melynek rendel-
teté§e az anyagnemfelelósi hatáskörébe tartozó rakéta-, lokátor-,
fegruer-, műszertechnikai eszközök és lószerek technikaí biztosításának
tervezése, szervezése és irányítása, a fe§ryerzettechnikai szolgálatok,
feryverzettechnikai javító es ellátó szervek szakmai felüryelete.

Fő feladatai

Tewezi a fegyverzettechnikai biztosítás átfogó feladatait, szabályoz-
za, ellenórzi és értékeli a szolgálat szakmai tevékenységét,meghatátozza
a szolgálat előtt álló feladatokat.

A hatályos rendelkezések alapján ellátja a szakíerület felsószintú
gazdálkodási feladatait.

Kialakítja és múködteti a szakmai információs rendszert.

l Kapu§y György tnk €zí6d€§, MH fegjúeízettechrrikai szolgálatfónök-helyetl€§
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Közreműködik a szolgálat szervezetének korszerűsítésében, a más
szervekkel való egrüttműködési rendszer kialakításában.

Biztosítja a fe5iverzettechnikai eszköók üzemeltetésének techni-
kai feltételeit.

Szerveá és irányítj a a fes/verzettechnikai eszköxik és anyagok tech-
nikai kiszolgálását, javítását, tárolását.

Közreműködik a szakterületre vonatkoó kutatrási és fejlesztési té-
mák elókészítésében, az alapkövetelmények meghatározásában és a vég-
rehajtásban.

Szervezi a szakterületre vonatkozó szabályzatkiadási, újítási tevé-
kenységet és tudományos munkát.

Együttműködik szakterületét érintóen az MH fejlesztési tewe\
HKSZ és M szervezeti és harcászati követelmények, kiképzési progra-
mok kidolgozásában, a szakállomány biaosításában, a nemzetközi hadi-
ipari kutatásban, a rendszeresítési és kivonási javaslatok elkésltésében,
az anyagi biztosítás tervezésébeo.

Részt vesz a feg5rverzettechnikai eszközókkel kapcsolato§ baleseteh
rendkívüli események kivizsgálásában, a megelőásre vonatkoá intéz-
kedések kidolgozrásában.

Végzi a közvetlen alárendeltségében müködő katonai szervezetek
létrehozásával, szervezeti korszerűsítésével, HKSZ, M és háborű szak-
feladatokra történő felkészítésevel kapc§olato§ feladatokat.

Szervezeti felépítése, müktdési rendje

A fónökség munkáját a Fegrerzettechnikai Szolgálatfőnök (cso-
portfőnök helyettes) iíányítja. Személyesenvezeti a szolgálatfőnökséget,
irányítja és ellenórzi az alárendelt katonai szervezetek tevékeq,ségét.
Dönt a szolgálatfőnökég feladatkörét érintő kérdésekben. Szakterüle-
tén azMH egesúte kötelezó éwényú intézkedéseket ad ki.
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_ _ A Szolgálatfőnökség: rakéta és lokátortechnikai-, valamint feglrrler-,
lőszer- és műszertechnikai osztályból áll, melyek a hatáskörükbe tártozó
eszközök fegyverzettechnikai biztosítását végzik.

Az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökég közvetlen aláren-
deltségébe három Ellátóközpont és ery Javítóűzem tartozik.

A csapatok ellátását lőszerrel az MH Lőszerellátó Központ, hawo-
mányos-, lokátor-, és rakétatechnikai eszközókkel a z MH ''Tápió'', illetve
az MH "Szabolcs" Feguerzettechnikri Eaáű lk)zpont végzi. Feladatkö-
rükbe tartozik az új eszközök és anyagok fogadása, kiadáshoz tórténő
előkészítése és csapatok részére történő kiadása. a javításba adás és az
onnan történő üsszavétel, az éves beszerzési igények összeállítása, a köz-
ponti készletek tárolása és technikai kiszolgálása, a selejtítések előkészí-
tése, a kivont eszközök bontása és értékesítése, a nyilvántartások
vezetése és meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtása.

Az MH Fegvenettechnikai Javító Üzem (Tápiószecső) a hagyomá-
nyos fe§verzettechnikai eszközök üzemi javítását végzi. Itt cászerú
megemlíteni, hogy az MH központi tagozatban nem rendelkezik rakéta-
és lokátortechnikai javítókapacitással. Ezen eszközök üzemi szintú javí-
tását a MH'Anenál " Elelaromechanikai RT -nét és a Radar Kít-nél tud-
juk elvégeztetni a költségvetés adta lehetőség keretein belül.

A jelenlegi technikai helyzet kialakulásínak fo|yamata é§
, körülrnényei

Az MH - az adott kor szinvonalának megfelelő - korszerű fegyver-
zette] történő áífegyverzése az 1960-as években kezdődött meg. Á kor_
szerűsítés alapvetően a légierő, a honi légvédelem, valamint a gépesített
lövész és harckocsi egységek eszközeinek fejlesztésére irányult.

Megielentek a különböző rendeltetésű rakétatechnikai eszközök, az
automatizáltvezetési rendszerek elemei, megkézdódótt a rádiótechnikai
vezetési tevékenpéget biztosító, a tüzérségi eszközök, a liézifegruerek
és az e$,éb hadfelszerelési anyagok váltása.

Az 1970-es évek végétől idószerűvé v ált, az álfeyeílÉs kezdeti idó-
§zakában be§zerzett fegyverzettechnikai eszközök és anyagok váltása. Ez
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azonban e§trészt az anyagi források hiánya, másrészt a végbement poli-
tikai változások miatt csak egyes részterületeken került végrehajtásra.

Ennek eryik következménye, hogy az egyes eszkózfajták összetétele
rendkívül heterogén, nagy számú különböző eredetű, beszerzési idejű és
szinvonalú altipus van rendszerben, energiaigényesek, technológiájuk
részben elalult, a javítások és technikai kiszolgálások ryakorisága nagy.

A másik következmény az, hogy egyes váltásra tervezett íend-
szerekhez (saját-idegen felismerő rendszer, automatizált vezetési rend-
szer) beszerzésre kerültek olyan részelemek (PAROL, POLIE stb.),
amelyek a további beszerzések leállítása rniatt gyakorlatilag nem kerül-
tek felhasználásra.

A jelenleg meglevó fegyverzettechnikai eszközök (rendszerek) áí-
lagéletkorukat tekintve 10 évnél öregebbek, korszerűségükel tekintve
a 60-70-es évek "keleti" szinvonalát képüselik. Jelentős hányaduk el-
avult, korszerűtlenné vált, eg1 részük azonban harcászati-műszaki jel-
lemzőiket tekintve összevethető a környező országok hasonló
feglverzettechnikai eszközeivel.

A tábori tüzér eszközök közül a tüzérségi lövegek és a sorozatvetők
technikai állapota jó, alkatrészellátásuk biztosítótt. Alkatrészellátási
gondok vannak a 120 mm aknavetők üszonylatában,

A földi telepítésű és a helikopter fedélzeti pánéltöró rakétatechni-
kai eszkózök 1975-7990. között kerültek beszerzésre. 1B-uk korszerűr
len tipus. Hazai javítási bázisuk, az esetleges anyagellátási problémák
ellenére, biztosítja a földi berendezések 20-25 éves üzembentartását. A
rakéták üzemideje elüleg meghos§zabítható 20 &Te, hogy egybeessen a
technikai eszközök üzémbentartá§i idejével, különösen a konténeres ti-
pusoknál.

A hagyományos pánéltörő eszközök rendszerben lévó tipusaihoz
az alkatrész és a fenntartiá§i anyag hosszabb távon biztosított, technikai
állapotukat jó szinten tudjuk tartani, uryanakkor a rendszerből kivont
típusok ismételt szervezetbe állítását, a j avítóanyaghiány csak korlátozott
ideig tenné lehetóvé.
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A légvedelmi rakétstechnikni eszközök (a jelenleg rendszerben le_
vők) 1975_198ó között kerültek az MH rendszerébe, alapvetően elekt-
roncsöves felépítésűe\ kiv&e néhány későbbi tipust, ami tranzisztorokra
és nyomtatott áramkörökre épül. A kialakított kon§trukciók nagymére-
tűek, súlyosak, igen nary az energiafelhasználásuk

A földi berendezéseknél 25 év maximális íizemeltetési idővel számo-
lunk ery, vag5l két üzemi szintű jaűtá§ közbeiktatá§ával. Gondot okoz,
hogy a rakéták üzemideje zömében jóval alacsonyabb a technikai eszkó-
zénél fielenleg 10-19év), amit a szállító csakszakaszosan hosszabbít meg.

A repültfoép fedélzeti rakéták különkió tipusait 1960 és 1985 kö-
zött, a kiszolgálásukhoz, ellenőrzesükhöz szülséges földi berendezese-
ket 1964 és 1985 közdtt állítottuk rendszerbe, össáangban a repülőgép
tipusainak váltásával, illetve rendszerbeállírásával.

Az üzembentartás tervezését bonyolítja, hory a repülőgép, a földi
kiszolgáló rendszerek es a különböó tipusú fedélzeti rakéták üzemben-
tartási idejét kell összhangba hozni, meghatároának tekintve a repülő-
gépet.

A haglonányos légvédelml eszközök közül a tégvedelmi lövegek és
az 52-60 könnyí légvédelmi á5ni mechanikai lövegrészei technikailag
jó állapotúak, alkatrészellátásuk biztosított. Gondot okoz uryanakkor,
hog5l az elsőnéI a szállító jármű használódott el, utóbbinál pedig a tüzve_
zetó rendszer awlt el.

Az MH 26 tipusú lokátortechnikai eszközzel rendelkezik, melyek a
feldedtó, magasságmér6, tínezetó, repülőgép leszállító, meteorológiai
területet fogiák át. Döntő többségük 20-25 eves elektroncsöve§, §lenge
radarvédettségÚ, elavult kon§trukcióju, 55 7o-uk két, vag5l tóbb ryári ja-
vításon esett át-

Anyagellátási és tartalékképési rendszerük nem egységes, fenntar-
tá§i anyagokkal történő ellátrásuk eg5ne naryobb nehézséget jelent.

Az aütomatiált vezetóstechniloi eszközök a vezetet fegyverrend-
szerekkel mege§lező technikai színvonalúalq rendszerbentarthatóságuk
azokkal meg9gyeó. A bevezetőben j elzÉít íedezethiány következtében
az MH-ban csak autonóm (dd., e.szintű) automatizált vezetési rend-
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szerek műkódnek, seregte§t szintü automatizált vezetési rendszerünk
Dmc§.

A lövészfegrverekmennyiségileg kielégítik a szü}ségletet, technikai
állapotuk megfelelő. A rendszerben levó lövésdegyrler ek ű Vo-a bazat
gártású.

A hazai beszerzésű eszközeink glártása teljes mértékben, az import
eszköziké részben befejeződött, íg az alkatrész utánpotlrás nem bizto-
sított.

Az optika, infra és elektroopíital eszköziitr összetétele a tipusokat
és a korszerűséget tekintve es/aránt heterogén, többségiit korszerűtlen,
alkatrész ellátásuk nehézkes.

Lószerkészletünk a mennyiségi előírásokat kielégiti, a jelenlegi tel-
jes lószerkészlet hadihasználható, azonban 1995-ig30 Vo,2000-ig 5O Vo-
-uk szavatossága lejár.

Összességében megállapítható, ho5l az MH rendelkezik a sziirkséges
mennfségű alapvető fegyverzettechnikai eszközzel. Jelentós részük
technikai állapota leromlott, iiaemidejük a vége felé jár, javítóanyag és
alkatrész ellátásuk nem, vagt nehezrn bizto§ítható, 5lártrásuk - és ezzel
iparijaűtási hátterük - megszün! igr további rendszerben tartásuk felté-
telei megnehezültek Eg részük az ezredfordulóig rendszerben tartható,
kisebb hányaduk moderniálható, felújítható. Mindebból következik,
hory néhány területen elengedhetetlen a technikai eszközik váltásának
mielőbbi megkezdése.

Miú?Miból?Ito§ran?

A szolgálat alaprendeltetése, ho5l a csapatok részére biztosítsa az
elóirt mennyiségű, iiaemképes, megfeleló iiaemidő tartalékkal rendelke-
ző eszközőket és harcanyagokat javító készleteket és fenntartrá§i anya-
gokat, segédberendezéseket és szabátyzatokat, amit a mindenkori
költségvetés keretén belül kell megoldania.
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Az éves költségvetés, fóbb tételei az alábbiak

I. Beszenés

- eszköz

- alkatrész

- egtrszeri felhasználású anyagok (lószer, rakéta)

2. Javítús

- tenszerű megelőzó

- soronkivüli

3. Csapathitel

4. Egléb

- üzemidőmeghosszabbítás

- hitelesítés,kalibrálrás

- fejlesztés

- modernizálás

- tüzijátékstb.

A valós költségvetési igény összeállítását nehezíti, ho5l a szolgálat
anyagnemfelelósi körébe tartozó 13ó5 féle eszköz bonyolultságát, ösz-
szetételét, alkatrészbázisát, mennfségét, technikai kiszolgálási és javítá-
si igényét, üzemidejét tekintve rendkívül heterogén.

A "szükséges" költségfedezet összeállítása korábban ötéves perió-
dusra, éves tervezéssel, előrejelzéssel történt. Jelenleg a tervezési felada-
tot nehezíti, hory az éves, tényleges költségvetési támogatás a szüísége§ _

(elórejelzett) fedezetnek mindös§ze 30-4O Va -a.

Amíg 1976-1980 között átlag 3,6 MdFt volt a szolgálat éves költség- :

vetése. addig 193-ban ez 1,2 MdFt, ami az áremelkedéseket, a vámot és
az AFA-I figyelembevéve 80-90 %-os csökkenést jelent, és ez jellemezte
az 1991-92-es éveket is.
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Ennek ellenére a feglverzettechnikai eszközöknél a hadrafogható-
sági rnutató elérte a%)-95 Vo-o|, azelőírt képzési feladatokvógrehajtásra
kerültek.

Mivel magarázható ez az ellentmonlás?

Röviden fogalmazva: a tartalékok felélés€vel.

A végrehajtott átszewez.esek,létszámcsökkentések, valamint az el-
fogadott korlátozások miatt rnegnóttek a fajlagos fenntartiási és egyszeri
felhasználású anyagkészletek.

Eszközbeszerzés gyakorlatilag nem volt, az eryéb beszerzések jelen-
tó§en csökkentek, a tenszerú megelőzó javításokban nótt az elmaradás.
A fenntartási anyagból, lőszerekból, rakétákból meglévő tartalékainkat
használtuk fel, a jaűtásra váró eszközöket lecseréltük a központi tarta-
lékokhól.

Eryes eszközöket és anyagokat értékesítettünk és az íg nyertbané-
telt vis§zaforgattuk a költségvetésbe.

A tartalékok végesek, íg5l ez a folyamat i§ veges.

Az igény es a lehetőség kózötti távolság e5ne naglobb lesz. Ennek
érzékeltetésére egyetlen példát említek. Az MH katonai szervezetei ré-
szére 1993-ban kiképzési célra felhasználásra engedélyezett rakéta, ló-
szer á kiképzést elósegítő anyag nettó értéke 2 MdFí,bíuttó éítéke 2,7
MdFt (emlékeáetőül a szolgálat 1993. éü költségvetése 1,2 MdFt), é§
ezzel még nem is elégítettük ki a jelentkező igényeket.

A legfontosabb, ami kimaradt

A cikk terjedelme és jellege a felvetett témák elemzesét nem teszi
lehetővé, így term észetszerűlegszámos területről még érintőlegesen sem
esett szó. Ezek közül es/et §zeretnék kiemelni: az embert.Áz ijzemeketót
és az ijzernbentartót, a kezelőt és a javltót, a technilalst és a parancmokot,
akik bármilyen nehéz körii,lmények között is, de biztosították és biztosí-
tják a feladatok végrehajtásának technikai feltételeit. De az ó terhelhe-
tőségük is veges.
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MAGYAR HoNvÉDsÉG "rÁPIÓ"
FEGWERZETTECIINIKAI ELLÁTÓ KÓZFONT

Ács Lószló|

Pest mege DK-i része a Tápió üdéke. AZaguábaőmlő Tápió folyó
két ága, az Alsó-Tápió és a Felső-Tápió uralja ezt a területet és adja nevét
a partjai mentén levó települések elónevekéDt. Itt található Tápiószecs6
naryközség is, Budapesttól megközelít6leg 50 km-re.

A naryközség története, me|ynek most ó(X)0 lako§a van, szinte a hon-
foglalá§tól, a lovas-nomád magnrság letelepedésétól nyomon követhe-

l Ács l_ász,ló alezí€d€§, MH 'Táíró" F€yvcrzertecbíikai EMtó KózToot Pa.anc§no&-i€lyett§.

Itt alakult meg az Ellátó triözpont jogelődje a Tüz€r Fesryeíz€ti
Szertár 1954. november 24-én, a Tiizérparancsnokság alárendeltjeként.
A Szertár feladata ekkor eg5nészt a haryományos íegtverueti eszközjk
és anyagok táíolá§ a, mésre§a azzal a csapatok ellátá§a volt.

1961-ben Budapesten a Timót utcai fegruerbázis megszünt. A hiva-
tásos és polgári állomány egnésze, valamint a készletében levó javító-
anpgokés eszkoaikTápiezecsőrc kertiftgla Fz'el g§,idejfigg megkezdődött
a lövésdegruerek, lövegek és optikai eszközök közepszintű javítrása, va-
lamint a tárolt lokátorok technikai kiszolgrálása-

lftiGban az ekkor már: tár.olrós! ellátást, valamint Javltást végző
szervezeten belü megalakult a kiképó központ, íry feladata tovább bő_
vült a kiképzó tev€kenys*et. Itt folyt a tartaléko§ tisztek, tiszthelyette-
se§ egetemi elófehételisek,valamint ase§zelelók kiképz6e, továbbképzése,
átképzése fegruerzeti szakmai számon.

1973 és 1976között a Kiképó Központ kivált és önálló MN számon
áfuette a Békéscsabán megszünt Központi Ti§zthelyette§ Iskola hivatá-
sos fegnlerzeti tiszthelyette§ képzáét i§.
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197ó-ban a kiképzó szervezet ismét üsszakerült az Ellátó Kőzpont
szÉí,rezetébe.

Ebben az időben az Ellátó Központ alaprendeltetését tekinwe ismét
három fó tevékenységre tagoódott, egnészt a hagtományos fegrerzeti
eszközök és anyagok tárolrására, a cs apatok ezzeltörténő ellátására, más-
részt ezen eszközök bázisszintű javítására és végül ezen eszkózöket kü-
lönböző szinten javító hivatásos, tartalékos á sorállományí fegrerzeti
szakemberek képzesére.

1984-ben a kiképző szervezet eg űj kiképzési formával Mvült. El-
§őként itt került beindítá§ra a Tiszthelyettesképző Szakközepiskola,
mely elektromúszerész és nechanikai műszerész szakr aképezá azóta a
megnövekedett követelményeknek is jól megfeleló tiszthelyetteseket és
polgári szakembereket.

Az 1989_ben kezdódó haderóreform az Ellátó Központot is érintet-
te. A tóbbszóri létsámcsökkentésen túl bizonyos át§zervez€§ek is töí_
téntek...1fi-ben a javító szervezet kivált és MH Fe$verzettechnikai
Javító Uzem néven az MH fegyverzettechnikai szolgálatfónök közvetlen
irányítása alá került. Jelenleg rázvénlársasáqgá történő átalakulása na-
pirenden van.

A megmaradó szervezet ekkor lett fegverbázisból MH Fegrverzei-
t€chniksi Ellátó Közpon! mely 1991-ben felvette a 'Tápió" azaz a tér-
séget jelzó előnevet.

1992-ben a honvédség további reformja során az Ellátó Köz:pont ál-
lományából klvált a Fegvenai Tlszthelyettesképző Szaleközépiskota és
MH Feryverzettechnlksi Honvff Szakközépiskola n€ven r Katonal
Kollégiumok F6i8az8atóságángk alárendeltségébe kerüt_

Mint a fentiekból ülágosan kitúnik, jelenleg tehát a tápiószecsói ob_
jektumon belül (melynek területe 157 ha) háron önálló LstoDsl szerve
zeí tqlálható: Az MH Tápió Feryverzettechnikai Ellátó Kózpont
(továbbiakban: Ellátó Központ); az MH Fegyveízettechnikai Javító
Uzem és az MH Feryverzettechnikai Honved Szakközepiskola.
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Szervezetét és területét tekintve az Ellátó Központ a legnagyobb,

Ennek alapján az anyagi-technikai biztosítrás és az elhelyezési szolgálat

vonatkozásában a kéi kisebb szerve zet azE |átőKözponthoz van utalva,

A három alakulat vezetóje (pk., igazgatók) a korábbi évek es/úttes

tevékenpégére alapozva a irélyórségi és a kapcsolódó feladatokat köl-

csönösen egytittműködési tervekben rögzítik, elősegíwe ezzel,_hogy ma-

ndektalanul-Óbget teryenek az alaprendeltetésből nájuk hárub feladataiknak,

Az MH FVTSZF alárendeltségében rnűködő Ellátó Központ hiva-

tott a középiránftói funkciók ellátására a hagyományos fegyrerzeti esz-

közök és unyugók t"kint"tében az érvényben levő szabályok szerint,

Ennek alapján végrehajtja: az MH katonai szervezeteinek lövész-

fegyverekkel, lövegekkel, harckocsi és páncélozott harcjármú feryver-

zűel, lokátorokklal, vezetéstechnikai eszközökkel, infra és optikai
műszerekkel, műhelykészletekkel, szerszámgépekke| és az ezelr}l'ez kap,
csolódó fenntartási ányagokkal (továbbiakban: feryverzettechnikai esz_

közökkel) történő bi;to;ftás át,'az MH FvTSZF-ség által _jóváhagyott
tervek szerint és a katonai szervek e§Ieztetett igénye alapján,

Az F,llráLő Központ felépítését tekintve vezetó szerve\ bizlosító
alerysége\ végrehajtó szene\ kiszolgáló szene\ elhelyezési szenek
és mozgósíüóst elókészitő szervekból tevődik össze.

A végrehajtó szenek végzik az alaprendeltetésből adódó feladato-
kat, azaz a gazdőlkodás! a tárolást és az ellátást.

A parancsnok gazdálkodási helyettes alárendeltségében tartoó ál-

lomány végzi:

- az MH csapatainak fegrerzeti eszköókkel, fenntartási anya-

gokkal történő ellátásának és az ezzel összefiiggő feladatoknak
a tervezé§ét;

- meghatározott körű anyagok értékesítését;

- ahatáskörébetartoó MH§zintűfe§verzeti anyaggazdálkodással

kapcsolatos tevékenység irányítását.
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A parancsnok fe§,verzeti , valamint rádió-technikai ellátrÁsl, üíro-
lá§i helyette§ek alárendeltségében ievő állományok végzik:

- az MH rendszeresített fegyverzsti eszközeinek átvételót, nfl-
vántartását, beüzsgálását, kategorizálását, tárolását, megóvását,
selejtítésre történő elókészítését;

- az MH csapatainak ellátását hagyományos feg;nlerzeti eszközök-
kel és fenntartási anyagokkal.

E szervezeteken belül levő ellátó osztrályok végzik az Ell'átó Köz-
ponthoz beérkező és onnan kiadásra kerűlő eszközcik:

- kiadásra való elókészítését,

- az átadás-áwétel lebonyolítását,

- szállításmegszervezését,

- javításba,kölcsönbeadását.

AzMFí átszswezése miatt a soros ellátásban a korábban jól bevált
rászállításos ellátási rendszert meg§züntettük. Jelenleg a csapatok igé-
nyeii soronkívüli igények alapján, soron kivül vag5l a velük egyeztetett
időpontban elégítjük ki.

Ez év második felétől tervezzük visszaállítani a rászállításos ellátási
íendszert, ami a fejlett nyugati hadseregeknél is megtalálható (USA ke-
rékagnendszer).

A űmlási osztályok (fe$nuer. lóveg, optika, profilozott anyag, rá-
diótechnikai) biztosítják az anyagok szakszerű elhelyezését, megóvását,
ellenőrzését.

Ennek keretében végzik az eszközölc, anyagok:

- raktárielhelyezésénektervezését,szervezését,

- a tárolt anyagok frissítésének tervezését, szeruezését,

- atárolt anyagok karbantartásának technikai kismlgálá§ának terve-
zésél., szervezését, végrehajtását,
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- a tárolá§i §zabályok betartá§ának ellel6rzését

A haderó reform keretében egles csapatok megszűnáe, csökkenté-
se, átszervezése miatt az Ellátó Központnál tárolt anyagok mennyisége
majdnem duplájára nőtt. Ugyanakkoí az Ellátó Központ lét§áma csök-
kent, ami a tárolt eszköók technikai kiszolgálrását naglban befolyásolja.

Itt történik közel félsaáz alakulat 'M" anyagainak tárolása. Uryan-
csak "M' e§etén felállít egr feglverzet javítő zásáőaljat és ery fegyver-
zettechnikai tartalékképz6 zászlóaljat, melynek eszközei és anyagai
szintén itt vannak tárolva.

A fegnlerzettechnikai eszköxik á anyagok tárolása technikai terü-
leten megközelítóleg 70 kiilönbözó típusú raktárban, valamint erre a él-
ra kialaHtott szabad tárolókban történik A árt tárolók .!§szalapterülete,
melyek zöme az 50-es években épüt. mintep 31.0fi) mz.

A raktárakban és a szabadtárolókban a pisztoty etsütó btllentJútót
az önJór6löveglg e diódától a konplett lokÁíortg minden megtalálható.

Eszközök vonatkoaásában jelenleg 26 tipusú lokátor! 7Á féle íeg-
vert, 27 féle lövege! 101 féle optikai eszközt és 14 féle múhely- és kar_
bantartó gépkocsit, ö§§ze§en 194 féle eszközt tárolunlc

A hozzájuk tartoá fenntstűsl anyagolrMl 64.m0 félá tárolunlc,
melyMl megközeütőleg 40.000 féle lokátoranya& a többi pedig fegver-,
lóveg-, optika- és e5léb anyag.

A ha5lományos feryverzet csökkentésről sóló Becsi Szerzódá
(CFE) értelmében a tápió§zecsói laktanya "beJelentett hely".

Ezen belű "ellenónési obJektumi az Ellátó Központ, melynek a te_
rületéu található még egl "kivont eszttiiztároló" is. Ig kiemelt feladatunk
elsámolni a 100 mm-nél'nagyobb úrmértékú tiizerségi eszköaikkel,
mint a kijelölt eszközök megsemmisítéséért felelós szerveze! e§/üttmű_
kiúünk a megsemmi§íte§t vegzó MH Fegyverz€t Javító Üzemmel és vé-
gezzíit a ránk e§ó feladatokar
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Etémában 1992 augusztusában az MH-ben az Ellátó Központ kapta
az első éles külföldi ellenórzó csoportot (angol). Ez a csoport, valamint
az aóta óket követő másik két csoport is nary megelégedásel távozott.

Ugyancsak elismeréssel nflatkoztak munkánkól, a látottak és hal-
lottakáapján 1992. novemberében kihelrzett ülésen résztvevő HB ta-
gok, akik az MH anyagi-technikai biztosítrásának részeként tájékoódtak
az Ellátó Központnál,

Mint látható az elrnúlt évben megmérettúnk ország-ülág el6tt és
nem vallottunk ságlent.

Munkánkat az elöljáró is hosszú évek óta 'Jó"-ra értékelte.

Az Ellátó Központ munkáját a ténég állami és társadalmi szervei
valamint a polgári lakossága is pozitívan értékeli. Az illetékes Rendór-
kapitánysággal és az Allami Tűzoltósággal kapcsolódó feladatainkat
évente e§rüttműködési tervekben rögzítjük és annak alapján segítjük
egnnás munkájának eredményességét.

A nagkiizség ó|etében jelent6s szerepeí tölt be rz Ellótó Központ,
mivel többek köztltt a lakosság e5l bizonyos részének konkrét munkale-
hető§eget biztosít.

Azelötjáró által bizto§ított lehetóségek felhasználásával hozzÁjárul-
tunk több létesítmény kivitelezéséhez, anyagi támogatással és íizikai
munka elvégzésével e§/aránt (út, óvóda, iskola, tornacsarnok stb.).

Az egészségesebb életmód kialakításában is jelentós szerepet vállal
az F,l|átó Rőzpont. Az ,eredményesebb sporttevékenpég érdekében
több eve egresült.a nagközség és az alakulat sportegyesülete. Több mint
tíz éve Ofiápiai Ötpróba futósámainak megréndezebével bekapcsolod-
tunk a Pest mes/ei Atlétikai Szövetség sporttevékenpégébe. Evente
több száz futónak különbözó korosztályba szervezünk sánvonalas vgr-
senyeket a térségben. A sporttevékenységünk nem ismer határokat, mi_
vel az utóbbi években állományunk aktívan részt vesz a Bécs-Budapest
szupermaratoni futóveísenyen ús/, mint szerveá és úgl rhint i,enenyző;
a serdülő laMarugóink a francia labdarugó-pályákon is megállták helyti-
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Az MH fegylerzeti anyagokkal történő ellátását végző El|átó Köz-
pont állományának feltöltőttsége 96 Va-os. Ez íg nem hangzik rosszul,
de ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt években a létszám 25 %o-kal
csökkent, ugyanakkor a tárolt anyag majdnem megduplázódott, ez a
szakmai feladatok maradéktalan végrehajtását veszélyezteti, egyes terü-
letek a teljesítóképesség határán vannak.

A hivatásos állomány átlagéletkora 36 év, a polgári állomány átlagé-
letkora 37,5 év. A polgári állomány 35 Va-a nő. A polgári állomány 75
Eo-aszakszervezeti tag. A tiszti beo sztások 60 Vo -a magasabb iskolai vég-
zettséghez kötött.

A hivatásos és polgári állomány egyrésze a laktanya mellett levő la-
kótelepen, másrésze a köxégben vary a közeli községekben él.

1990 óta vállalkozás keretében Vadászboltot üzemeltetünk, aholva-
dászati kellékeket, vadászfegyvereket, önvédelmi és sportfegrvereket,
valamint lőszereket árusítunk. 1992-ben sikeresen mutatkoztunk be az
1. FEHOVA kiállííáson, Budapesten.

A vállalkozásból befo$ összeget a személyi állomány szolgálati,
élet- és munkakörülményeinek szintentartására fordítjuk.

Az Ellátó Központ valamennyi hivatásos és polgári dolgozoja tisztá-
ban van vele, hos/ szervezetünk van a csapatokért és nem fordítva.

Ennek megfelelóen jó kapc§olatot alakítottunk ki az SZCSP, az LP
és a BKKP fegyverzeti biztosítást végző vezető állományával és rajtuk
keresztül a csapatok szakembereivel, amit természetesen szeretnénk tö-
kéletesíteni, annak érdekében, hory a csapat megkapja azt amire, ami-
kor és ahol szükége van a hadrafoghatóság biztosítása érdekében.
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A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLÖ ANYAGI-TECHNIKAI
BIzTosÍTl$A

Galiba hnrel

A repüló anyagi-technikai biztosítás (a továbbiakban: RATB) a ha-
ditechnikai biztosítás részeként a repülő anyagnemfelelősi körbe tartoó
eszközökre, anyagokra terjed ki, uryanakkor része a repülések minden-
oldalú bizto§ításának

A RATB tevékenységi körébe tartoznak a repülőtechnikai eszköaik,
anyagok, a repülésryakorló és kiszolgáló eszközok, a különböző rendel-
tetésú ejtóemyólc

A biztosítás feladatait az MH Repülóműszaki Szolgálatfőnökség,
valamint a szolgálati és szakmai alárendeltségébe tartoó katonai szer-
vezetek illetve szolgálati ágak valósítják meg. A tevékenység kiterjed az
anyagnemfelelósi kórben a felsó-, közép- és csapatszintű feladatok - a
tervezés,besznrzés, ellátás. tárolás, ipari jaűtás, selejtítés - végrehajtásá-
ra, valamint a technikai eszköók üzembentartására és csapatjaűtására.

A RATB tárgu a repülótechnika, mely magába foglalja a repülőgé-
peket (mererszárnyri repülőtechnika), a helikoptereket (forgószárnyas
repűlótechnika) azösszes fódarabokkal, részegységekkel, fedélzetirend-
szerrel eryütl Vagyis a repülótechnika teljes egészében homogén mind
az üzembentartás mind az anyagellátás vonatkozásában.

A kiszolgáló technikai eszközök vonatkozásában a RATB, mint az
összetett technikai eszközök fó anyagnemfelelőse, szoros eg]^ittműkö-
dést valósít meg a gépjárműtechnikai szolgálattal. Feladatkörébe tartozik
továbbá a fegJiverzettechnikai szolgálat anyagnemfelelósi körébe tartozó
repülő rakétálq lőszerek és bombák alkalmazáshoz történó előkészítése,
periodikus ellenőrzése, az ellenórzéshez szükséges mérőkomplexumok
üzemeltetése-

l oaliba IrDr€ mkfzredes, MH RePtjlóínúszaki fóoökség fóínémt}ke
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A repülőmúszaki állomány szoros es/üttműködé§t valósít meg a re-
pülőtechnika légi üzemeltetését végző repűlóhajózó állománnyal, a földi
repülésirányító eszközöket üzemeltető híradó állománnyal és más bizto-
sító ágazatokkal.

Az ejtóernyók vonatkoziá§ban a RATB többszintű kapcsolatban áll
az ejtóernyós szolgálatokkal. Biztosítja az ejtőemyós-deszant átlomány
harci alkalmazásához, kiképáséhez szükséges eszközóket, továbbá a ha-
j6ző személyzet mentéséhez §zükéges ejtóernyőket. Szoro§an együtt_
működik az ejtőernyós szolgálattal a repülógépek fékernyői, a katapult
ülésekbe beépített ejtőernyő rendszerek és más mentőeszközók üzemel-
tetésében, időszakos ellenőrzésében.

A repüléselókészító és kiszolgáló eszközök közül azok tartoznak a
RATB körébe, melyek a repülógépek, helikopterek földi kiszolgálása,
ellenőrzése va5r javítása során funkcionális kapcsolatba kerűlnek a fe-
délzeti rendszerekkel, berendezésekkel (indító, hidraulikus, ellenórzó,
oxigén- vagy levegótöltők, speciális méró- és labor- vary műhelygépko-
csik, repülótéri elfógó berendezések).

A RATB körébe tartozik a repülő-hajózó állomány ellátása speciális
magassági, túlterhelés ellen védó, naügációs felszerelésset is.

A korsierű repüiőgépek és helikopterek bonyolult technikai eszkö-
ók, melyek fedélzetén megtalálhatók a feladataikvégrehajtásához szük-
séges naryteljesítményí hajtómrívek elektromos és hidraulikus erőforrások,
kommunikációs és naügációs eszközök, feldedtó, célá eszközök, fery-
verzet. A repúlőtechnika iizembentartása és csapatjavítása a különbözó
rendeltetésű vary múkii,dési elvű fedélzeti rendszerek és berendezések
köré csoportosítva has/ományosan az alábbi szaMgazatokban valósut
meg3

- sárkány-hajtómű magába foglalja a repülőgép fó részeit, kor-
mányait, vezérlószerveit, beépített hidraulikus, pneumatikus rend_
szereit, mentó és vészelhagyó rendszerét;

- elebromos-mtiszer-oxigén: magába foglalja a fedélzeti elektro-
mos áramforrásokat, hálóZatokat, naügációs berendezeseket. különbö_
ző rendeltetésű műszereket, elektromos-eléktronikus vezérlő
rendszereket, a fedélzeti oxigén berendezéseket;
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- rúdiótechnika., magába foglalja a fedélzeti kommunikációs és
naügációs eszközöket, rádiólokátorokat, feldeítő eszközöket;

- feguer: magába foglalja a lő-, rakéta- és bombafegyverzet füg-
gesztéséhez és célbajuttatásához §zükséges fedélzeti berendezéseket és
rend§zereket.

Ez a szakági csoporto§ítás valósul meg a mérnök-műszaki biztosítá§
alegség, egpég és magasabbeglség szintjén, valamint szakmai képzes-
ben is. A RATB eges periférikus területei a szakmai azonosság vary ha-
sonlóság alapján vannak csatolva valamennf szakmérnök által vezetett
ágazathoz. A szakterűletek il-1etve az abból adódó feladatok és felelós-
ségek pontos körülhatárolása, de uglanakkor az egrüttmúködés rendjé-
nek meghatározása biztosíthatja a sok rendszerból álló repülótechnikai
eszközök komplex kezelését, típusonként egységes üzembentartási
rendjének kialakít ísát, az üzsmképességük és üzembiztonságuk fenntar-
tását.

A repülótechnika üzembentartásának csapatszintű feladatai a vég-
rehajtrás helye, g5lakorisága, tartalma és bonyolultsága szempontjából két
területre oszthatók:

- a műszaki iizembentartó szÁzadoknál megvalósuló repülés ki-
szolgálásra (a repülési feladatokra konkét előkészítés), az üzemképes-
ség ellenőrzésére, karbantartásra, eg}r§zerúbb javítá§okía;

- a javító szolgálatoknál (sázadoknál, osztályoknál) megvalósu-
ló naryobb mértékű idószakos üxgákrq karbantartásoka és csapatjaví-
tásokra. szabályozásoka.

Mindkét tevékenpégnél egységes vezetés mellett az említett szakág
tagozódású csoportokban, múhelyekben hajtják végre a feladatokat.

Mivel a RATB tárgát képező repülótechnika bonyolult és naglér-
tékű eszköz, a végzett munka megbíáatóságának és hatékonpágának
érdekében biztosítani kell az egyéni felelósség és többlépcsós ellenőrzes
elvét. Ehhez meg kell valósítani a műszaki állomány egt részének az
eryes repül6gépekhez kötését, valamint a hibafeltárás - jaűtrás - üssza_
ellen6rzés rendjének érvényesítését a műszaki munkavégzés során. A
5lártó vállalatok által meghatározott munkapont felsorolások és techno-
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lógiák alapján, a tényleges körülmények fi§,elembevételével kell reálisan
meghatiározrri a saikséges mríszaki állomiány létsámát, annak megoszlását.

A repűlótechnika béke kiképzési űzemeltetése során a tényleges
igénybevétel - bizonyos eseteket, elsősorban feg5ruerzet alkalmazását ki-
véve - nag5rmértékben megegyezik a harci alkalmazás igénybevételeivel,
Íry az üzembentartó ale§lségek "B" és "M" szervezete lényegében nem
tér el e5rmástól,

A repüló anyagtárolrás két lépcsős, és az Ellátő Központnál tárolt
központi készletből, valamint a repüló alakulatoknál tárolt készletekből
áll. Az alakulatok ellátása központi kiszállítással általában heti periódi-
kussággal történik. A kialakított rendszer lehetóvé teszi a üszonylag ke-
vés alakulatnál lévó, 18 típusból, illetve típusmodifikációból álló
repülógéppark üzembentartá§ához szükséges fenntartási anyagkészlet
minimalizálását, illetve a rendelkezésre álló készletek effektív felhaszná-
lását, átcsoportos ítását az egyes a|akulatok között. A rendszer múködte-
tését napi információs rendszer és az Ellátó Központban múködó
számítógépes nfllvántartó, adatfeldolgoó rendszer bizto§ítja.

A RATB-t a magas beszerzési és fenntartási költségek, a teljes gép-
park folyamatos üzemeltetése mellett, a hadrafoghatóság és a megbízha-
tóság lehető maximáIis szintjének elvárrásán túl, az import beszerzések
abszolút túlsúlya és az import szolgáltatások, javítások jelentős hányada
jellemzi. Ennek megfelelóen - figyelembevéve a repülőtechnikára, főda-
rabjaira, részeg,,ségeire meghatározott üzemidó korlátozásokat - a köve-
telményeket kielégító tervezési rendszer múködik a központi tagozatban
a csapattagozat információinak felhasználásával.

A RATB javító kapacitásai (a hazai ipari javító kapacitáson kívül)
alapvetően a csapattagozatokban, a repüló eglségek állományában talá-
hatók. Ezen kívül közvetlenül a szolgálatfőnökség alárendeltségébe tar-
tozo Központi Repülőgépjavító Üzem áll rendelkezésre a csapatjavító
kapacitás kiegészítésére, illetve a repúlő alakulatok lehetőségeit meg-
haladó, de az ipari javítrást nem igénylő feladatok sérüléses javítások,
szerkezeti átalakításo\ technológiai feladatok végrehajtására.

A RX|B csapatta4ozatának feladata összefoglalóan az, hogy a ren-
delkezesre bocsájtott erók, eszköók" anyagok és szolgáltatá§ok felhasz-
nálá§ával biztosít§a a repülő és kiszolgáló technika hadrafoghatóságát, a
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tervezett fepülések eseménymentes végrehajtását, a repülőtechnika
megbízható működését.

A hade rőnemi p aranc s noks ágokon múködő repülőmúszaki szolgála-
tok, mint k)zépirányító szewek iránltják és koordinálják a szakmai alá_
rendeltségükbe tartoá RATB feladatainak végrehajtását, ellenőrzik a
végrehajtás minőségét, éwénlrejuttatják a hatályos szabályzókat.

A RÁTB felső szintjén a Repülőműszaki Szolgalatfőnöl<ség - gaz,dál-

kodva a rendelkezésére bocsájtott költségvetési előirányzatokkal, a ren-
delkezésre álló anyagi készletekkel, a re pülőtech nikáb an és
fődarabjaiban lévő üzemidő tartalékokkal - biztosítja az MH Repülő-
szemlélőség által, a követelrnények alapján meghatározott repülési üZe-
midóket, a hadrafoghatóság és repülésbiztonság megkívánt szintje
mellett. Ennek megfelelően:

- elkészíti, elkészítteti a szükséges terveket, tervjavaslatokat, in-
tézkedik a jóváhagyott tervek realizálásfua;

_ meghatározza az úzÉmbeí].tartás általános rendjét;

- szervezi az e§/es repülő vagy kiszolgáló technikai eszközök
rendszerbeállítását, üzembentartá§át, jaűtását, kivonását;

- meghaIározza és a ryári közlönyöli vagy az üzembentartási
tapasztalatok alapján módosítja az e§/es típusok műszaki üzemeltetésé_
nek szabályait;

- tartja a műszaki-gazdasági kapcsolatokat a szállító, javító válla-
latokkal, az ATB más ágazatai'val.

A RATB-hez szorosan kapcsolódó feladat a repülések balesetmentes
végrehajtása, a repülésbiztonság követelményeinek érvényesítése érde-
kében a légügyi hatósági feladatok végrehajtása (a polgári repülésekhez
hasonlóan). A repülő és kiszolgáló technikai eszközök, valatrint az ejtő-
ernyók vonatkozásában I. fokú hatósági feladatokat a szolgálatfőnökség
alárendeltségébe tartozó RePű|őmű§zaki Intézet látja el. Tevékenysége
kiterjed a katonai légijárművek légi alkalmasságának esetenkénti megál-
lapítására és periodikus felülüzsgálatára, az üzembentartó szervezetek
és személyi állomány felkészültségének minósítésére, a repülőtechnika
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megbíáatóságának elemzésére. Az intézet további feladata az üzemben-
tartás és gazdálkodás e5les felsószintű feladatainak végrehajtása a szol-
gálatfónölrség áItal átruházott feladat- és jogkörben.



A MH RBPÜLÖANYAG ELLÁTÓ KÖZPONT IIELYE, SZB-
REPE Az ANYAGI-TtsCHNIKAI BzTosrrÁ§ REND-

§zERÉBEN

Eegedüs Ferencl

Amikor az MH Repülóanyag Ellátó Kózpont (továbbiakban MH
RAEK) helyét és szerepét üzsgáljuk az MH anyagi-technikai biztosítás
rendszerében, akkor sok hasonlóságot találunk a többi ellátó központtal,
uryanakkor a fegyvernem sajátosságaiból adódóan jelentős különbségek
is vannak

A HM vonatkoá előírásai á MH parancsnokának követelményei
alapján, a felsőszintű gazdrálkodrási tevékenpéget az MH Anyagi+echni-
kai Fócsoportfónökség szervezi, irányítja és koordinálja, es^ittműködve
a honvédség vezető szerveivel.

A fócsoportfőnölrség - a gazdasági szakirányítási körébe tartozó fel_
sőszintű gazdálkodó szerveivel eryüttesen - központi tervez6_gazdálko_
dó szervezetet képez A fócsoportfőnökség végzi az alárendelt felsőszintű
gazdálkodó szewezetek, köztük az MH Repülóműsza}i Szolgálatfónök-
ség gazdálkodrással kapcsolatos tevékenységének eg,séges elveken ala-
pu|onegbatároufuát, azMHkatonisren ezeteieszkiz-és készletgazdálkodással
kapcsolatos tevékenységének központi szabályoá§át háboniban és bé-
kében.

Az MH RAEK vi§zonylatában a katonai és szakmai irányítás a Ha-
ditechnikai Csoportfőnök alárendeltségében, a Repülómúszaki Szolgá-
latfónök - mint felsőszintű gazdálkodó _ anyagnemfe|elős útján valósul
meg.

A fenti gazdálkodási és irányítási rendben az MH RAEK rlapren-
deltetése - a többi ellátó központhoz ha§onlóan - tartalmaz minden olyan
tevékenpéget, amely a komplex anyagi-technikai biztosítás fogalomkö_

l Hegedús Fe.mc ínk 8|ezrcd€§, r MH RePüóatry!8, E[átó Központ p8raícgto&r
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íébe tartozik. Így a rciüdtávu anyagi-pénzüryi tervezéstól, az általa ter-
vezett anyagok rendszerbehelyezésén, beszerzésén, az ellátás, r aktfu gaz-
dálkodás, szállítás és rend§zerből történő kivonáson keresztü|, a javítás
tervezeséig és szervezéséig, valamint a gazdálkodás folyamatainak okmá-
nyolt nfiIvántartásáig.

A hasonlóságok ellenére mindenképpen tanulságos lehet néhány
gondolat, amelyet az elvárásoknak mind jobb teljesítesére iránlrrló tö-
rekvés és az élet nagy küívá§ai váltottak ki.

A repülések mindenoldalú biztosítása ery igen bonyolult komplex
tevékenpég. E tevékenység jelentós részét képezi az anyagi-technikai
biztosítá§, melynek pedig eryik legfontosabb eleme a mérnök-műszaki
biztosítás.

Arra a kérdésre, hog5l az MH RAEK alaprendeltetése ménök-mú-
szaki - vag5l anyagi-technikai biztosítás-e, a fent felsorolt feladatokból
láthatóan úry válaszolhatunk, hog5l a mérnök-múszaki biztosítás szer-
ves rÉsze, uganakkor széIesebb sMlájú.

A kérdés üzsgálatakor fel kell idéznünk a szinte minden vezetés-
elmélettel foglalkozó kollokviumon elhangzottakat, miszerint a katonai
és gazdasági vezetés sikerorientált ágazat.

A siker, katonai értelemben a harc eredményes megvívását jelenti
mind kevesebb élóerő veszteséggel, a rendelkezésre álló technikai esz_
közök maximális hatékonyságu működtetésével. Eközben a katonai ve_
zetó döntési szabadságfoka ery üszonylagos végrehajtási önállóság és
ery viszonylagos gazdasági önállóság dipólusterében mozog. A viszony-
lagosságokat a valóságos szewezeti struktúrák, a mindenkori szabályoó
rendszer, a rendszert működtető emberi és technikai intelligencia, vaIa-
mint a cél érdekében mozgósítható pénzüg5ri-anyagi erőforrások deter-
minálják.

Vegrűk sorra ezeket- Az arra eryébként érdemes történeti üsszate-
kintés mellózésével a repülőszakanyag gazdálkodásban a feglrvernem sa-
játosságainak megfelelően, igen hamar az egllépcsős ellátási rend alakult
ki. Ezt indokolta, ésjelenleg is indokolja az, hory a repülő feg5ruernemnél
a legnagyobb a technikai eszközállomány igénybevételének dinamikája,
hiszen a teljes géppark (legutóbbi évekig) 100 Va-a állandóan üzemben
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\]a* AZMZ technika és MZ keszlet ismeretlen fogalom a feg,vernem
elótt. A repülőtechnikák üzemképes§égének anyagi biztosíiása érdeké-
ben heti szállításos rend§zer alakult ki, az Ellátó Központ szállítóeszkö-
zeinek felhasználásával.

Ebben az un. peridódikus szállítási rendszerben minden héten min-
den ellátott alakulatnál megfordulunk.

A fe5rvernemet érintő szabályoaás szerint a mérnök-műszaki bizto-
sítás szerves ftszet képezlk mindazon tevékenységek, amelyek a maxi-
.ális ;i zemelteté§i megbíáaóság érdekében a vakanlagok rendeltetésszerú
felhasznáIását és az ehhez szük§éges mérnöki számvetéseket tartalmaz-
zák

A logikaílag és funkcionálisan lee$,szerűsített (harcoló_alkalmazó,
ill. biztosító-kiszolgáló), katonai-műszaki értelemben viszont bonyolul-
tabbáváló struktúrában igen fontos, hogy az Ellátó Központ anyagi-tech-
nikai feladatait ellátó személyi állomány közvetlen információkkal és
tapa§ztalatokkal bírjon az üzemeltetést, ill. üzembentartást illetően,
uryanakkor megfelelően tudják integrálni a rendszerszintű problémákat.

Ez csak a rendszerben önmagában amorf állapotban lévő informá-
cióhalmaz célirányos feldolgozásával, szűrésével és üsszacsatolásával ér-
hetó el.

Afentieket az MH RAEK'NOVELL" sámítógép€s hálózaton ala-
pu|ó adatfeldolgozó rendszere biztosítja.

Ez a rendszer látja el a központ kettós számvitelével kapcsolatos
feladatait is, feloldva azt az ellenmondást. amely szerint nem a szolgálati
ágak szakmai nyilvántartásai helyett kell kettós számviteli nflvántartást
vezetni, hanem azokat kell alkalmassá tenni a számütel számára.

Jelenleg van rendszerbeállítás alatt egy elektronikus dokuneníum
archiváló, amely lehetóvé teszi műszaki dokumentumok, katalógusok és
egéb okmányok elektronikus tárolását, üsszakeresését, valamint hely-
reállítását-

A fentiek csupán jelzik azon törekvéseket, hogy eg5l Ellátó Kózpont
az anyagnemfelelós felé elsódleges információhordozó legyen.
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Meggyőzrödésún\ hogl ennek tendenciának kell lennie, mivel az el-
látó}özpontok az anyagnemfelelősi gazdrálkodásban betöltött szerepük-
né| fogva képesek olyan infomációk feldolgoására és vűrt továbbítrására,
amelyek katonai, -műszaki, -gazdasági vonatkozásait tekintve e5ne in-
kább nélkülözhetetlenek.

Fontos megjeglezni ho5r egl rendszer építésénél sohasem a jelen
kóvetelményei, henem a jövő elvárásai kell, hogy motiváUanak minden-
kit, a tapa§ztalatok szenlezett, módszeres átadására, az oktatásra pedig
az eg&z rendszerben naglobb gondot kell fordítani.
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A MAGYAR HONVÉDSÉG
ELBKTRONIKAI SZOLGÁLATFÖNÓXSÉCB

Anta! Kátobl

Az Elektronikai Smlgálat Fónókség (továbbiakban ESZF_ség)

A Szolgálatfónökséget 1fi. március 1-i hatállyal, az anyagi-techni-
kai integráció jegyében hozták létre. Az integráció az e|ektronikát már
valamilyen formában alkalmazó szolgálatoknál a szakanyagok tervezesé-
vel, beszerzésével, fenntartásának-, javításának-, valamint a csapatok
ezekkel való ellátásának szervezésével kapcsolatos feladatok egretlen
szenezetbevaló ös§zevoná§át, csökkentett, de szakképzett állománnyal
történő mego|dását tűzte ki célul.

Az alkalmaá-, valamint az elláó funkciók tudato§ítá§át követóen
három szolgálatfónök "vállalta' meglévó fiónölségének részben, vary
egészben történó megosztrását. Ezek voltak az MNVK Rádióelektronikai
Fónö\ az MNVK REVA §zolgálatfónök és részben az MN Híradófónök
A többi érintett távolmaradt. Megnevezésük, távolmaradásukn ak az in-
tegráció szempontjából való minósítése nem feladatom.

Az elektronikai integráció tehát már indulásakor kérd6jeleket üselt.

További nehéxégi fokokkal szolgált a különböző formákat öltó
pénzszűke. Ig például a létsámcsökkentés, amely ery év után az eredeti
25 fó helyett, 12 fóben állapította meg a főnökség új létszámát,Ez alét-
szám már univerális felkészültségú, kifogástalan egészségi állapotú d-
lományt feltételez

Jelenleg nary várakozással tekint az állomány az integráció kiterjesz_
tése elé, mert ettól reméü az anyagi felelósség nevesíthetóségét ott, ahol
a szakanyagok találhatók, a csapatnál.

l ADtal l(ároly ín*. ezíeies, a MH Eeltíonikai szol8,álatfóDölc
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Az Elektronikai Szolgálatfónök szakanyagát képező "tábori' híradó-
eszközokjelenleg "kakukktojáskénf' a HVK Híradó és Informatikai Cso-
portfőnök szolgálati és szakmai alárendeltjei gondozásában, a "béke
híradás" eszközeivel eryütt i,iaemelnek,

Az elektronikai harc technikai eszközeinek a }Ivk Elektronikai
Harc Fónök alárendeltjei üselik gondját, míg a számítás-, irodagép-, és
nyomdatechnika a MH Ruházati Szolgálatfőnök alárendeltjeitől kezdve
a HM Ellátó osztályokon át a Híradó Szolgálatig bezárólag, mindenhol
"otthonra" talál.

Az előbbieklegalább'alkalmaá" fónókei a technikának és ahelyett,
hog'csak" k<ivetelményt támasztanának, mindjárt teljesítik is azt.Az
utóbbiaknál azonban igazi idegen'fióka" a szolgálat szaktechnikája.

Milyen ez a szaktechnika?

Darabsámukat, értéküket és a fenntartiásukhoz szükséges költség-
vetési részaránl tekintve, a Hir.és Inf.C.sf. alkalmaái hatáskörébe tar-
toó, úg5mevezett tábori hiradás eszközei a legielentősebbbek. Ezek a
különböző teue§ítményú, csatorna§ámú és üzemmódú rádiók, harcásza-
ti rádiórelék és bizonyos, a tábori híradás celjárá használatos vezetékes
eszködk, központok, valamint információvédelmi eszközök.

Ide tartoznak tovább a repülésbiztonságot szolgáló földi rádió-, rá-
diónavigációs-, és fénytechnikai eszközök

Volumenüket tekinwe, a HVK Informatikai Szolgálatfőnök alkal-
maái felüryelete alá tatozó szÁmítás-, és iroda technikai eszközök kö-
vetkeznek. A nyomdatechnika alkalmazói tisztét mindíg a birtokló
szeruezet vezctője tölti be.

Végül az elektronikai harc méró, lefogó és a harcimunkát koordináló
eszközei zárják a sort.

Az eszközök korszerűségét tekinwe, a fentivel csaknem ellentétes a
sorrend.
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Mint "harci" technika az elektronikai harceszközök a legkorszerűb-
bek. Az általános elektronikai fejlódéshez képest azonban ma már jelen-
tós a lemaradásuk

A kommersz számítástechnikai eszkózöket alkalmazó "számítás-
technika" naprakészen korszerű ugyan, de csak a PC kategóriában. A
nagygépes hálózatok megvalósításának még jelentős személyi és anyagi
akadályai vannak.

Korszerűség tekintetében a "tábori" híradás eszközei mutatják a leg-
tarkább képet. Megtalálhatók itt a legmodernebb üzemmódot alkalma-
ó, un. sórt spektrumú eszközök, de előfordulnak még sajnos a jó öreg,
haryományos, csóves masinák is. Ez utóbbiak tömegével, míg azelőbbiek
csak mutatóban.

Ahangátvitel ómében analóg módon törtónik, de elófordulnak már
digitális elemek is.

Az információvédelmi eszközöket ugyanez jellemzi.

Ho§/an történik az üzemeltetés?

A szolgálatra az üzemképesség fenntartásának, illewe helyreál|ítá-
sának feladatai hárulnak.

A Ma5lar Honvédségen belül a korábbi éwizedekben kialakult pi-
ramis elv érvényesül. Ennek az a lényege, hogy a piramis alapját képező
nagyszámú, felszínesen képzett kiszolgáló személ[zet - az üzemképesség
helyreállítása érdekében - csak korlátozott mélységű beavatkozásra jo-
gosult.

A szaktudás a piramis csúcsa felé növekszik, párhuzamosan a beavat-
kozáshoz szükséges tárgyi feltételekkel.

Az integráció derékba törése, valamint az elmúlt évek "gazdaságos-
sági" intézkedési rendkívül ellentmondásos helyzeteket teremtettek. A
jelen helyzet ezért csak, mint átmeneti üselhető el, remélve a megoldást
hozó kibontakozást.
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Mi várható a szakÁg területén?

A szakterület biztosító jellegű, ezert fejlódése a MH á|talános fejló-
désének függvénye. A MH bármely területén végrehajtott fejlesztés érin-
ti az elektronika jelenlegi bázisát.

Semmilyen körülrnények köótt sem nélkülözhetó azonban a ma-

ryar hadiipar jelenléte, hiszen a megelőzó fejezet piramisának csúcsa az
ó számára van fenntartva, Ezert a szolgálat léte és fejlódése a magyar
hadiipartól is függ.

Évekig kell még üemeltetni az elalrrlt technikát, mert az adott is
jobb a semminél.

készülni kell azonban a váltásra.

Ennek a készülődésnek főleg személyt, szewezeti íeltételei vannak,
illewe kellene, hory leryenek

Biztató jelei tapa§ztalhatók a személyi feltételek általános javulásá-
nak a ti§zti állomány nyelü-, és (külföldi törzstanfolyamokon) szakmai
képzésében.

A szervezeti feltételek kialakítása csak átgondolt, átfogó, e5néges
koncepció részeként képzelhető el eredményesnek.

Bármilyen le5len is ez a koncepció, napjaink elelrtronikájától már
nem tudja függetleníteni magát.

Mérlegelheti viszont, és mérlegelnie is kell, hog5l milyen drágán al-
kalmazza a modern elektronikát?

A szolgálat jcivóje benne van abban a válaszban, amit majd erre a
kérdésre a koncepció szerzői adnak

követkeáetés.

Az anyagi+echnikai integrációban múködó szolgálatokkal karöltve,
minden emberileg elképzelhetót megtett az állomány azért, hog5l a kidol-
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gozatlan eg/üttműködési vi§zonyok között is zökkenőmentes legyen a
csapatok szakanyagellátása, biztosított le§Ien az üzemfenntartás.

A csak részben végrehajtott integráció, a belül levók minden igye-
kezete ellenére sem képes igazolni az integráció híveinek elképzeléseit,
de az ellenzők sem könyvelhetnek el ryőzelmet.

Amíg az üryintézési folyamatokban az emberi találékonpágra, im-
proüzáló képességre, hallatlan rugalmasságra építünh nem alakulhat-
nak ki azok a manuális munkafolyamatok, amelyeket gépre lehetne ünni.
Addig csak gépeink lesznek, de nem lesz gépesített vezetésünk.

A döntő lépést a minden "alkalmazók" alkalrnazójának, a hadmúve-
leti-hadászati vezetésnek kell megtenni. A lépés megtételéhez megtör-
tént a szükséges nekirugaszkodás.
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MH RIJ,IIÁZATI SZOLGÁIAT
l 992. tv rn,vÉKpNysÉcÉnö.

,lnda Árpód|

Az MH Ruházati Szolgálatfőnökég személyi állom árrya 19!2-ben 4
fő tisztre és 2 fő (polgári) kózalkalmazottra csökkent. Az állomány a nö-
vekvó feladatokat csak fokozottan intenzív tevéken},séggel és a feladatok
eg5l részenek (a szintén c§ökkentett létsámú) MH Ruházati Ellátó Köz-
ponthoz c§oportosíwa volt képes maradéktalanul és színvonalasan vég-
rehajtani.

Összegezve megállapítható, ho5l a szolgálat képes volt eleget tenni
az elöljárói elvrárrásoknak és tú|nyomórészben semlegesíteni tudta a ne-
gatív hatásokat.

A szolgóIatfőnöl<ség a fó fipelma

- a GAMMA II2. feladat aikkenómentes végrehajtására;

- az alaprendeltetéének maradéltalan teljesítésére: a változá-
sok realizálására, az MH ruházati ellátottságának biztosítiására, a rubrázat
és személyi felszerelés fejlesztésére, az anyagi-pénzüryi gazdálkodás
eredményességére foídította.

Múszaki fejlesaés

Az elrnúlt évben élkitűzéseink és a katonai vezetés részeról meg-
határozott feladatok mellett §ámos terven felüli feladatot is rnegoldot-
tunk a mríszaki fejlesztés terén.

t enoa Árpro aeata.s" MH Ruházaü szol8álatfdnök-hery€nc§
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Néhány fóbb, teljesült fejlesztés:

- a ht. állomány köznapi és ünnepi ruházatfua avégleges javaslat
szerinti model|ek és a próbaüselésre §zánt öltönyök elkészültek;

- a hadi-(ryakorló) ruházat komplex csapatpróbája az év első
felében megkezdódótt:

- a diszelgó ruházat a végrehajtott csapatpróba után bevezetésre
került;

- megtörtént a módosított kivitelú málhamellény és málhaxák
kimintázása;

_ az alapanyagok közül az esővédő ruházat újabb mintas/áítá§ai
megtörténtek elvégeaük a harckocsiá állomány fékezett égésű és
szennytaszító kikészítésű ruházatához többfajta alapanyag kimintázását;

- kifejlesztettük a fegveres biztonsági órség új eryenruházatát,
a gyártása és az ellátás megkezdődött,

A központi ruházati gazdálkodás, ellátás néhóny összefüggése:

Az 1992. énktnpnti gazdiálkodást az elörárói intézkedésekben elóír-
tak alapján végeztük A költségvetési előirányzatok felhasználrásánál
megszabott, köteleáen tervezétt feladatokat végrehajtottuk

Ámeneti problémát okozott, hory az év során eryes cikkekból az
ellátást készlet- és mérethiányok nehezítették Késtek és pontatlanok
voltak a megrendelése§ a gártóknál pénzüg5ri nehézségek mutatkoztak,
akadozott a termelá. Problémát okozott az év elején jelentkezó nary-
mértékű elóvételezesi igények kéry,szerú teljesítése is.

A tapasztalatok alapján fokozott figyelemmel és megelóző intézke-
désekkel ipekeztünk bizto§ítani a beszerzá zavartalanságát á az ellátrás
folyamatosságát.

A központi gazdálkodásunk és az ellátás zavartalan biztosí!ása érde-
kében, a íinanciális nehézségek áüidalására az MH REK 527 235 eFt
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értékben fizetési megállapodást kötött a katonai szervezetekkel, melyek-
nek teljesítése rendben, az ütemezéseknek megfelelóen megtörtént.

A takarékosabb gazdálkodási élkitűzéseinknek megfelelően, a köz-
ponti készletek frissítése és a csapatok hatékonyabb gazdálkodásának
elősegítése érdekében lehetőséget biztosítottunk a II. értékcsoportú, de
még jó állapotban lévő központi készleteink kedvezményes (megállapo-
dáso§) áron történó értékesítesére. Az ebMl sármazó bevétel 160 000 eFt
volt. Emellett a rendszerból kivont inkurrens ruházati anyagok és felsze_
relések polgári szervek részére történő értékesítéséból nettó 15 421 eFt
bevételt realizáltunk,

Az elmúlt évben tovább romlottak a beszerzési lehetőségek. Ezen
nehézségek áthidalására 1D2. július hónapban az MH REK zártkörű
pá|yázatot hirdetett meg a régebbi és újabban jelentkező vállalatok ré_
szére, akik az általunk tenderezett cikkeke mintadarabokkal és áraján-
lattal pályáztak. 1993_ra a megrendeléseket ezek figrelembevételével
állították össze.

Az MH Ruházoti Ellátó Központ
pénzúgri, sámüteli és adatfeldolgoási tevékenysége

Az 1991_evben kíalakított pénzü&li és számviteli osztály elsó megmé_
rettetését mérlegbeszámoló elkésátése jelentette. Ennek előfeltétele-
ként el kellett készíteni a varyonfelmérő leltárunkat.

Az elmúlt évben fontos feladatunkvolt, hog5l megismertessük a sza-
kállománnyal az új számviteli elveket, és ezek glakorlati alkalmazását.

A pénzüryi és számviteli szabályok gyakori változásait csak később
követték az elöljárói intézkedések Azert, hogy ne keniljünk lépéshát-
rányba, az állandóan változó jogszabályok figelemmel kí§érését, időbe-
ni, helyes alkalmazását kiemelt figyelemmel kezeltük,

Az adatfeldolgozás, számítástechnika elterjedésében és korszerűsí-
tésében az MH REK-nél rohamos fejlódés következett be. Növekedett
a számítógépek száma & a gépeket kezelő szeméIyek létszáma, a rend-
szerbe eryre korszerűbb gépek áramlanak, mindinkább érezhető aszá-
mítógépek alkalmazásának poátív hatása.
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Az 1992-re ahálózat, a programok és a munkaszervezes korszerűsí-
tése volt jellemző. A számítógépek számának növekedésével eryütt gya-
rapodott azon munkatársak sáma is, akik köaletlenü bekapcsolódhatnak
az információáramlásba, illetve azok felvételébe.

Az adatfeldolgoziás vona|kódos és mágneskártyás fejlesztése pénz-
üryi okok miatt elmaradtak.

A katonai ruházati boltokíól

A katonai ruházati boltokban az elmúlt évben is aíra törekedtünk,
hory minél jobban kielégítsük a vásárlók igényeit. A hivatásos állomány
érzékenyen tapasztalhatta, hory a katonai ruházati boltok kötelezően
előírt cikkféleségek ery részénél mérethiánnyal küzködtek Az előző
évekhez viszonyíwa szűkült a választéki cikkek köre. többen tapasáalták
a bolti ellátás színvonalának üsszaesését is.

Az okok elsósorban az alapanyag és késztermék gyártók gazdasági
nehézségeire, tervezési-beszerzési tapasáalatlanságra, szervezeti válto-
zásokra és más. kedvezótlenül ható tényezőke vézethetók üssza,

1992-ben fejlesztettük a ruházati boltok működésé t Az 7991len
rendszerbe állított péttztár gépek bevezetésével kapcsolatos szembenál-
lás mérséklódött, felújítottuk a katonai ruházati szalont és az 1. sz. katonai
ruhrázati boltoq négl boltban srereltetírik fel a helyi kijdzésrí riasztórendsiert,
beszereztük a pénztárgépek szűrőhálóinak négy szünetmentes táperysé-
gét, a bolti eladók egséges formaruhájának anyagát.

A ruházati anyagok seleJtezése

A ruházati anyagok selejtezési rendszere - a gazdálkodási. szolgálta-
tási és személyi feltételektóI fi.iggően - többször változott.

Az 50-es években aruházati cikkek §elejtezését az elöljáró magasabb
egy,ségek ruházati szolgálatvez€tői (fónöke) fol1tatták le. A sorozato§
visszaélések és a közepirányító szakági úezetók munkaidejének túlzott
igénybevétele, a vezetői tevékenység háttérbe szorulása miatt szükséges-
sé vált a selejtezés centralizálásal Ezért a HM Önálló Ruházati osáály
alárendeltségében 12-25 fős selejtező outáIy boztak létre. Az állómány
ruházati, illetve htp. szaktisaekből tevódött ó§sz€, akik a katonai szerve-
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zeteknél - az előűleg bejelentett igények szerint tervezve - a helysánen
végeaék a selejteést.

A 70_es években - a honvédségi textiltisztító é§ javító iizemerységek
szolgáltatásainak bővítésével lehetóvé vált egy korszerű, a katonai szer-
vezeteket segító, jobb kiszolgáló selejtezési rend kialakítása. Ez a selej-
tezési rendszer az MH REK 1973. éM megalakulásával íj szewezeti
kereteket kapott, és ettől az időponttől azintézeííészeként létrejött át-
vételi osztály üzemi átvételi (selejtezesi) alosztálya, a technológiai folya-
matba építve folytatta a selejtezést a 10 honvédségi textiltisztító
üzemegnégnél. A központi készletbe került, selejtezésre váró anyagokat
a táborfalvai kirendeltség üzemi átvevói selejtezték

A központosított selejtezési rendszer mentesítette az alakulatokat
az idóigényes munkától, ugyanakkorjó hatásfokkal érvényesült a vezetes
gazdálkodási elgondolása az anyagok eglséges gyakorlat szerinti kivoná-
sára. Az eltérő felfogásban a mosodai üzemegységeknél 10 fős, célirányo-
san, jól felkészített szakállomány végezte a mindenkori kiwetelmények
szerinti átértékelest és selej tezest.

A selejtezes újabb _ 1993. január l_én hatályba lépett szabályoziása,
az MH REK-nél elrendelt létsámcsökkentés az üzemi átvételi (selejte_
zesi) osztály megszünteté§e miatt vált szükségessé. Az anyagok kivonása
ettől az időponttól kezdódóen - a ruházati és felszerelési cikkek döntó
többségére kiterjedően - a csapatok hatáskörébe kerütt. Csupán a ruhá-
zati anyagok egy szűk körére maradt meg a központi selejteze§ rendje.

Az újonnan kialakított és bevezetett rendszer elónyei mellett sá-
molni kell bizonytalansági, negatív tényezókkel, amelyek hatása a selej-
tezési folyamatokban érintett, viszonylag nagylétszámú végrehajtó
állomány eltérő felkészúltségéból, s,akorlati munkájától, lelkiismeretes-
ségétól ffug.

I(özreműIrii<lés nemzetkiid §íkon

A Magyar Honvédség illetékes szeweinek résryétele a nemzetközi
békemissziókban mintegl 15 álvel ezelótt kezdódött meg.

Az igénybevételnek megfelelóen az éghajlati különbségek alapján
összeállítottunk e§r trópu§i, es/ sivatagi és e§I hegruidéki változatot.
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Ezek a változatok alapanyagban, a komplettekbe tartoó cikkek aránya-
iban és speciális felszerelésekben különböznek egnnástól. A korábbiak-
nál teljesebb ellátást biztosítottunk az Öbol-háború térségébe indult
orvoscsoport részére és felkészültünk ery humanitárius segély keretében
alkalmazandó, Szomáliába készriló egészségüpi kontingens beöltözte_
tésére. Az előkés zítő rész|egfelelős ta$ ai kedvezően fogadták a intézer
nél megtartott, minden részletre kiterjedő bemutatót.

A katonai felsővezetés tervei szerint 1993-ban ENSZ kiképző brázist
létesítenek, amelynek állandó á változo állományát azMH RSZF-ség
tervei szerint speciális ruházati ellátrásban részesítjük. Ezzel kapcsolatos
távolabbi elgondolások még nem ismeretesek számunka.

pi8ckutstá§ külílildön

Az MH Ruházati Ellátó Központ kötótt gazdálkodási rendszerben
működik. Ez évben is törekedtünk a jobb minóségű cikkek, alacsonyabb
beszerási árakon való beszerzésére.

1992-ben Pakisztánt és Szingapurt kerestük fel. Pakisztán ryapot-
termeló és textilslártó kapacitása közismert. Emellett ismertek háborús
konfliktusai, társadalmi-gazdasági elmaradottságának adatai.

Pakisztán a ülág ötödik legnaryobb gyapottermeló orczága. éves ter-
melésének (900 000 t) ffi Va-át métetárura feldolgozva értékesíti. Az itt
készült pamuttextiliák viszonylag alacsony köItségíáfordítással készül-
nek Ebbó| adódik, hogl a késztermékek árai - a járulékos költségekkel
(szállítás, vám, stb.) együtt is 20-30 %-kal alacsonyabbak az azonos hazai
termékeknél.

A feltéte|eket mérlegelve próbarendelést adtunk a konfekcionált
textiliákhoz közelálló anyagokMl mintatételekre.

Szingapur, mint a távol-keleti kereskedelem kontinenseket összekö_
tő központja szerepel a köztudatban. A valóság szembetúnóen küIönbö-
zik az odautazók számára mindazoktól, amelyeket valaha olvastak és
elképzeltek.

Szingapurban a korábban beszerzett és a katonai ruházati boltokban
keíe§ett sportcipőkból és szabadidó ruhákból rendeltünk újabb model-
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leket. A megrendelések az EWECO Kft. közvetítésével realizálódna§ a
piackutatás szervezője és az import bonyolítója volt.

A következő évek természetes folytatásban teszik feladatunkká,
hog piackutató és tanulmányutakkal keressük a kedvezőbb megoldáso_
kat.

Ami szebbé teszi a hétköznapoksí, ami elősegíti a kikapcsolódást a
pihené§t

Anőnapi megemléktzés mindel évben eseményt, lázas készülődést
jelent szolgálatunknál. Milyen is egl nőnap nálunk, pl. 1992-ben, A be-
vezető megnftó kósxintő után termé§zetesen volt ery jól felkészült
amatór elóadó gárda, akik mindvégig jól sórakoztatták a na§/létszámú,
nemcsak nói néóket. Volt a műsorban ver§, próza, hilönböó üdám
jelenetek, villámtréfálq paródiák. A műsort videon lögzítettük, hory ki_
ki igénye szerint ismét jól sóra kozzon az igen kedves műsoron.

Nem kisebb eseménye szolgálatunknak az évente megtartásra kerü-
|ő spartakiód. Az elmúlt évben Karcagon a 4. ideiglenes raktár adott ott-
hont a hétvégi kétnapos sportrendezvénynek.

A különbözó sportágakban - kispályás labdarugás, asaali tenisz, röp_
labda, stb. a vezető állományból, a raktárak állományából összeállított
csapatok igaá "sörre' menő ktiadelmet vívtak, mindenki jól érezte magát,
a játékosok is, a nézők is. Ezek a rcndenÉnyek egnészt felkeltették az
érdeklódést az aktivabb mozgás, a sport szépsége, szeretete iránt, más-
részt erósítik a kúlönkiző szervezetek dolgoói egrüvé tartozásának ér_
zését, erymrás jobb megbecsülését.

A kikapcsolódást, pihenést szolgálja állományunk rZü ltetése . A drá-
guló üdülési feltételek közepette elónyös volt dolgoóinkszámára az ál-
talunk nyújtott kedvezményes űdültetés. A szezon június 01_tól
sz€ptember 15-ig tart, amelyet a MH REK parancsnoki vezetése és a
szalszewezeti vezetőség közösen szervez a következó éves űdültetési
létszámkeret figrelembevételével. Pl.: Berekfürdón: 180-190 fő. Gár-
donyban: 40-45 fó, BalatonszabadiSóstón:35-40 fó, Tóserdón:25-30 fő.

(Az elhelyezés, a szolgálat által a korábbi években vásárolt és felépí-
tett faházakban történik.)
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Emellett a gyermeküdültetés segítésében, támogatásában is részt
vállalunk, amelynek ü§zonylag szűk pénzügyi kereteink szabnak határt.

Nyugdíjas találkozót minden páratlan évben szervezünk, azon a
nyugdíjasok minteg %)-95 Vo-a részt vesz. Firyelmet fordítunk a gondos
elókészítésre, szervezésre, hogy az aktívdolgoó állománymegkülönböz-
tetett íigyelemmel forduljon az érdeklódó, emlékező, idős, volt munka-
társak felé.

A meghívott és megjelent nyrrgdíjasokat tájékoztatjuk a napi prog-
ramról, majd felkeresik volt munkahelyiiket, ahol többek között ismer-
kednek a jelenlegi munkakörülményekkel. Ezt kóvetően ery kózponti
tájékoztatót tartunk intézetünk életéról, majd egl rövid műsorral szóra-
koztatjuk a résztvevóket.

A műsor végén közös ebédre hívjuk meg őket, délután pedig az erre
a célra kűlön szewezett kedvezményes vásárlási lehetóséget biztosítunk
az inkurrens anyagokból, viszonylag alacsony áron.

Ezeket a meghívásokat, rendezvényeket mindig nagy órömmel fo-
gadják ryugdi|asaink, jó hangulatban töltik el a napot és ilyenkor úg5l

érezzük mi is, hogy sikerült egy kis kikapcsolódást nyujtani, egy kis örö-
met szerezni számuka.

20 éves a Ruházati Ellátó Ktizponí
(1973_1993)

Az MH Ruházati Ellátó Központ húsz éwel ezelőtti megalakulásá-
tól napjainkig helyének és feladatának megfelelően teljesítette a Magyar
Honvédség ruházati gazdálkodása, a fejlesztés, a minóségvédelem, a be-
szerzés, tárolás és ellátás megszervezése, irányítása és végrehajtása terén
a katonai és szakmai vezetők által megszabott követelményeket.

Az elmúlt húsz év röüd áttekintése is jól érzékelteti a szervezeti,
gazdálkodási és működési feltételek változását.

Már a kezdeti időszakban, az új vezetési struktura létrehozása iga-
zolta a középirányító szerv létjogosultságát. Az e|látó központ törté-
netének első tíz éve, majd, az ezt követó hat ev is bizonyította, ho§l a
szervezet betöltötte szerepét, a létrehozott rendszer múködóképes volt,
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az RSZF-ségtől átvett feladat és hatáskör, mind a felső szakmai irányí-
tást, mind a REK tevékenységét rugalmasabbá, hatékonyabbá tette.
(Helyzetéről, tevékenpégéről, e folyóirat l993A. sámban részletes tá_
jékoztatót olvashatunk.)

A kezdeti időszak tapasztalatai alapján a későbbi szervezetiváltozá-
sok és a működés rendszerében bevezetett módosítások azintézet továb-
bi fejlőd6é! magasabb szíryvonalon fol}tatott tevékenpégét eredményezték.
Pl. Ebben az időszakban a ruházati ellátó központ anyag-áruforgalma
megduplázódott. Ez abból is adódott, hogy azintézethez kerűlt több szer-
vezet ílházati ellátása. (Vám- és Pénzüryórség, BM Határőrség, MA-
LEV, stb.)

A csapatellátás terén bevezettük a több ütemú, programozott ellá-
tást, vasuti és konténeres kiszállítást, (korszerűsítéseket a raktározásban
és anyagmozgatásban, stb.) Színvonalasabbá vált az együttműködés a ter-
melő, szállító vállalatokkal. Ebben az idószakban a készletkivonás - se-
lejtezés - új rendszere valósult meg,

1989-ig tartó össztevékenységnek részei voltak az előzőekhez képest
új, vagy újszerű feladatok, az országos rendezvényekkel kapcsolatos el-
látás, továbbá a számítógépes fejlesztés egyre bővülő bevezetése és a
szakemberek továbbképzése.

1989 óta bekövetkezett változások érintették az MH REK+ is. Ezek
többek között a létszámcsökkentés, a költségvetési előirányzatok csók-
kentése, a tartalékos hadköteles állomány jelentós mennyiségű ruházati
felszerelésének bevonása, ehhez kapcsolódóan a 4. sz. Ideiglenes (kar-
cagi) Raktár létrehozása, h§lönböző egyenruházati és felszerelési cik-
kek, valamint a viselési szabályok módosítása.

Az utóbbi években követelményként jelenkezett az új piacok, a kül-
földí források felkutatása. Ebben az időszakban a nemzetközi politikából
ránk háruló teendók - az Öböl válságbeli és távol-keleti maglar kontin-
gensek ruházati biztosítása _ jelentettek külón feladatot.

Az elmúlt 20 esztendónek mindenesetre abban fejeződik ki a legna-
gyobb jelentősége a szolgálat számára, hogy sikerül mindvégig fenntar-
tani a folyamatos műkodőképessége! eredményesen tudtunk alkalmazkodni
a v áltoző gazlas ági körülményekhez.
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Az MH ÉrprupzÉsI BI-1Áró KözpoNT
rpvÉxEnrysÉcB

Gyatmati Sdndor|

A harc sikeres megvívásának alapvetó feltétele a harcoló állomány
kiképzésének, felkészítésének színvonala, a harci technika fejlettsége,
hadrafoghatósági állapota.

Úgy gondolom, a fenti alaptétellel racionalitásánál és egyéb más
okok folytán sem ütatkozik egyetlen katonai szakember sem. Ugyanak-
kor tapasztalataim szerint nagyon sok katonai szakember nem tulajdonít
kellő jelentóséget a katona állomány táplálkozásának. Amikor ezt a meg_
állapítást teszem, elsősorban nem is az élelmiszerek minőségére,
mennyiségére gondolok, hanem az ételkészítés technológia feltételeinek
meglétére vagy hiányára. Meggyóződésem, hogy bármilyen jól kiképzett
és felkészített katona §em képes a korszerű feglverzet hosszútávú haté-
konyműködtetésére, ha a mindennapi táplálkozása nem ajelenleg ismert
korszerű vagy korszerúnek mondott élelmiszerekből tevódik össze és az
ételkészítés technológíai feltételei nem tartanak lépést a feryverzet kor-
szerűsítési folyamatokkal,

Az élelmezési ellátás színvonalának milyensége ,az adott katonai
szervezetnél dól el alapvetóen, ugyanakkor az MH Elelmezesi Ellátó
Kcizpont szakállománya egpe többet tehet az élelmezési szakanyagellá-
tás területén annak érdekében, ho5l a személf állomány megfelelő mi-
nőségű, korszeni, egészséges élelmiszerekhez jusson, az ételek korszerű
konyhatechnikai eszközökkel készüljenek.

Mielótt azonban részletesebben szólnék az Iólelmezési Eltátó köz-
pont tevékenységéról, tekintsük át mi is a szervezet rendeltetése, melyek
az alapfeladatai.

t Gyamatisáítdor alezredes, a MH Élekneé§i Ellátó Közponl paíanc§ítok-hefyettes
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Rende]tetése:

1.i Az MH Élehezési Ellátó Központ az MH Élehezési Szolgálat
Főnökség közvetlen alárendelt katonai szervezete.

2.1 Az Ell6tó Központ az élelmezési szakanyagellátás dandárszinttel
azonos jogálliású közepirányító szervezete, amely végzi a Magyar Hon-
védség részére szükséges központi ellátás körébe vont élelmiszer, anyag-
járandósági cikkek, élelmezési és tábori éIelmezési felszerelési eszközök,
továbbá konyha- és egyéb gépek beszerzését, minőségi átvételét, készle-
tezését és tárolását, ellátja - központi rendelkezések alapján - a területi
ellátó raktáraihoz utalt katonai szervezeteket a központi ellátás körébe
taítozó szakanyagokkal és végzi a hatáskörébe utalt szolgáltatásokat. Kö-
teles hatékonyan gazdálkodni a rendelkezésére bocsájtott költ§égveté§i
előirányzatokkal, valamint forgóalappal. Végzi a központi ellátás köréb€
tartozó élelmezési szakanyagok rendszerből történó kivonását, selejte-
ásét és azok értékesítését.

3./ Az MH Élelmezési Szolgálatfőnök által átruházott hatáskör ke-
retein belül ellátja a Magyar Honvédség közvetlen rendeltetésú katonai
§zervezetek élelmezési szolgálatainak szakmai irányítrását, szakellenőr-
zését, elszámoltatását és vezető állományának szakmai felkészítését.

Alapfeladata:

1./ Összehangolja az Éleheási Ellátó Kózpont funkcionális osztá-
lyai, alosztályai és területi raktárai tevékenységét, azokat vezeti, irányítja
á ellenórzi.

2.1 Teweú, szervezi és végzi a központi el|átás körébe tartoó szak-
anyagok beszerzését, átvételét, javítását és jaűttatását (szervízellenórze-
sét), végrehajtja az ezzel összefúggő számüteli és pénzügli feladatokat.

Központi rendelkezés alapján ellátja a katonai szervezeteket a meg-
határozott szakanyagokkal, végzi a szaktechnikai eszközök és gépek csa-
pat§zintű szervízelésének és javításának koordinálását.

3./ Megszervezi az ellátrási és készletezési kötelezettségek figelem_
bevételevel a központi anyagi készletek tárolását, karbantartását, szava-
tossági időn belüli cseréjét, a központilag elóírt szinten tartja az anyagi
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készleteket és tartalékokat. Végzi - jóváhagyott §zámüteli rend alapján
- a készletében lévó szakanyagok folyamatos analítikus és szintetikus
nflvántartását, biztosítja a vezetéshez, beszerzéshez és az ellátáshoz
szükséges alapvetó információkat.

4.i A jóváhagyott költségvetési kereteken és a forgóalap összegén
belü önálló jogi személyként a szakanyagok beszerzésére és a szolgálta-
tások elvégzesére megállapodásokat, szerzódéseket köthet é§ bonthat

5./Aszolgálati elöljáró követelményei alapján végzi a szolgálat anya-
gi-technikai eszközeineh felszereléseinek műszaki fejlesztését, koísze-
rűsíté§ét, megszervezi az új eszközök csapatpróbáját, értékeli azok
eredményét, előkészíti a rendszeresítési elj árást és elókészíti a szükséges
dokumentációt.

6./ Felkutatja a leggazdaságosabb beszerzési forrásokat, jaűtási és
szolgáltatrási lehetóségeket, végzi az élelmezési ellátást folytató katonai
szervezetek tájékoztatását a romlandó élelmiszer beszerzéseket befolyá-
soló piaci hatásokról, lehetóségekről és árakról.

7./ Nyilvántartja - §zállítók szerint - a megrendeléseket és azok tel-
jesítését, áítevékeny§éget folytat, kialaKtja é§ vezeti a fontosabb szak-
anyagok árnfllvántaítá§át.

8./ Részt vesz a Maglar Honvédség háborús anyagi biztosításának
szakági megszervezésében, az ország védelmi képessége érdekében meg-
határozott szaldeladatok végrehajtásában.

9./ Biztosítja az elrendelt szakanyagkészletek" tartalékok megalak-
tását, előírt szinten tartását, folyamatos cseréjét és frissítését. Az MH
Elelmezesi Szolgálat Főnökség könetlen irányításával végzi az "M" utal-
ványok kiadását és bevonását. Az érintett katonai szervezetekkel eglez-
tetve megtervezi az "M' anyagi készletek vételezési ütemezáét.

Egészen a legutóbbi idókig, sőt még nagjainkban is legfeljebb más
érvek alapján sokan vitatták és ütatják az Elelmezési Ellátó Központ
létjogo§ult§ágáq mondván, ho5l a katonai szeívezetek a helpzíni be-
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szerzéseik során olcsóbban tudnak beszerezni olyan élelmiszereket,
amelyeket jelenleg csak a területi rakárból szerezhetnek be.

Természetesen ezek az állítások csak részigazságokaí tartalmaznak,
mert egy-egy esetenkénti olcsóbb beszerzés olykor igen jelentős kárára
válik az illető katonai szervezetnek. Hiszen a katonai szervezeteket na-
ponta üZleti ajánlatokkal ostromló külónböző kereskedelmi szervezetek
jelentős része teljesen megbízhatatlan és bizony nem egy esetben elsó-
sorban az élelmiszer szavatossági idejére vonatkozó manipulációktól sem
riadnak üssza.

Az utóbbi időben nem egy olyan e§ettel találkoztunk, amikor is a
katonai szervezet képviselője reklamációval élt irányunkban, hory bizo-
nyos - a raktárainktól vételezett - éIelmiszerek minősége érzékszervileg
is megállapíthatóan kifogásolható. Amikor a kérdéses élelmiszert a szak-
embereink megvizsgálták kiderült, hogy nem a raktárainkból származő
élelmiszerről van szó és ülágossá vált számunkra, hory a katonai szerve-
zet egy kereskedelmi szervezet "olcsó termékének" esett áldozatául.

Ilyen és ehhez hasonló esetek,tucatját tudnám példaként említeni,
de úgy gondolom, celszerúbb ha az Élelmeási Ellátó Központ tevékeny-
ségét alapvetően minősítő területről a gazdálkodásról, ellátásról szólok
részletesebben:

Az élelmezési §zolgálat felső vezetésében dolgozó szakemberek új
iránti fogékonyságát dicséri, hogy a szolgálati ágak közül elsóként - az
1968-as gazdasá§ reíorm teremtette kedvezó kórülményeket kihasznáhla -
jelentős korszerűsítéséket hajtottak végre az élelmezési gazdálkodás
struktúrájában, 1968_ban megszüntetésre került az ú Eyle,lezett Tervuta-
sításos gazdá|kod,ási rendszer, amely a költségvetési szerveket, íg5l a Hon-
védelmi Minisztériumot is érintette. Megszünt az élelmezési ellátás
érdekében - a Vezérkar Anyagtervezési C.soportfőnöksége által - minden
évre konkrétan, az a|apvető élelmiszerek éves mennyiségi keretének
meghatározása. Megszünt az élelmiszereket köteleóen biztosító válla-
latok kijelölése. Ezzel egyidóben a katonai szervezetek költségvetési el-
őirányzata megvonásra került a felsőszintű gazdálkodó szerlezsttő| ,az
Elelmezési Szolgálatfőnökségtől. A csapatköItségvetési előirányzat a
Pénzűgri Szolgálat közvetlen haíáskör€be kerűlt. Mindebból követke-
zett, hogy úgy a naptári éves, mint a gazdasági éves időszakban beszerez-
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hető élelmiszereket nem volt milyen forrásbóI íinanszíroznia az Élel-
rnezési Szolgálatfónökségnek

A fenti kérdésekre adandó válasz kézenfekvő volt - a központi be-
szerzés körébe tartoá élelmiszerek megvásárlásához forgóeszközrt volt
szűkség. A területi élelmezési anyagraktáraknál, _ mivel a katonai szer-
vezetekélelmezésiellátásában azanyagikiszabatú normagazdálkodásról
áttértek a pénznormák alapján történő élelmezési ellátásra. az álióesz-
közök kivételével - bevezetésre került a forgoeszközgazdálkodás.

A megváltozott gazdasági környezet hatására és a lehetőségeink fi-
gyelembevételév el az éle|mezési szolgálat felső vezetése előszór kisérleti
jelleggel (1%9-1970-ben) bevezette az alárendeltségébe tartozó élelme-
zési anyagraktáraknál a forgóeszközgazdálkodást, ezzel párhuzamosan a
polgári vállalatokhoz hasonlóan áttértek a sámlarenden a|apuló kettós
könywitelr€. A mai számviteli rend ismeretében gondolom teljesen ülá-
gos, ho5l milyen úttörő tettnek számított ez a válIalkozás több mint húsz
éwel ezelőtt.

1969. ell végére a kisérlet befejezódött és az érintett HM szervek
hozzájárulásával az élelmezési szolgálat teljes vertikumában bevezetésre
került a p,énzforgalmon alapuló gazdálkodás terv€zé§e, iránltása és
végrehajtása, amely- mivel az anyagi készletek alapja egyévenbelül nem
volt biztosítható - két ütemben valósu|t meg. Az élelmiszer és eryéb
anyagjárandóságok vonatkozásában 1971. január 01-től, a konyha é§ ét-
termi felszerelések vonatkozásában 1982. január 01-tól,

Az Elelmezési Ellátó Központ 1971-ben 50 millió Ft forgóalapot ka-
pott, amely 1982-ben 102 millió Ft-ban, 1990-ben 240 millió Ft-ban került
jóváharyásra. Jelenleg az Ellátó Központ forgóeszközeinek értéke 550
millió Ft. Ehhezhozzá kell tenni, ltogy 7992. évben 150 millió Ft forgó-
alapelvonásra került sor elóljárói intézkedésre.

A fentiekből világosan kitünik, hogy a központi ellátás körében tar-
tozó élelmiszerek beszerzésére azEl|át6 Központ több mint húsz éve a
költségvetési elóirányzatokból nem részesűl közvetlenü1, a készleteinek
beszerzését a katonai szervezetek felé történő értékesítésbőIbefolyt for-
rásokbó l finanszír ozza.
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Az Élelmezési Ellátó Központ mintery 40 beszállító partnerével áIt
rendszeres kapcsolatban, A partner vállalatok túlnyomó többsége mint-
eg 95 7o termelő vállatat és csak 5 7o kereskedelmi szervezet, Iry mivel
a beszerzések meghatározó hányada termelői áron történik, jóval ked-
vezóbb áron tudjuk tovább adni a csapatok felé az élelmezési szakanya-
gokat. A katonai s zewezetek íelé az értékesítés képzett árakon történik,
így egy-eg5r átfogó élelmiszer áremelkedés csak 3-4 hónap múltán érzé-
kelhetó a csapatoknál, azonban akkor sem kerül teljes mértékben áthá-
rításra, mert azelszámolói árak kialakítása számol a költségvetés szűkös
helyzetével.

A gazdasági környezet változásával, változni látszik a katonai szer-
vezeteknél dolgozó élelmezési szakemberek szemlélete is, bár jóllehet
ez a szemléletváltás elsósorban piaci kényszer hatására kóvetkezett be.
Arról van szó, hogy minden különösebb adminisztratív intézkedés nélkül
saját gazdasági érdekeik szem előtt tartásával - érzékelhetóen megnőtt a
raktárainknál forgalmazott egyébként kötelezóen előírt szakanyagokfo-
ryása. Ezt a forgalom növekedést nem lehet csak az áremelkedések ha-
tásaként felfogni, hiszen általában az élelmiszereknél az év első hónapjaiban
24-27 Vo-os fuemelkedés mutatható ki, a raktárainknál forgalmazott ter-
mékek körében az áremelkedés nem éri el a 15 vo-ot.

Ezen piaci hatásokat is fegyelembe véve úgy gondolom, egyértemű
tendencia mutatható ki ha összehasonlítjuk 1992. első neryedév forgal-
mát 193. us/anezen időszakának forgalmával, amikor is 70 %-kal ha-
ladta meg a forgalmi értók az e|őző évit és közel 50 Vo-kal a mennyiségi
mutatókat. A gyakorlati ellátást folytató élelmezési szakemberek egyön-
tetű véleménye az utóbbi idóben az, hory bővíteni kellene a raktáraklól
beszerezhetó élelmiszerek kínálatáü Ez a vélekedes hosszú idő óta eló-
ször fogalmazódik meg ilyen eryöntetűen é§ határozottan.

Ehhez az álláspont kialakulásához nagrmértékben h ozzájátult ama-
gyar élelmiszerpiacon az utóbbi időben egyte gyakrabban tapasztalható
bizonytalanság.

Jelenleg az Élelmezési Etlátó Kózpont 177 féle éle|miszert íorgal-
maz, az élelmeúsi felszerelési eszköxik, konyha és eryéb gépek, vala-
mint tábori technikai eszközök számaránya meghaladja az ezret. Ami az
abszolut pénzarányokat illeti, az a következőképpen alakul a legutóbbi
normamódosítást, illetve a normaszerkezetet íiglelembevéve,
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Az alapnorma (I.sz. élelmezési norma) pénzértéke 149 Ft, amelyből
34,30 Ft-ot költ el a gazdálkodó katonai szervezet a központi biztosítrású
élelmiszerek besz erzéséte. Ez az arány 32,02 Vo-ottesz ki, a norma jelen-
tékenyebb hányadát 114,70 Ft-ot (77 ,98 vo) a katonai §zervezetek saját
maguk által felkutatott helyi, vary környékbeli piacokon szereznek be.

Meggyóződésem szerint azMH ltlelrnezési Eltátó Központnak aJii-
vőben - tekintettel az élelmiszeripar jelenlegi és várható helyzetére - ha-
tározottabb és a jelenleginél szélesebbkörű szerepkörre lenne szüksége
általánosságban a katonai szervezetek élelmiszer ellát ísában. Vélemé-
nyem szerint jogl<ört kaphatna romlandó élelmiszerek, zcildségfélék és
egyéb élelmiszerek országos ellátásra kiterjedő szerzódések megkötesé-
re. Ezen konstrukciónak azlenneelsősorbanazelőnye, hoglközpontilag
tórténne szerződéskótés pl, hús, tej- és tejtermékeket ellőállító termelő
szervezetekkel, amelyek megfelelnének az igen magasra állítandó minő-
ségi, szállítási, ár és egyéb követelményeknek. A teljesítésüket rend-
szeresen saját szakembereink szigorú követelmények szerint
ellenőriznék, így kialakulna ery - ha megfelel a követelményeknek - ma-
gamögött biztos felvevó piacot tudó szállítói kör, amelyből létrejöhetné-
nek az úgynevezett "udvari szállító" megtisztelő címet is büszkén üselő
beszállítói szervezetek.

Úgr gondolom, az Élelmezesi Ellátó Központ bizonyos szerkezeti
változtatásokkal a jelenlegi állományával is képes lenne felvállalni ezt a
komoly szakmai feladatot.

Bizonyosjártassággal már is rendelkezünk e téren, hiszen a központi
ellátás körébe tartozó é|elmez,ési szakanyagok beszerzésére versenyez-
tetési feltételeket dolgoztunk ki és ajövóben csak olyan szállító vállalat-
tal kötünk szerzódést, amely minden tekintetben megfelel a szigorú
versenyfeltételeknek.

Az É,lelmezési Etlátó Központ állományának összetétele zömében
o|yan nag5l szakmai ambíciókkal bíró hivatásos és közalkalmazotti sze-
mélyekből tevődik ki, akik keszek alkalmazkodni a mindenkori korszerű
piaci követelményekhez. Bár természetesen nehezen viselte el a szerve-
zet azutóbbi három esztendóben végrehajtott több mint 150 fós állomány
leépítest. KüIönösen érzékenyen érintett bennünket az ellátás megsz€r-
vezésében a dombóvári élelmezési raktár teljes felszámolása, hiszen az
ellátandó katonai szervezetek ryakorlatilag továbbra is abban a régióban
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maradtak, így rendkívül körültekintó szervezést igényel a zavartalan
szakanyag ellátásuk. Ha fi5lelembe veszem elsősorban a szállító eszkö-
zeink állapotát, va§I az anyagmozgató gépeink műszaki színvonalát, a
raktárak állapotáról már nem is beszélve, még borusabb kép tárulna
elénk. De mindezek ellenére úgy gondolom, mindenkor tisztességesen
teljesítettük ellátási feladatainkat és a gondokat lekűzdve, azokon nem
síránkozva, a jövóben is készen állunk azok, még színvonalasabb teljesí-
tésre.
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A MH EGÉszsÉGüGyI INTÉzETEKFölcnzcerósÁcÁ-
NAI( HELyE És szpnspp

e uH pcÉszsÉcücvt szrosírÁsÁNAK
nBnoszpnÉnpN

szedre§ Istvónl

A Magyarországon végbement rendszerváltásnak egyenes következ-
ménye volt a Honvédelmi Minisztériumban, a Maryar Honvédségnél
meghozott szervezet változtatási és létszámcsökkentési intézkedések so-
ra, mely intézkedesek jelentősen érintették az egészségügyi szolgálatot
is. Az intézkedések következtében a Ma5rar Honvédség Egésxégügyi
Szolgálatfőnökségének létszáma oly mértékben lecsókkent, hogy ezzsl
a létszámmal lehetetlennévált a szolgálati alárendeltségbe tattoó egész-
ségügd szervezetek operatív és a Maryar Honvédség egészségügyi szol-
gálatának teljeskörű szakmai irányítása.

A Maryar Honvédség egeszségügyi szolgálatára háruló béke és vé-
delmi feladatok igényelték egy egészségűgyi középirányító szervezet lét-
rehozását, melynek szervezeti, személyi, anyagi feltételei lehetóvé teszik
a Magyar Honvédség Egészségügi Szolgálatfónökég katona- és szak-
mapolitikai irányítása mellett a központi tagozatba tartoá béke és vé-
delmi egészségügyi szervezetek operatív vezetését, a csapattagozatba
tartoó egészségügyi anyagok biztosítását. Mindezek fi gyelembevételé-
vel, a Maglar Honvédség vezérkari fónökének, a Maryar Honvédség pa-
rancsnoka elsó helyette§ének 1990_ben kiadott intézkedése alapján
1990. augusztus 1-vel felállításra került a megszűnó Hátországi Egész_
ségügyi Alakulatok Parancsnokága MH HEAP/ bázisán a MH Egész-
ségügyi Szolgála tfónökség középirányító szerveként a Magyar
Honvédség Egészségüryi Intézetek Főigazgatósága ltovábbiakban MH
EIF/.

l Dr. szedresi István orvos alezredes, MH Egészé8ütyi lotézetek Fói8azgató6á8a, Egé§zsé808yi
o§uÁlyvezetó
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1J Az MH EIF jogállása és rende|tetése

A Maryar Honvédség Anyagi-Technikai Fócsoportfőnökének MH
Pa_rancsnokhelyettesl l2|ll992.sz. intézkedése haíározza meg az MH
EUSZF-ség és MH EIF feladatait és jogkörét, majd az MH EUSZF - az
ATFCSF+őI kapott felhatalmazás alapján - a 761 1992_sz. intézkedésében
részletes szabályozását adja azMH EIF feladat ésjogkörének, mely alap-
ján az MH EIF az MH EUSZF-ség szolgálati és szakmai alárendeltségé-
ben, annak hadtestparancsnokság szinttel azonos döntéselókészítő és
végrehajtó szerve.

Az MII EIF rendeltetése a MH Parancsnokság általános érvényú in-
tézkedései és egyéb szabá|yzói, az.állami egészségüryi szolgálat vonatko-
á rendeletei, valamint az MH EUSZF által kiadott intézkedések szerint
az a|ábbialc

- az MH egészségügyi szolgálat központi rendeltetésű intézetei
é§ szervei tevékenpégének koordinálása, harckészültségének, mozgósí-
tásának és védelmi feladatokra történó felkészítésének folyamatos biz-
tosítása.

- az MH ryógyintézeteiben dolgozó MH főszakorvosok bevoná-
sával a glóryító-megelóző ellátás szakorvosi irányítása,

- a felüIvizsgálati tevékenpég szakmai feltételeinek biztosítása,

- a tudományos kutatás művelése és az intézeteknéI folyó tudo-
mányos munka összehangolása,

- a közegésxégüryi-járványügyi feladatok követelményszintű
végrehajtásának segítése,

_ .. a győglítő intézetek finanszírozásának és gazdálkodásának az
MH EUSZF által jóváharyott rendben történő végzáe,

- a szolgálat éves költségvetésének meghatározottak szerint tör-
ténő előkészítése és jóváhagyás utáni bonyolítása,

- a c§apat- és intézeti tagozatok központi beszerzésű egész-
ségüryi anyagokkal és technikával való ellátása,
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_ az eEeszségügyi technika fejlesztésével összefüggő feladatok
végrehajtása.

2J Az MH EIF a|apvető feladaíai

Az MH EIF alapvető feladatait az MH EÜSZF idéZett intézkedése
szabályozza. A íeladatok - melyek a szervezet szerte ágazó tevékenységé,
re, középirányító, döntéselökészító és végrehajtó szerepére utalnak - hat
fócsoportba somlhatólc

a./Harckészültség, mozgósítás és védelmi feladatokra történó felké-
szítés.

b.lvezeíe§, irányítás.

c./ Gyógyító-megelőző és gondozói ellátás.

d./Tudományos kutatás.

e.l Képza, továbbképzés és szakkiképzÁ.

f./ Gazdálkodás és anyagellátás.

A szolgálatfónöki intézkedésben meghatározott feladatokat részle-
tesen tartalmazza az MH EIF jóváharyott Szervezeti és Működési Sza-
bályzata, besorolva a hat fócsoportba.

a./ Harckészültség mozgósííás és védelmi feladatokra történ6 fel-
készítés területén:

- A saját és "M" alárendeltjei HKSZ és "M" terveinek, illetve
részokmányainak kidolgozása, azok folyamatos naprakészségének bizto-
sítása.

_ Előkészíti, kidolgozza az MH EIF mozgósítási rendszerében
érintett ideiglenes szewezetek (SZMICS, MVCS, OMVCS) működésé-
hez szüIrséges személl és tárryi feltételeket, valamint biztosítja ezen
feladatok végrehajtásához szükséges késxég meglétét.

- Szervezi és végrehajtja az alárendeltségébe tartozó békében
élő, illetve "M" útján felállításra kerüló valamennyi egésxégüryi intézet
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és szervezet személyi állományának védelmi feladatokra történő felké_
szítését.

- Javaslatokat dolgoz ki a védelmi feladatok egészségüg5ri bizto_
sításánakjavítására és a tábori intézetek korszerűsítésére, disrlokációjuk
javítására.

_ Biztosítja az 'M" összekovácsoló kiképzáek és "M" parancsno-
ki foglalkozások tervezését és levezetését, továbbá reszt vesz minden
otyan HKSZ "M"-el kapcsolatos feladat végrehajtásában, amely az aIá_
rendelt szervezeteit érinti.

b./ Vezetés_irányítás területén:

_ Az érvényben lévő parancsok, utasítások és ajelen intézkedés-
ben foglaltak alapján, az MH Egészségügyi Szolgálat Szakmai Tanácsadó
Testületének javaslataira alapozott egészségüryi szolgálatfőnóki dőntés
szerint végzi az alárendelt intézetek és szervezetek munkájának irányí-
tá§át.

_ Javaslatokat tesz az MH EÜSZn-ség hosszú, közép- és róvid-
távú terveihez, igazodva az MH EÜSZF feladattervéhez, iniézkedései-
hez és a szervezeti fejlesztésekhez.

- Koordinálja és felüryeli az alárendelt egészségüryi intézetek és
szervezetek pénzüryi és személyüryi tevékenységét, válamint egész-
ségüryi anyagi-technikai gazdáIkodásának központi rendelkezések-sze-
rinti végrehajtását.

_ A rendelkeásére álló számítástechnikai feltételekre alapozva
végzi a gyógyító-megelóző ellátás értékelcsét, irányítását és a fejlesitését
segító egységes információs adatszolgáltatás rendszerének kidólgozását,
továbblejlesztését, valamint az egészségügyi statisztikaijelentesék, ada-
tok összesíté§ót, elemzó értékelését és az MH EÜSzF-séghez történó
felterjes_ztését. Számítógépes nyilvántartást vezet az MH égészségüryi
anyagaiól és technikai eszk zeiól. amelyet negedérrente a }IVK HDM'-
FCSFségen és az MH EÚSZF+egen ponimír -
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- Az MH EÜSZF-ség szakmai illetékességébe tartozó panaszü-.
gyeket és közérdekű bejelentéseket kivizsgálja és a véleményezett anya-
gokat döntésre felterjeszti.

- Az alárendelt intézetek és szewezetek fegyelmi helyzetét, pa-
naszüryeinek és közerdekű bejelentéseit összegzi.

_ Az MH EUSZF-séggel egreztetett, MH EUSZF által jőYáha-

ryott tewek alapján ellenőrzéseket bajt végre az alárendeltségébe tarto-
ó egészségüryi intézeteknél, szervezeteknél és "M" egészségüryi anyagi
bázisokon, továbba az MH Parancsnokság közvetlen katonai szervezetek
alapellátást végző egészségüryi szolgálatainál és a haderőnemi parancs-
nokságok alárendeltjeinél.

- Az alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézetek és szerve-
zetek parancsnoki ellenőrzésének elókészítése és az abban történó rész-
vétel.

_ Az MH Anyagi-Technikai Fócsoportfőnökség által szervezett
felüryeleti, illetve váratlan eIlenőrzésekben való közreműködés, szakmai
résztervek kidolgozásával és szakellenőrök biztosításával.

_ Résztvesz az A|lami Egészségügyi Tartalék éves ellenőr-
zéseiben.

_ A REIET-ben meghatározott jelentések, elszámolások és be-
számolók kidolgozása, összegzése és felterjesztése.

c./ Gyógrító-megelőzó és gondozói ellátás területén:

_ A csapatoknál és intézeteknél folyó gyógyító-megelőű levé-
kenységek, továbbá az állategészségügyi szolgálat munkájának az MH
fószakorvosai által kidolgozott szakmai irányelvek kiadásával, valamint
a korszerű gyórydiagnosztikai eljárások bevezetésével történő segítése.

_ A Népjóléti Minisztérium vonatkozó irányelvei és az MH f&
szakorvosok szakmai állásfoglalása alapján javaslattétel a gyógyító meg-
előző ellátás korszerűsítésére.
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- Az MH hivatásos, továbbszolgáló, sor- és közalkalmazotti állo-
mánya egészségi állapotának folyamatos firyelemmel kísérése és érté-
kelése, a kórházi szűrővizsgálatok elókészítése, az adatok /alap és

szake|látás, eü. statisztikai adatok, betegforgalom, szűróvizsgálatok/ fel-
dolgozása, értékelése es eredményeinek jelentése.

- A hajózó állomány és a földi kiszolgáló személyzet ellátásának,
gondozásána\ a ROB és eryéb speciális üxgálatok végrehajtásának
elókészítése, illetve folyamatos figyelemmel kísérése, a feltételek bizto-
sítrása.

- Az állami, a HM és az MH Parancsno}ság szintű rendezvények,
értekezletek egésxégügyi biztosítási feladatainak előkészítése, végre-
hajtrásának megszewézde és ellenőrzése az MH EÜSZF-ség eseti ren-
delkezései szerint.

- A szanatóriumi és ryógyüdülói férőhelykeretek elosztása, a

külföldi ryógkezelésekre való beutalás koordinálása.

- A külföldi betegek ellátásával kapcsolatos operatív feladatok
a fogadókészség szakmai véleményezése, a betegek fogadásával kapcso
latos kötelezettségek teljesítése, ryórykezelésük helyének és várható
időtartamának naprakesz követése - végzé,se.

- A kórházak es szanatóriumok, továbtá a csapategészségügyi
szolgálatok működéséhez szükéges, MH EUSZF által jóváhagyásra

kerülő egészségüryi anyag és technika beszerzése é§ folyamatos biztosí-
tá§a.

- Az MH hivatásos, továbbszolgáló, sor- és közalkalmazotti állo-
mánya egészségügi felvilágosításával és egésxéges életmódra nevelésé-
vel kapcsolatos tevékenység segítése.

_ A közegészségüggyel és járványügglel, tovább á akötnyezstvé-
delemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása feltételeinek biztosítása.
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d./ A tudományos kutatás területén:

- Az MH Katonaowosi Kutató Központ, MH EÜSZF által jóvá-

has/ott kutatá§i terve alapján a szolgálat felkészítésével, fejlesztésével
OsJáttiggő előterjesztés tervezeteknek, az alapkutatá§i tudományos
munka eredményeinek és különböző ryakorlatok tapasztalatainak átte-

kintése, feldolgozása és vélcményezése.

_ A katonaegészségü5li szempontból fontos védelmi és kataszt-

rófa körülmények között létrejövő károsodásokat, kóros állapotok kifej-
lódése eryes kérdéseinek kisérletes és humán anyagon történó üzsgálata.

- Összefoglaló jelentések készítése a végzett tudományos mun-

káról es az elért tudományos eredmények hasznosításáról.

_ A publikációs tevékenység, a tudományos és a szakterületen
folyó aspiránsképzes, valamint a hazai és nemzetközi tudományos tevé-
kenység folyamatos figyelemmel kisérése, eredményeinek hasznosítása.

* A nemzetkózi katonaegészségüryi tudományos tevékenység
elemzése és megvitatása, javaslattétel az elért eredmények hasznosításá-
ra.

- Aktív részyétel a Katonai és Katasztrófaorvostani Társaság
munkájában, tevékenységének támogatása.

- Tudományosértekezletek, konferenciákelőkészítése,leveze-
tésében történó közreműködés, tapasztalatok összegzése.

e./ Képzés, továbbképzés és szakképzés terűl€tén:

- Az MH Közepiskolai és Kollégiumi Fóigazgatósággal eryütt-
működve firyelemmel kiséri a HM ösztöndíjas orvostanhallgatók tanul-
mányi előmenetelét, a végzós HM ösztöndíjas hallgatók és a sorkatonai
szolgálatra bevonult orvosok, fogorvosok, ryógyszerészek és állatorvo-
sok kiképzésének megterveásét, annak felü§leletét és a sorhallgatók
csapatgyakorlatra történó elosztásának végrehajtását.
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_ A csapat- és kórházi orvosok, valamint fogorvosok és ryógysze-
részek főszakorvosi továbbképzésének előkészítése, megszervezése és
levezetésének segítése.

- A szakképesítések megszerzésével, a postgraduális képzéssel,
továbbá a szakmai hónapok letöltésével kapcsolatos tevékenység előké_
szítése és követése, a képzéseken való részvétel jóváharyásra történő
felterj esztése.

_ Előadók biztosításával közreműködik aZ orvostovábbképzó
Egyetem Egészségügi Főiskola bázisán végrehajtásra kerülő egész-
ségüryi tisztképzésben.

- Az MH EÜSZF áItal jóváhagyott tervek alapján az oTE Kato-
nai és Katasztrófaorvostani Únszék-iel .roro. 

"gytiit.űködésben 
az

MH egészségügyi szolgálat felkészítése a békében bekövetkező termé-
szeti és ipari katasztrófák egésxégügyi következményeinek felszámolá-
sára.

Naprakész nf lvántartás vezeté§e a honvédegészségü gi szo|gá-
latban dolgoó orvosokról, glógyszerészekrőI, fogorvosokróL és eryéb
felsófokú vegzettséggel rendelkezőkról.

f./ A gazdálkodás és anyagelláíás területén:

_-__ Az MH egészségügyi szolgálata szakmai programjára alapozott
gazdálkodásának tervezése, a végrehajtás koordinálása és ellenőriése, a
élhitelek felhasználásának elszámoltatása és beszámoltatása.

- Az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság által finan-
szírozott intézeteknél javaslatot tesz az anyagi keretek haü elosztására
ós negyedévenként beszámol a gazdálkodásról.

- Az érvényben lévő intézkedések és utasítások alapján az MH
egészségügyi szolgálat /központi é§ csapattagozat, valamint társada-
lombiztosítás/ éves költségvetési tervjavaslatainak elkészítése, MH
EUSZF külön engedélyével az évközi módosítások és átcsoportosítások
végrehajtása.
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- Aközponti költségvetéshez kapcsolódó számszaki és sóveges
beszámoló jelentések elkészítése és felterjesztése,

_ Piackutatá§ az egészségüryi anyagokkal és technikával történő
ellátás éljából.

- Egészségüryi anyagok és az MH Egészségügyi Szolgálat Mű-
szerüryi Bizottsága javaslatára alapozott MIt EÜSZF döntés alapján a
technikai eszköztik beszerzése, tárolrása, azokkal az intézetekés csapatok
ellátása.

_ A békében és M útján megalakuló egészségüryi intézetek fe§/-
vernemi anyagokkal és szaktechnikával történő ellátásának koordinálrása
az elöljáró feryvernemi főnökégek és szolgálatok útján.

A Fóigazgatóság védetmi feladatok elrtndelóse esetén létsámában
b6vül és új szenezetl elemek lépnek bg eáltal létrejön a Fdlgazgató-
ságból az Egészségűgyi Intézetek Parancsnoksága.

Összességében a két és féléves múltra üsszatekintő szervezet, meg-
alakulása óta - a szervezési és gazdálkodás irányítási változások követ-
keztében - jelentós munkát végzett mind a tervezé§, mind a végrehajtás
területén. A Fóigazgatóság szervezete és feladatai még nincsenek teljes
összhangban, azonban az MH Egészségügyi Intézetek Fóigazgatósága
képes megfelelni a vele szemben támasztott követelményekne\ s azelöl_
járói intézkedések következtében, szewezete is állandóan igazodik a fel-
adatokhoz.

A MH EIF szervezeti felépítését és alárendelt szervezeteit az l.sz.
és 2sz vázlatok ábrázolják
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A MH KAToNAI szÁnírÁstrólcezce,rósÁc
MUM<ÁJA A KAToNAI rözlpxnoÉsl RENDszERBEN

Dr. Nénuth Emö|

Napjainkban sok sá esik a nemzetgazdaság vonatkozásában aköz-
lekedés szerepéról, annak munkájáról összességében á ágazatonként.
Kiemelt figyelmet fordítanak az infrastruktúra fejlesztésére, a szállítrási
teljesítményekre, a szervézeti és működési feltételek racionalizálására,
fejlesztáére. Egyértelmű ma már, hory fejlett és jól működó közlekedés
nélkül természetesen az eg!éb feltételek megléte mellett nem képes a
lemzntgazdaság az elvárható mérvű és ütemű fejlődésre. A magas szín-
vonalon működő közlekedés elengedhetetlen az ország védelme, a had-
sereg béke és háborús feladatai megoldásához. A katonai közlekedési
feladatok megoldásához az alapot az ország közlekedési rendszere, a pol-
gári közlekedési szervezetek adják. A speciális katonai közlekedési fel-
adatok megoldásához csatlakozik a katonai közlekedési sznlgálat a
felsószintű katonai vezetőszervek irányításával. A katonai közlekedési
szolgálat eryik igen fontos szervezete az MH Katonai Sállítási F6igaz-
gaíóság (MH KS ZFI'), amely azMH Közlekedési Szolgálatfónökség köz-
vetlen irányí,tásával végi a munkájá t az otszágegsz területére kiterjedően,
szoros kapcsolatban és eryüttműködve a polgári közlekedési szervekkel.

Az MH KSZFI azMH közlekedési szolgálatfőnöknek alárendelt, az
MH közlekedési biztosításának dandár szinttel azonos jogállású közép-
irányító katonai szervezete, amelynek rendeltetése: a felsőszintű köve-
telmények a|apján az MH szintű közlekedési biztosításból a résÁre
meghatározott feladatok előkészítése és végrehajtása; az MH katonai
szeívezoíei személf állomáIlya, anyagi+echnikai eszközei az oíszág te-
rületén történó szállításának, a speciális szállítmányok kisérésének meg-
szervezése; az MH nemzetközi csapat-, személy-, és anyagszállításának
tervezése, szervezése, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése; az MH
sállítási igénye szerint a polgári közlekedési szervek áItal végzendó szol_
gáltatások összehangolása, pénzügyi- á gazdálkodási feladatainak vég-
rehajtása; a nemzetgazdasági beruházásoknál, a hadszíntér előkészítési

l DrNérneth E nó alezrede§, MH Ködekedé§i szol8átatlóiölcé8
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feladatoknál - közlekedési vonatkozásban- a Honvéd vezérkar követel-
ményei alapján az MH érdekeinek képviselete, a szakirányítói tevékeny-
ség ellátása; az MK közlekedési hálózata helyzetének és műtárgyai
adatainak nf lvántartása; az MH szintű közlekedés-műszaki tevékenység
pénzügyi-, gazdálkodási feladatainak végrehajtá§a; a közutakon katonai
oszlopok, túlsúlyos járművek közlekedésének engedélyezése, nf lvántar-
tása és ellenórzése; kőzépirányítói szinten a közlekedési szakanyagellá-
tás szervezése és végrehajtása; az alárendelt közlekedési katonai
szervezetek tevékenpégének terve zése, sznrvez&e, irányítása és ellen-
őrzése.

Az MH KSZFI szervezste, íe|adata és működési rendje bemutatrása
előtt célszerű e5l röüd történeti 6tteklntést végezni létrejöttéről, eddigi
munkájáról és fejlódéséről.

AzMH KSZFI önálló katonal szervezetként 1957. februárjában ke-
rült létrehoásra. Feladatait ezt megelőzó idószakban több közlekedési
katonai szervezet végezte. Az I. világháborút követően a Maryar Királyi
Honvédségben a katonai vasúti é§ vízi szállításokat a Központi Szállí-
tásvezetőség és az alárendeltségébe tartozó vasúti vonalparancsnoksá-
gok, pályaudvar parancsnokságok és hajóállomás parancsnokságok
tervezték, irányították és ellenőrizték.

A második világháborút követóen a közlekedési szolgálat alapvető-
en az előző hadsereg szervezeti és működési rendjére épült. A Honvé-
delmi Minisztérium közvetlen irányításában 1945, elejétől Honvéd
Pályaudvar Parancsnokság-ok, majd 19€-tól Vasútvonal Parancsnok-
ság-ok is múködtek. Ezek megnevezése - belső s7eívezeti változással
eryütt - 1951. május 0l -jétól Vasritigazgatósági Katonai Sállításvezetőség-
re (VKSZV) módosult. A MAV igazgatóságoknál voltak elhelyezve és
a Honvédelmi Minisztérium szervezetébe tzrtozÁ Hvk katonai közle-
kedési Önálló osztály alárendeltségében működtek.

1957. február 11-el végrehajtott szervezés szerint megalakult a Köz-
ponti Katonai Szállítrásvezetőség (KKSZV) a Vasútigazgatósági Katonai
Szállításvezetőségek közvetlen irányitására. Ez a szervezet az MNVK Ö.
Katonai Közlekedési Osztály közvetlen alárendeltségébe tartozott (és
jogelődje az MH KSZFI-nek). Megalakulásától középirányító szervként
működött. A 9 főből álló KKSZV feladaíát a szervi határozvány a kö-
vetkezőkben halározts Deg!
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1./ A KKSZV a HM megbízottja a MÁV YezÉrigazgatóságnál. A
KKSZV vezetőjét a HM I. helyettes nevezi ki a VKF javaslatára.

2./ A KKSZV a \/K ö. kat. közl. ov-nek van közvetlen alárendelve.
Ezredparancsnoki fenyító hatalommal rendelkezik. A KKSZV aláren-
deltségébe tartoznak a VKSZV-ek.

3./ A Iil§ZV a MÁV vezéigazgatóval együttesen és egyenlő mér-
tékben felelós a katonai vasúti szállítások terveinek végrehajtásáért és a
vasút mozgósítási kazségéért.

4./A KKSZV köteles a vasút "M" feladatainak végrehajtását ellenó-
rizni. A KKSZV "M" elrendelése e§etén a MAV Yezérigazgatőságka-
tonai parancsnoka.

1973. május 01-jével a KKSZV utódaként létrehozásra került azMN
Közlekedési Központ, majd 1973. szeptember O1-jével ez az elnevezés
MN Kgtonai Sátlítási Főigazgatóságra módosult. Ez a változás nem
csak a szervezet nevére vonatkozott, hanem a feladatok terén is módo-
§uliá§ történt. A r€ndeltcté§ét 8 köveíkezőkben hatámzták meg: A Fói-
gazgatóág az MN közlekedésiszolgálatfónökvégehajtq az alárendeltségébe
tartoó katonai szállítási igazgatóságok vonatkozásában középirányító
szerve. Végzi: az MN vasúti, közúti, vizi, légi és csóvezetéke§ ágazaton
történó sállítrásainak tervezését, végrehajtásának opeíatív irányítását, a
sállítrási költségkeretek kezelését, a sállítmánykísérés szervezését, az
"M" sállítások terveinek összeállítását és naprakészségének biztosítását.
A közlekedési hálózat és annak mútárgyai, berendezései állapotának
nyilvántartását, korszerűsítésénél, új utak és közlekedési létesítmények
építésénél a HM igények éwényrejuttatását. A közútakon történő moz-
gások szabályozását. A katonai közlekedesi szakanyagok és szaktechni-
kai eszközök rendszeresítésének elókészítését, azok beszerzését,
javítását, nyilvántartását és elosztását. Az alárendelt és utalt szervek há-
borús felkészítését, tevékenpégük megszervezését, irányítását és ellen-
őrzését.

Látható, ho§/ a f6igazgatóság a megelőző idószakvasútcentrikussá-
gából kilépve összközlekedési katonai szervezetté vált. A következő
időkben a KSZFI-néI kisebb-naryobb szervezeti módosulások történtek
a jelenleg működó katonai szervezet kialakulásáig.
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Az MH I(szFI feladatai a rendeltetésből adódóan a következőkben
kerüItek meghatámá§ra:

- végrehajtja a harckészültségi-, alkalmazási- és kiképzési
intézkedésben meghatározott feladatokat;

- tewezi,szrrteÁ, irányítja és ellenőrzi a tőigazgatcágállományának
kiképzését, összekovácsolását, a magasabb harckészültségbe
helyezés feladatainak begyakorlását, alaprendeltetési
feladatokra való készenlétet;

- elkészíti és naprakészen taítja az'M' szállítási és az ebhez
kapcsolódó egyéb terveket (a vasúti szállítások vonatkozásában
az MH egeszét érintően, a gépkocsi szállítások esetében a
központi tagozatban);

- nyilvántartja valamennyi szállítási ágazatban az igénybe vehetó
szállító kapacitásokat, a polgári helyreállító erőket, eszközöket,
anyagkészleteket és teljesítmóny adatait, az állami közlekedési
hálózat és műtárgyai, valamint a lánctalpas közlekedésre
előkészített utak és az MH iparvágányok adatait, állapotát és
kapacitását;

- kidolgozza a háborús időszak ágazaíi, anyagi biztosítási
követelményeit, a végrehajtás feltételeit, az MH szintű
szakanyag nflvántartá§t, a köZlekedési hadinormákat, az anyagi
kódokat;

- tervezi, szervezi és vezeti a főigazgatóság anyagi{echnikai
bizto§ítását, naprakészen tartja a háborús anyagi-technikai
biztosítás feltételrendszerét;

- szervezi, irányítja, ellenőrzi és segíti az MH fegyvernemi és
szakcsapatai közlekedési szakkiképzését;

- tervezi, szervezi és irányítja az MH személy-, anyag-belföldi
csapat-, nemzetközi és speciális szállításokat, szállítmánykisérési
feladatokat, r6ztvesz a nemzetközi szintú csapat é§ anyagszállítá§ok
végrehajtása irányításában, ellenórzésében;
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szakmailag felügeli, terrezi és ellenórzi a lánctalpas járműkózlekedésre
kijelölt utak és az MH iparvágányok karbantartását (új létesítmények
létrehozását);

- k@se|i az MHköztekedáirnnatkozá,sú érdekeit a nemzet gazdasági
beruházásoknál;

- megszervezi és irányítja az MH érdekű közlekedési építési
feladatokat, végrehajtja MH szinten a közlekedési műszaki
tevékenység pénzüryi, gazdálkodási feladatait a jóváharyott
költségvetés alapján;

- az MH szállítási igénye szerint összehangolja a polgári
közlekedési szervek által végzendő szolgáltatásokat és

végrehajtja e tevékenység pénzügyi és gazdálkodási feladatait;

- tervezi, szervezi és végrehajtja az MH közlekedési szaktechnikai
eszköz- és készletgazdálkodását, a katonai szervezetek
készletekkel történő ellátását, a biztosított költségvetési
előirányzatok elosztását;

- beszerzi, illetve értékesíti - az MH Gazdálkodási Hivatallal
együttműködve - a szaktechnikai eszközöket és anyagi
készleteket, végzi és irányítja a rendszerbe állítását (kiadását és
bevonását), javítását és nyilvántartását;

- szabályozza és ellenőrzi - anyagnemfelelősi jogkörrel - az MH
anyagmozgató és rakodógép, konténerszállító, rakodó
szaktechnikai eszközök igénybevételét, üzerneltetését,
fenntartását, az eszközök kezelői és szakjavítói kiképzését,
kiadja a normákat;

- javaslatokat dolgoz ki - az MH KSZF-ség eM irányításával,
együttműködve az MHközépirányító szerveivel, az MH csapatai
közlekedési szolgálataival, a kijelölt polgári közlekedési
gazdxágiszswez.etekkel - a közlekedési, szállítási rendszerek és
folyamatok korszerűsítésére, a kózlekedési szakanyagok
fejlesztésére és alkalmazására.
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Az MH közlekedési szolgálaíbéke működése és a háborús működés
előkészítése érdekében:

- naprakészen tartja a "B" á "M"szaktiszti, tiszthelyettesi,legénységi
és személyügyi számítógépes adatnflvántartását, a "B" és'M"
szaktiszti- és tiszthelyettesi képzési szükségletet és
állománymozgást, előkészíti a személyüryi paranc,sokai;

- §rűjti, etemzi a közlekedési szo|gálat résáre érkeó jelentéseket,
elők&zíti az azokkal kapcsolatos dtsszegző jalzslaokat, jelentéseket;

- vezeti a szakmai kiképzés nyilvántartását;

- pontosítja a rendkívüli, illetve a katasárófa helyzetre kidolgozott
terveket;

- kivizsgálja a közlekedesi szolgálat hatáskörébe tartozó polgárí
és eryéb panaszokat, közérdekű bejelentéseket, meghatározott
közlekedési létesíltményekkel kapcsolatos eljrárrásokban szakhatósági
és MH érdekképviseletet lát el;

_ végrehajtja a szolgálat szakági újítási, mér&üryi, balesetelhárítási
és munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi feladatait,
elókészíti az azokkal kapcsolatos jelentéseket, java§latokat.

Az MH KSZFI szervezeti felépítése mind békében, mind háború
esetére a feladatainak megfelelóen kerűlt kialakításra.

A részére meghatározott feladatokat alapvetően a vezető-a végte-
hajtó- és a területi szervek, a kiszolgáló alegységek, valamint a parancs-
nok tevékenységét elősegítő tanácskozó és más testületi szervek útján
teljesíti.

A vezető- és végrehajtó szervek végzik és alárendeltjeikre vonatko-
zóan irányítják a hadműveleti-, harcászati felkészítést, a harckészültségi_,
mozgósítási-, az általános- és szakmai kiképzésre, a hivatásos és sorállo-
mány állampolgári_, etikai-nemzeti- ós honvédelmi ismeretei elsajátítá-
sára irányuló kiképzési feladatokat, a híradó-, a rendszerszervezési-,
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§zemélyügyi é§ pénzügyi szakági tevékenységet, ellátják a csapatparancs-
nokságból eredő funkciókat.

A területi szervek (1-7. Katonai Szállításilgazgatőság KSZI|,Köz-
lekedési Anyagraktár,/KOAR/, légi- és üzi szállításvezetőségek) alapve-
tóen a kijelölt működési területeken végzik az MH csapatai, szervei
részére a hatáskörükbe tartoá - utasításokban, szabályzatokban megha-
tározott - közlekedési biztosítási feladataikat.

Békében több szervezeti elem nem, vagy csak kisebb állománnyal
működik. "M" esetén ezek feltöltésre kerülnek.

Az MH katonai szervezetei érdekében az MH KSZFI alapvetóen
három fő feladatcsoportban végzi a munMt és ezek megvalósítása érde-
kében állandó munkakapcsolatot tart a különbözó rendeltetésű és szintű
katonai szervezetekkel és a polgári közlekedési vállalatokkal. Ez ahő-
mm fó feladatcsoport:

1. a katonai szállítások tervezése, szervezése, a végrehajtás irányí-
tása;

2. aközlekedés_műszakitevékenység;

3. a közlekedési szakanyag és technikai eszköz ellátás.

Alá kell húzni a tóbbi feladat fontosságát is, azonban ez a bárom
terület az MH KSzF1-iől más szervek felé irányrrl, míg a többi elsódle-
gesen belső munka. Ezért az említett feladatok és a z azokat végző szer-
vek bemutatása látszik célszerűnek.

1./ A katonai sállítások (vasúti, vizi, közúti) tervezése, szervezé§e,
a végrehajtás irányításq nyilvántartása és ellenőrzése az MH KSZFI
szállítási osztály és az 1-7. KSZI által történik.

A sállítási osztály feladatkörébe tartozik a meghatározott követel-
mények szerint az MH katonai szervezetei, qsapatai személyi állományá-
nalg anyagi-technikai eszközeinek köáasnú é§ központi sz,,illító eszközökkel
történó szállításainak, a speciális szállítmányok kisérésének szervezése
és irányítása; a szállítási költség felhasználásának tervezése és ellenór-
zése; a polgári szállító eszközök igénybevételének összehangolása; az
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MH központi diszpécser szolgálat ellátása, a diszpécser rendszer felügye-
lete, az MH szállítási tevékenységének ellenőrzése; a száI|ít6 szakállo-
mány szakkiképzesének szervezése és irányítása; az MH közlekedési
kiképzésének és szállítási tevékenységének szakirányítása és felüryelete,
a szállítási tevékeység szabályozása; a száIlítási rendszerek hatékonpá-
gának növelésére vonatkozó javaslatok előkészítése.

A katonai szállításokkal kapcsolatosan azMH KSZFI feladatait, jog-
á hatáskörét a "§za katasítás a katonai vasúti száIlítások tervezésére, szer,
vezésére és végrehajtósóra' szolEál^ti könyv elóírrásai, az MH anyagi-tech-
nikai főcsoportfőnökének 7211992. számű, a Magyar Honvédség
szállítási tevékenységének szabályozásáról szóló, valamint a 7611992, szá-
mú, a budapesti helyórségi szállítások rendjének szabályozásáról szóló
intézkedáei határozzák meg részleteiben.

2./ A köztekedés-műszaki tevékenységget kapcsolatos munkát az
MIl KSZFI közlekedés műszaki osztÁly végzi.

A közlekedés műszaki osztály feladatkörébe tartozik az MH közle-
kedési hálózatára és műtárryaira vonatkozó műszaki adatok nyilvántar-
tása; nemzetgazdasági beruházások korszerűsítések és felújítások során
a honvédelmi követelmények es az MH igényeinek a szakhatósági kép-
viselet ellátása; közútak katonai járművekkel történő igénybevételének
irányítása és ellenőrzése; a honvédségi iparvágányok üzemeltetésének
biztosítása; a lánctalpas járművek közlekedésre küelölt utakkal kapcso-
latos feladatok tervezése, szeweáse, a végrehajtásának ellenórzése; a
KHVIVí helyreállító alakulatai és azok teljesítménf adatainak nflván-
tartása; a MH közúü komendáns és vasútépítő csapatai, alerységei köz-
Iekedés műszaki és közúti komendáns szakkiképzésének felügyelete,
segítése és ellenórzése.

3./ A közlekedési szakt€chnikai eszköz és szakanyag ellátás terve-
zése, szervezáe, irányítása, végrehajtása és ellenórzese az MH KSZFI
anyagi-tecbnikai főnökség és a gazdálkodási alosztály feladatköre. En-
nek során a munkakönikbe tartozik a főigazgatóság és alárendeltjei anya-
gi-technikai biztmításának tervezáe, szervezáe, irrányítása és végrehajtása,
a béke és háborrjs követelmények alapján a végrehajtás feltételeinek meg-
teremtése (előkészítése). Az MH KSZF-ség követelménye és elvi irányí.
tásával anyagnemfelelósi hatáskörben végzi az MH közlekedési
szaktechnikai eszköz és szakanyag szükségletének tervezését, elosztását,
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az ellátás szevezését, az eszközök és szakanyagok üzemeltetését, fenn-
tartását, rendszerbe állítását, központi javítását, valamint a szakkiképzési
feladatok irányítását és ellenőrzését. Y égzi a főigazgatóság és alárendelt-
jei haditechnikai eszközökkel és anyagokkal való ellátását, fenntartá§át,
az állomány csapategészségügyi, üzemanyag, élelmezési, ruházati ellátá-
sát, üdűltetését,. a csapatgazdálkodást, a szakállomány felkészítését és
kiképzését, a KOAR száktevékenységének vezetését, az MH közleke-
dési csapatgazdálkodás segítését.

Röüden szükséges még bemutatni az MH KSZFI állományába tar-
toá területi szerveket, amelyek fontos helyet töltenek be a főigazgató-
ság munkájában.

A Katonai Sállítási lgazgatóságok (1-7. |<SZI) az MH KSZFI ál-
lományába tartozó szervezetek, amelyek feladata működési területükön
azMHkatonai szervezetei, csapataiszemélyi állománya anyagi-technikai
eszközei szállításának tervezése, szervezése, irányítása; a szállítmányki-
sérő őrségek ellenőrzése; a közlekedési hálózat és műtárgyai adatainak,
teljesítőképességének, állapotának nyilvántartása; beruházások, korsze-
rűsítések és felújítások során a honvédelmi követelmények érvényesító-
se; a lánctalpas járművek közlekedésére kijelölt és a helyőrségi utak
nyilvántartása; a közútakon katonai túlsúIyos e§ túlméteres járművek
közlekedésének engedélyezése, nyilvántartása és ellenőrzése; a KIIVM
belyreállító alakulatai és azok teljesítmény adatainak, eszközeinek nyil-
vántartása; a területén diszlokáló csapatok, intézetek, közlekedési szak-
kiképzésének, szállítási tevékenységének segítése, ellenőrzése.

A Kiizlekedési Anyagraktár (KÖAR) feladata az MH anyagellátási
rendszerében a közlekedési szaktechnikai eszközök és anyagok raktári
bevételezése, készletező tárolása, javításra tórténő átvétele, javításba
adása, átvétele, a selejtté vált eszközök értékesítésében való résztvétel;
a tárolt KSZTE-k utalványok szerinti kiadása, az utaltak ellátása a tel-
jességi jegyzéken slereplő anyagokkal és közlekedési fogyóanyagokkal;
anyagmozgató és rakodógépkezelői szaktanfolyamoklevezetése; a kato-
nai tanintézetekben folyó szakmai oktatás elősegítése.

A llgisállítás Vezetőség rendeltetése a kózlekedési biztosítás ke-
íetében az MH katonai szervezetei, csapatai személy-anyagi-technikai
eszközei szátlításai során, a közhasználatú légiszállítás és más szállítási
ágazatok (vasúti, közúti) közötti átrakási munkafolyamatok és együttmű-
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ködés tervezése, szervezése, a végrehajtás irányítása az érvényben lévó
utasítások, szabályzatok alapján; az MH polgári légikikötóinek, (repülő-
tereinek) repülőgépeinek és más légiszállító eszközeinek nyilvántartása,
szállítókapacitásának naprakészen tartá§a; a közhasználatú légiszállítási
alágazat i gényb evételi lehetőségónek értékelése.

A Vízisállítás Vezetőség feladata a közlekedés biztosítása kereté-
ben az MH katonai szervezetei, csapatai személy-, anyagi-technikai esz-
közei szállításai során, a közhasználatú víziszállítás és más szállítási
ágaZatok (va§úti, közúii) közótti átrakási munkafolyamatok és együttmű-
ködés tervezése, sz,ewezÉse, a végrehajtás irányítrása az érvényben lévő
utasítások, szabályzatok alapján; az MK víziúthálózatának, vízi szál|ító-
eszközeinek és azok teljesítményadatainak, valamint a kikötők és ideig-
b,€§ raloőhel}€k 6 vízivallíó esd<iriekrryflrántartásq szállítókapacitásának
naprakészen tartása; a közhasználatú víziszállítási alágazat igénybevételi
lehetóségének értékelése.

Az MH KSZFI munkájának bemutatiá§a a szervezet feladatainak
sokrétűsége és a korlátozott terjedelemmiatt csak részlegescn történhe-
tett, a legfontosabbnak vélt kérdésekre összpontosítva. Célunk az volt,
hogy §egítséget adjon a cikk az MH KSZFI-vel munkakapcsolatba kerű-
lők részére, annak könnyebb megterémtéséhez és elősegítse egymás
munkájának átfogóbb megismerését.
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MUNKAVÉDELEM

MUNKAVÉDELEM A rÉPBnNYÓS MUNKAIIELYEK
nnconóu,{rÁnól

Összeállította az MtI Anyagi-Technikai Főcsoportfón§kség
Munkavédelmi Osztá|ya

Az elmúlt 5-1O évben ugrásszerűen megnövekedett a képernyős
munkahelyek szőma a számíógépek, teqinálok, szöveqszerkesztő gé-

pek, stb. alkalmaása révén. É]vek óta igen sokféle vélemény, hír, kritika
terjedt el a köztudatban, még a televíziós reklámok kapcsán is, amelyek
zavarjők, torzítják az objektív szakmai megítélést. E sokéves probléma-
kör tisztázásához szeretnénk hozzájárulni a külföldi, a hazai íapasz,
talatok összegnijtésével és néhány hatósági szakvélemény idézésével.

I. Nemzetközi és hazai ánekintés

1. Európai áttekintés

A képern}ős munkahely kifejezésen a különbözó területeken (adar
áMtel, sxivegfeldolgozás, folyamatvezérlés és ellenőrzés, stb.) alkalma-
zott képernyót i§ tartalmaó rendszereket értik.

Képernyós munkahelyek szélesebb körű elterjedésével e5rütt is-
merték fel a munkaegészségügli és munkavédelmi szakemberek, ergo-
nómusok, hog a gépekkel dolgozók körében eg;ne gyakrabban fellépő
panaszok fejfájás, látászavarok, neurotikus jelenségek - bizonyíthatóan
összefüggnek a képernyós munkahelyek kialakításával, a munkakörnye-
zettel, az a|kalmazott szoftverrel és hardverrel.

Az egészséget kedvezótlenül befolyásoló hatások felderítésére, a
megelőzési mego|dások kialakítására hosszú ideje intenzív kutatások
folynak a fejlett államokban. Ezek eredményeként sikerrel határozták
meg azokat a követelményeket, amelyek figyelembevétele és megtartása
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mellett a kezelőket nem érhetik az egészségüket károsan befolyásoló
hatások.

A képernyók előtt ülő kezelóket érő szerteágazí ártalmak mege|ó-
zése érdekében a nyugati országok e munkahelyek létesítése és üzemel-
tetáe során betartahdó kirvetelrnénleket jogszabályokban és szabványokban
rögzítették már jó néhány éwel ezelótt. Erdemes megemlíteni, hory az
NSZK-ban 3 jogszabály és 9 szabvá ny hatátozza meg a munkáltatók *-
irányú kötelességeit és feladatait.

Az Euópai Közösség tagállamai is felismerték e tevékenységi terü-
leten az egészségkárosodás megelőzésének fontos§ágát, ezért a munka-
vállalók biztonságát és egeszségvédelmét meghatároó követelményeik
között,kiemelten íöEzítelték azelyárásokat. Ezek az ún. "ötödik speciális
irányelv"- ben fogalmazódtak meg _laz 1990. május 29-i 9Ol27O F'GK
"Tanácsi Irányelv a képernyós kijelzésű berendezéseken végzett mun-
kákra vonatkozó minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmé-
nyekról"/, Az irányelvben foglaltak a tagállamok területén kötelezóen
alkalmazandók.

Maryarországon a képernyós munkahelyek kialakítására az ott dol-
gozók egésxégének é§ testi épségének védelmére konkrét üzsgálato-
kon, vagy más országok kutatási eredményein alapuló - elóírások ma még
nem léteznek. Néhány részkérdés az általános egészségügyi és munka-
védelmi követelményekből levezethető, azonban ezeket nem lehet ki-
elégítőnek tekinteni. A magyar egészségügy jelenleg is rendelkezik a
szükséges szakmai ismeretekkel és a szabályozás kialakításának jogi fel-
hatalmazásával, továbbá a szülséges háttérrel, azonban a képernyős
munkahelyekre vonatkozó egészségügyi, biztonsági követelmények
meghatározása, rend§zerbe foglalása eg5ne jobban elhúzódik.

A külföldön végzett vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a helytelenül
kialaKtott képernyős munkahelyen dolgoók panaszai, egésaégromlásuk
hosszabb idó alatt alakulnak ki.

Érthetetlen, hogy a társadalombiztosítás jelenleg fennálló finanszí-
rozási gondjait megoldani kívánó intézkedések mellett nem jut eró a
munkavállalók egészségét, a távlatokban is védő lépések megtételére. E
jelenleg fennálló kedvezótlen helyzet az oly sokat hirdetett megelőzés
fontosságát kérdójelezi meg. E rövid távú gondolkodás és előrelátás hi_
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ánya azt eredményezi, hogy - más területek mellett - a ma még egész-
ségesen, de nem megfelelően kialakított képernyős munkahelyeken dol-
gozók késóbbi megbetegedései miatt felmerülő társadalombiztosítási
kiadások eleve megkérdójelezik a finanszírozási problémák megoldha-
tóságát.

A cikkben bemutatjuk az Európában lefollatott kutatások eredmé-
nyei alapján a képernyós munkahelyek kialakításának elfogadott optimá-
lis megoldásait & e munkátvégzőket éó hatrásokal Megfelelő körültekintéssel,
a körülmények elemzését követő s zewezÉsi intézkedésekkel javíthatóak
a munkavégzés feltételei.

Az áttekinté§ben közöltek elsősorban az irodákban, intézmények-
ben használt képernyős munkahelyeke vonatkoznak, így a haditechnikai
eszközök miás, vagy speciális körűlményeit nem vizsgáljuk.

2, H^zai szakvélemények

Védőeszközök alkalmazásának az első feltétele a veszély feltárása,
pontos bemérése és definiálása. Második lépés a feltárt veszély kiküszö-
bölése, elhárítása, csökkenése. Ha ez nem lehetséges, akkor kóvetkezik
a harmadik lépés a védőeszköz meghatározása, minósítése és a haszná-
latának hatósági elrendelése. A bemutatott terűleten e normákat meg-
haladó, jelentős károsító hatás nincs, eárt ltdóeszközről sem beszélhetünk,
azonban terhe|ést c,sökkentő eszközök, módszerek vannak. A korábbi
években bekért szakvéleményekből idézünk néhányat.

Orságos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelűryelőség;

'A minősítéshez becsatolt szakvélemények, valamint az azóta elte7t
idószakban /nem eryszer egymásnak ellentétes/ megismert szakorvosi vé_
leményekre alapozva nem tartom indokoltnak a kérdéses MON-X disp-
|aynéző szemüveg egyéni védőeszközként történő alkalmazását.
Ugyanakkor vannak kedvező tulajdonságai, melyeket a használók érté-
kelnek, Ez azonban nem teszi indokoltá védőeszkózként való minősíté-
sét."
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Az Orságos §ugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetl

. "Intézetünk az Országos Munka- es Üzemegészségüryi Intézet és az
Allami Közegészségü5d-Járványüryi Főfelüryelőség megkeresése után
a COMPUDRUG Kissóvetkezettől sugárvédelmi bemérések céljára
három különbözó színű, eryenletesen szinezett lencsét kapott: sárga,
barna, zöld. A lencsék beméresével párhuzamosan öt monitor típust üzs-
gáltunk /Grundig Color PM O15 és PM 115 RGB, EIZO 7O3O H, va-
lamint SZKI ryártmányú színes és monokóm zöld monitorold.

Az UV tartományban - magyar szabvány hiányában - az IR-
PMNIRC ajánlást vettük firy_elembe, mely 8 órás folyamatos munka-
végzés idejére IOOO uWcmz -t enged meg a 315-4OO nm mögötti
sugárzásból. /Guidelines on limits of exposure to ultraüolet radiation of
wavelengths between 18O nm and 4OO nm Health Physics Vol. 49, No.
2. pp.331-34O, 1985./

Az általunk mért öt monitornál, azoktől2 cm-re azajánlott maximá-
|is érték /1OOO uW lcmz 1-2 Va-át mértűk analóg célú inag íényerqűl
monitoroknál, illetve 0,1-0,2 Eo-át számítógép monitoroknál. /lvíegje-
gezzűk, hogy nyáron, délben, árnyékban 2O0-4OO uWcm " az UY a
sugárzás./A mért értékekből adódik, hogy monitorok esetén számottevő
UV sugárzással nem kell számolni.

Az általunk vixgált három, eryszínű védőszemüveg közül a barna
színű lencse UV szűrése jelentós, azonban ez a lencse a látható tarto-
mányból is keveset enged át. Fentiek alapján megkérdőjelezhető, hory
az lJV szűrés megéri-e a látható fény jelentős csókkenését.

A képernyóről visszaverődő /reflektált/ fények ellen a képernyőnél
célszerű védekezni, mivel a szemüveg csak a monitor fényével együtt ké-
pes a tükröződő fényeket csökkenteni.

A szemüveg kötelezővé tételét méréseink alapján nem javasoljuk."

Kontakta Vezérigazgatósága:

"Az ORION+óI szerzett információ szerint a PHILIPS cég röntgen-
sugárásról közöl adatot, amely a megengedettnek csak töredéke és nem
több mint a fekete-fehér televizió készülékeké. Ajánlja, hogt tartósan
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nagy fényeróvel ne használjuk a képcsövet, mert ekkor a §ugárzás erő-
sebb. Az ORION- nak nincs információja arról, előfordulre már ilyen
okból egésxégkárosodás. Ilyen információval mi sem rendelkezünk, pe-
dig 3 éve rendszeresen és tartó§an dolgozunk ilyen képcsóvel.

A képcső-pontok felvillanása tartós használat esetén a szem és az
idegrendszer kifáradását fokozza. Ezt csökkentik az újabban kapható,
ilyen célra készült védőszemüvegek.

Az általunk használt OFOTÉRT üzletben MON-X 345 tipusú üveg-
gel készűlt szemüvegekről kedvező tapasztalataink vannak, ezert ajánl-
juk a dolgozók reszére biztosítani.

Eryébként - ismereteink szerint - jelenleg a látás romlása egész_
ségkárosodásként nincs nyilvántartva és konkrét mértékéról sem tu-
dunk."

II. A képernyős munkahelyek hatása az emberi szervezetíe

Az elmúlt 10 évben a különböá országokban lefolytatott kutatá-
sok széles körben tártak fel a képernyős munkahelyeken dolgozókat érő
hatásokat. Alapvetóen arra a következtetésre jutottak _ és ezt az utóbbi
években sikerült bizonyítani is -, hogy a helytelenül kialakított munka-
hely a legfőbb oka a panaszoknak. A képernyős munkahelyeken a keze-
lóket érő hatások a panaszok gyakoriságának sorrendjében az
alábbiak:

1. A szem terhelése

A képernyős munkahely szakszerűtlen kialakítása, a kezelő nem
megfelelően korrigált vízusa, a fényvisszaveródések a szem idő előtti el-
fáradását eredmónyezik, A könnyezós, a kivörösödött szem egy'VészjeI-
zés", amely nemcsak a látószerv. hanem a központi idegrendszer
funkciózavarát isjelzi. A látószerv panaszai nem tekinthetőka képernyős
munka természetes kísérőjelenségének. A képernyős rnunka a §zemet
igen erősen igénybe veheti, különósen akkor, ha a képernyőn megjelenó
jelek mérete ncrn meglelelő, vagi a munkahelyi megvilágítás nem kielé-
gító. A nem megfelekien korrigáit látószcnn,el munkát végző személynél
az elfáradás sokkal hamarabb kóvetkezik be. Uglanez vonatkozik a 40.
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évűket betöltött személyekre is, akiknek a látása a normálishoz képest
megváltozott /rövid-, messzelátás/. Az EK már hivatkozott irányelve
rendszeres szemüagáIatot követel meg a képernyős munkahelyre törté-
nő felvétel elótt, és a foglalkoztatás ideje alatt, továbbá minden olyan
esetben, amikor bármilyen jellegű szempanasz jelentkezik.

2. Idegrendszeri megterhelés

A képernyős munkák során a szem ryakori irányváltása, a feldolgo-
zástvégző személlyel szemben támasztott, az egyéni képességeit és a gép
feldolgozó kapacitiását meghaladó elvárások gyakori fejfájáshoz, a köz-
ponti idegrendszer túlzott megterheléséhez vezetnek.

3. Az izomrendszer megterhelése

Azelégtelenmozgástór, az eryoldalú izomterhelés, a nem megfelelő
testhelyzet mozgásszervi panaszokat okoznak. Az egyoldalú terhelés, a
helytelen testhelyzet későbbi megbetegedések kiinduló állomása lehet,
mely nehezen ryó5lítható elváltozásokat okozhat. Az adatbeviteli mun-
káknál az ujjak és a könyök megterhelése igen ryakori. Tapasztalat sze-
rint az óránként 10-15 perces, de a kétóránkénti legalább 15 perces
beiktatott, megváltoztatott testhelyzetet igénylő pihenő elengedhetet-
Ien.

4. A követelmények íigyelmen kívül hagásával készült szoftver
/szoftver-ergonómia hiánya/

A szofwert készítő hazai cégek saját tapasztalataikból kiindulva, túl-
nyornóan a humanizálási követelmények firyelmen kívül ha§lásávaI ál-
lítják eló termékeiket. Az "ember szabású" szoftver követelményeinek
összefoglalására ajelen terjedelem nem elegendő, A követelmények más
országokban a szabványaikban rögzítettek.

5. Zajterhelé§

A számítógépes munkahelyeken igen gyakori az olyan mértékű zaj-
terhelés, amely meghaladja a fokozott figyelmet kívánó munkákra előírt
értékeket. Ennek oka rendszerint a munkatérben, illetve környékén tar-
tózkodók indokolatlan hangoskodásán túl, a hűtőventilátorok, a printe-
rek okozta zajterhelés.
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6. Sugárzások

A sámítógépek elterjedésének első szakaszában a monitor elótt ülő
személyeket ért sugárzásokat üzsgálták. A képernyők tudatos fejleszté-
sének eredményeként a 8O-as években e sugárzások mértékét sikerült
jelentősen csökkenteni. Napjainkban az alábbi sugárzások bizonyíthatóak:

a. IonizáIó sugánás

Csak különösen érzékeny mérési módszerekkel mutatható ki. Az
utóbbi idóben forgalomba kerütt készülékek9í Vo-ánál nem volt kimu-
tatható a környezet általános sugárzását meghaladó érték

b. Nem ionizdló sugátzús

Elsősorban a készülék felűletén keletkezik. A képernyótől 30 cm{
meghaladó távolságban az emissziós érték közel azonos, vagy kedvezőbb
a munkahelyekre megengedett expozíciós határértékeknél.

A legfontosabbak a következőlc

- űtraíbolya sugázás

A mért hosszúhullámú ultraibolya sugárzás intenzitása általában ki-
sebb, mint a munkahelyeken megengedett érték.

- Látható sugánás

E sugárzás egészségkárosodás szempontjából kiárható.

- Elelaromos és mágneses mezők '

A készülékek energiaellátó rendszerei keltenek radio- és alacsony-
frekvenciás sugárzást. A sámítógépek környezetében mért értékek nem -:

haladják meg a háztartási készülékek által keltett expozíciós értéket. Az
alacsonyfrekvenciák emberi s7Élve7r;tre megengedett értékeinek meg-
határozásárajelenleg szeles kórü üxgálatok folynak. Az már bebizonyo-
sodott, hory a számítógépek környezetében fellépő értékek az emberi
szervezetre veszéllyel nem járnak
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- Elektrosztatiklsmezők

Számos - főleg északi - országban figyeltek arra, hogy a képernyős
munkahelyen dolgozó személy arca, nyaka 2-3 órás munka után kipiro-
sodik. Oka - valószínúleg - a relatíve alacsony légnedvesség-tartalmú
munkahelyen a számítőgép környezetében keletkező elektrosztatikus
mező, Ha a munkahely légterében a relatív páratartalom40 Vo íelettvan,
a munkát végző személy és a képernyó között a szükéges 50 cm-es tá-
volság biztosított, a bőrpír elkerülhetó.

- Ultrahang

A képernyő sorkimenó transzformátor keltette ultrahang &téke
nem éri el a megengedett értéket. A számítógépek keltette su gárzások
értékei modern - két-három évnél nem régebben gyártott - eszközökre
vonatkoznak. Az országban használt berendezések viszonylag nagy szá-
ma még akkor készült, amikor a ryártók a megfelelő védelem kifejlesz-
té§ét nem tekintették fontos célnak, ezéti ahazaihasználatú készülékek
sugárzási értékeit a vázoltaknál kedvezőtlenebbnek célszerű tekinteni.

Egyes országokban felmerült, hogy a képernyős munkahelyeka mag-
zat károsodásához, koraszüléshez vezethetnek-e? Az eddigi . gyakran
ellentmondó - következtetések egyértelműen nem zárják ki ennek lehe-
tóségét, de nem is bizonyítják.

Osszefoglalva: A képernyős munkahelyeken fellépó igénybevételek
és egészségi veszélyeztetések számtalan tényezóre vezethetők vissza.

Ezek közül a legfontosabbak:

- munkaszervezésihiányosságok
/eryoldalú, illewe korlátozott munkatevéken}§ég, túl alacsony, illetve túl
magas követelményszint/,

- kedvezőtlenül kialakított munkaeszköz és munkahely /nem
megfeleló látási körülmények, korlátomtt mozgástér l,
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- kedvezőtlenülkialakítottmunkakörnyezet/alacsonypáratarta-
lom, fényvisszaveródés a képernyón, információfeld olgozást zavaró zö-
rejek/,

- a szoftver dialógus-rendszerének hibái /jel- á képszerkesztés,
a dialógus nem megfeleló kialaKtása, rendszerismereti hiányok/.

Az elózóekből látható, hogy a képernyót, aszámítógépet, a szoftvert,
a munkahelyet, illetve munkakörnyezetet es§éges rendszernek kell fel-
fogni, és bármely elemének nem megfelelő kialakítása az egész rendszer
múködé§ét kedveótlenül befolyásolja.

Itr. A képernyós munkahelyekkel szemben íámasztott köveíel-
mények

1. A munk8tér méretei és a munkakörnyezet

Az eg5rmástól függetlenül végzett vizsgálatok erybehangá megálla-
pításai szerint a szoftver és a hardverelemek kialakítása mellett legalább
olyanjelentóségű a munkahely és a környezetének ergonómiai szempon-
tok szerinti megjelenítése is.

a. Az ülőhe$ kialakítása

Képerny6s munkahelyeknél alapvető követelmény az állítható ma-
gasságú kezelószék biztosítása. Az ülés magasságát - a használó személy
íizikai adottságátóI függóen - 420-5OO mm közcitt - kell megválasztani.
A háttámla az ülőfelűlet felett 180-25O mm között leryen. A szék moz-
gatható elemeijól rögzíthetóek, akaratlan elcsúszás, illetve zuhanás ellen
biztosítottak leryenek. AzülófelüIet láb felőlioldala lekerekített, a teljes
felület pedig megfelelő anyaggal bevont legyen.

b. A munklasaal

Irhetőség szerint állítható magasságú munkaasztalt használjunk. A
számítógép klaüatúrájának középmagassága 75O milliméterre legyen a
talajtól. A lábak mozgásának biztosítására 7OO mm-es mélység, 8OO
mm-es szélesség és 650 mm-es magasság szükéges. A kéz alátámasztása
érdekében azosz^lvéleó abillentyrtetleg}iilsőbb pontja koött 5G1 oo mm{
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kell biztosítani. A munkaasztalon az qszközök mellett elegendő hely áll-
jon rendelkezésre a jegrzeteléshez; valamennyi, munkához szükséges
eryéb eszköz könnyen elérhető leryen. Az asztal reflexiója ne haladja
meg az 50 Vo-ot.

c. Lábtámasz

Lábtámasz alkalmazása elengedhetetlen ott, ahol az asztal magassá-
ga nem állítható, de élszerú valamennf munkahelyen a használata. Mé_
rete 35Ox45O mm felületű, mely csú§zásbizto§ ás hőszigeteló borítrással
van kialakítva. A lábtámasz magass ágát úgy élszerű megválasztani, ho§/
a munkát vegó §zemély talpa - a sék maga§§ágának állítása után - ké-
nyelmesen feküdjön a támaszfelületen. A lábtámasz magassága 40_11()
mm köótt, a dőlésszöge 5 o -15 o között legyen állítható. A képernyós
munkahely legfiontosabb méreteit az l.sz. ábra mutatja.

d. Irattartó

A számítógépes munkahelyek kialakításának eryik kulcskérdése,
hogy irattartót hasznáUanak. Az irattartó elhelyezé§e függ a tevéken}§ég
jellegétől. Cé\a az olyan elhelyezés, mely minimálisra c§ökkenti a fej
mozgását.

A 2.sz. ábra alapján a "c" jelű megoldás esetében egyenlő arányban
szükséges az iratokba, illetve képernyóre történó tekintés. Az "a' meg-
oldás esetében a képernyő olvasása van túlsúlyban. A "b" megoldás ese-
tén a kézirat olvasása az elsődleges, míg a "d" megoldás esetében a
számítógép használatára ritkábban kerül sor.

A képernyó és az irattartó elhelyezésénél döntő kérdés, hogy a mun-
kavégzó személy,től mindkettó hozz.ávetőlegesen 5OO mm-es távolságra
legyen.

e, Megvilágűás

A szükéges megvilágítás erőssége kb. 5OO lux Firyelni kell, hory
ne keletkezzenek fényvisszaveródósek, a fénycsövek háromfázisú kap-
csolásúak leryenek. Függöny va5l e§léb megoldással kell kikiisztibölni
a nemkívánatos fényhatásokat. Számítógépes munkahelyek kialakításá-
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nál a bútorokat úgl élszerű megválasztani, hory azok matt felületűek
legyenek.

f. Kímatényezők

A helyiség hőmérséklete 27-23" C között legyen, a célszerű relatív
nedvességtartalom 40-70 Vo. Fígyelemmel kell kísérni, hogy a munka-
eszköz hősugárzása a munkát végző személyt közvetlenül ne érje. Huzat
keletkezését ki kell küszibölni!

g. Zajhatósok

Számítógépes munkahelyeken a zajhatásokat kerülni kell. A nyom-
tatót ú§l él§zerű megválasztani, hos/ az általa keltett zajszint minimális
leryen. Szü}ség esetén célszerű a sokat használt nyomtatót a munkatér-
tól elkülöníteni. A zajterhelái érték ne haladja megaz55 dB lN-t.

2. Emberbarát szoítver alkalmazása

Az ergonómiai követelményeket kielégító szofwer elengedhetetlen
feltétele az egészséges munkavégzésnek. E követelmények ismertetése
meghaladja e kereteket.

a. tel-polaitás

A feldolgozandó adatok rendszerint világos papíron, feketejelekkel
vannak rögzítve. Emiatt szüksége§ a képernyón a jelek sötét árnyalatú
megielenítése ülágos háttér előtt /p ozitív polarításl. Az installált képer-
nyők túlnyomó többsége munkapszichológiai okok miatt ennek megfe-
lelően került kialakításra. Ezáltal a jelek élesebben jelennek meg a
képernyőn.

b. Fényisszaverődések kikiszöbölése

A képernyón különféle - a helyiségen belül, illetve azon kívül kelet-
kezett - fényvisszaverődések tapasztalhatók, amelyek a képernyő előtt
ülő személy látószeweit komoly mértékben veszik igénybe.
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c. Közvetlen fulprázás

A számítógépes munkahelyen a környezetben Iévó fényforrásokból
közvetlenül a szembe érkezó fényhatás a látóképességet csökkenti. A
képemyót úry kell elhelyezni, hog5l az ablakfronttól minél távolabb és a
síkja arra merólegesen álljon. Függöny, roló, illewe kis felületi fényessé-
gú fényfonrás alkalmazása szükséges. A képernyőt még átmenetileg sem
szabad úryfelállítani, hory kezelője a képernyőró| közvetlenülaz ablakra
tudjon tekinteni.

d. Könetea klprózás

A fényforrások képernyőn megjelenó visszatükröződést ki kell kü-
szöbölni. E nnek é rde Mben

- matt felületeket élszenú kialakítani, ftiggőleges lamella-függönyt
helyezünk az ablak elé /hazánkban e fűggönyfajta még nem
terjedt ell

- optikai szűíőt kell felhelyezni a képernyóre,

- esetleg a képernyó dólésszögét meg kell változtatni.

IV. Egészségügyi követelmények

Munkaüszony létesítése elótt, illetve a munka alatt rendszeres szem-
orvosi vizsgálattal kell ellenórizni a látás élességét. Bi-, illeWe multifoká-
lis szemüveg használata nem ajánlott. A munkát végzó részére indokolt
olyan szemüveget biztosítani, amellyel a képernfrt megfeleló élességgel
láthatja /monofokális/.

Óránként legalább 1O p€rc szünetet kell biztosítani. Célszerű a napi
munkaidót ú9beosztani, hogl2óránként húsz perc szünet, majd 4órán_
ként 35-40 perc szúnet álljon a munkavégző rendelkezesére.

Mint a szakvélemények is tartalmazzák, é|szsrű aMON-X szemü-
veg használata, amelyet orvosi és munkapszichológusi üzsgálatok ered-
ményeinek felhasználásával fejlesztettek ki. Változatai: N, N-z, S, EV,
NPR, NPR-z, SPR, N-SZ, S-Sztipusok. Ajánlott azN - általános /normál,
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sárgásbarna/: egész napos használatra, szürkületi autóvezetéshez, tv-né-
zéshez és monitor elótt dolgozóknak, dioptriás változatban is, vagy az
N-z- monitor nézó /normál, zőldl:- egész napos használatra, tv-nézéshez
és monitor előtt dolgozóknak, dioptriás változatban is.

Átalánosabb felhasználásúnak, kényelmesebb hatásúnak tekinthe-
tőek a különféle tipusú monitor szűrók /Computer Filter/ ha§ználata. )

Irggyakoribb típusa az optikai üvegszűrő, vagy a polaroid üvegszűrő,
amelyek a számítástechnikai szaküzletekben kaphatóak.

FELIUSZNÁLT IRODALOM:

Lantos Géza, az OMMF. biztonságtechnikai főosztáIyvezetője:
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Bildschirmarbeitsplátze. 1 989:
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1.sz.ábra A képernyős munkahely méretei cm-ben
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Z.sz.ábra A számítógép, a képernyő és az irattartó elhelyezesének opti-
mális módja
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REFLExIÓ

I-ÉrpzHBr-B LoGIszTIKA pÉNzücy NÉLrü-r

Kovócs Deuő|

Nem. A pénzüryi és számviteli-, kö zgazdaságtr es pénzügyi szakma (a

továbbiakban: pénzügy) sines logisztika nélkül. Tehát a címbéli kérdes -

tudjuk - rossz, de feltenni indokolt. Szakítani szükséges olyan sztereotí-
piákkal, minthog5l: ez a fogalom, -ügy, -dolog túl komoly ahhoz, hogy
katonáka bizzák|; a hadsereghez három dolog szúkséges: pénz, pénz,
pénz.; stb. Ezeket a kijelentéseket is csak vag5l nem "komoly" emberek,
vagy komoly emberek, de komolytalanul teszik. Nyilvánvalóan embernek
szúiettek, de ha férfiak és egészségesek vagy katonák ők is, vagy katonák
voltak, vary katonák lesznek. Ez a bekezdés már - logisztika (is). Szintén
nem igaz - tagadjuk, hory a logisztika olyan mint a foci, ajog és a közgaz-
daságtan: mindenki ért hozzá. Ettől függetlenül a logiszíika a tudo-
mányos technikai forradalom eredménye, az öncélú szakmai elkülönülés
helyett az integróció, az evolúció eszköze.

Mi akkor hát a logi§zíika szerintünk?

A szükséges, elkerülhetetlen szűkítéssel és eryidejűleg egyszerűsí-
téssel a logisztikB - minden álságosság és tudományos(ságos)ság mellő-
z&ével - sámunka és vaknánkbaq ú5l tűnilc gonölkod:ís! rendszenezési
és végrehajrási módszert jelent. Irhetővé teszi a főfeladataink idóben,
leggazdaságosabban való végrehajtását. A katonai logisztika a katonai
(professzionális) feladatoknak legkisebb veszteséggel, időben, leggazda-
ságosabb(leghatékonyabb) idóbeni és gyors végrchajtását jelenti.

l Kovács De?Jó alezJedes, MH ATFcsF-sé8, pénz08yi é, §ámvileli o§ztály
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Nem íartozik bele ebbe a katonai logisztikai fogalomba a
pénzügy?

A penzüry a szerné$ és tárgd feltételek biztosítása mellett -amik-
ben maguk is részt vesznelg érdekeltek és íészesülnek - mindig azt szá-
molja (ki-, meg és el-), azt larlja nfllván, hory az egység, az inIézet
fenntartiása, vas/ a védelem, egészségü5l, glermekintézményeink, üdü-
lőink, stb. - vagr ritkábban, hogl az eryik vary másik -feladat, dolog, üry,
stb. - mibe kerúl. A pénzüry szerves része a számvitel, a pénzeszközök
felhasználásáról, ava5lonváltozásról informál, és számol be. Aki ezt nem
fogadja el lehet jó szakember: katona, mérnök, orvos, múszaki, vagl ve-
gyész, stb., de a logisztika hatékony művelóje, jó alka|maája ritkán.

Kik vesznek részt a logi§ztikában? Kik hasznosíthatják?

Ve5rűk elő az Alkotmányt. Vegyük eIő a Magyar Közlönyt - például
az 1992. éi 63. számot -, a Honvédségi Közlönyt, vag5r akár az adott ka-
tonai sz€rvezet napi parancsainak e5dkét. Az Alkotmányban, vagy a hi-
vatkozott Maryar l6zlönyben látju( hory az Onág5nilés meghatározza
- többek köótt - a központi-, az elkülönített állami pénzalapok-, a helyi
önkormányzatok és a társadalombizto§ítás költségvetéseit. A HK-ban is
elosztási rendszerek müködéséról, müködtetésérót informálódunk. A
napiparancsban, ha valamit engedélyezett, korlátozott, tiltott, vag/ eI-
rendelt a parancsnok logisztikai tevékenpégéről kapunk integrált-, vagy
komplex képet. Az í5l kapott kép alapján a logisztikában tudtával, vagy
tudtán kívül, akaratával va§/ annak ellenére, helyeslésével vary szándé-
kai ellenére mindenki részt vesz, de nem egforma súllyal.

Természetesen a katonai logisztika szempontjából a legfontosabbak
az Országgnilés által megalkotott törvények, a honvédelmi tárca rende-
letei egázen a parancsnok döntéséig, a parancsáig. Ismét természetesen
a tőrvény(ek) már meghatároztak, behatároltak minden más alacsonyabb
jogszabályt, va5l jogszabálynak nem is minsülő rendelkezést.

A logisztikában tehát mindenki részt vesz, de vannak akik törvény-
kezesi-, döntési helyzetüktől függóen a módszer, a rendszer, az eszköz
eredményességét(hatékonyságát) jobban, vagy kevésbé befolyásolják.
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A logisztikai döntések - kihatásukat tekintve hierarchikusak. A ma-
gasabb szint korlátozza, vary behatárolja az alacsonyabb szinteken ho-
zott dönteseket-

A rész és az egész összefüggése

Két hasonlattal próbáljuk érzékeltetni.

Előszön képzeljünk magunk elé ery gömböt, ami azért gömb, mert
egészségesen müködnek részei. Az összhang megbomlásakor deformá-
lódik, tojás, vagy csepp alakúvá válik A gömb belsejében helyezkednek
el a katonai logisztika alanyai, a résztvevó szakszolgálatok, stb. A göm-
bünkön kívül helyezkedik el a nemzetgazdaságtól kezdve a politikáig
minden és mindenki sok-sok másik kisebb naryobb gömb - ami ennek a
dolgozatnak nem tárga. A gömbök szervesen kapcsolódnak, mert függ-
nek e5rmiástól.

Naryon vigyázni kell a nemzetgazdaságot jelképező nagy gömb ép-
ségére, mert az ezen belüli kisebb gömbök deformálódása, kilyukadása
károsítja a többi gömböt, netán kipukkaszthatja a nagy gömböt i§. Az
MH-n belül gondolhatunk a fejlesztési és fenntartási kiadások arányaira,
a haderőnemek számára q íelszereltségére, a személyi állomány életkö-
rülményeire, stb. ; - mint eddig bekövetkezett jelentősebb deformációkra.
Az országhelyzetének, a többi kis gömb deformálódásának bemutatása
nem célom.

Második kisérlet: Vagy képzeljükel a pénzt mint áramló folyadékot.
Akár csap, akár infúzió ez az áramlás, az átamló folyadék mennyisége,
annak minósége (pl.: a vízbe klórt, fluort, stb.; az infúzióba slógy§zert,
grógyhatású szert keverve) szabáIyozhatő. Ennél a (űz-, vary infúziós)
csapnál - az elkövetkező hónapokban várható, a honvédelemmel kapcso-
latos legfontosabb törvények és alapelvek, feladatok és a hozzárendelt
költségvetés a (láthatatlan) kéz.....

A befagyott tavon léket vágó homo ludens vajon halat fogott csa§
vary továbbéltette a beáramló friss levegővel a ki nem fogott halakat?
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Íry a "Kinek |ehet haszna a katonai logisztilcából?" kérdést nyitva
haryjuk (- ezek után haryjuk megválaszolatlanul! -), illetve megfordítjuk:
kinek nincs haszna, kinek van hátránya, ...'!

A pénzüryön belüli - a legegszerűbb - napi kérdések a íinanszíro-
ás, a likviditási 8 kötelezettség vállalás jogszerúségének és fedezete
megléiéne} vizsgálata; síb, a logisztika meghatározott szerepű ré§ztve-
vőJévé tesz. "Ho5l mi a matematika, soha sem lehet matematikailag meg-
állapítani; hog5l mi a filológia nem lehet filológiailag megmagyarázni;
hogy mi a biológia, biológiailag nem lehet megmondani."(M. Heidegger)
- nem kérdés az tehát, hory mi a katonai logisztika; van-e pénzüryi lo-
gisztika.

Röviden és összegezve: csináljuk.

236



TARTALOL{IEGYZÉK

LOGISZTIKA - KATONAI LOGISZTIKA

Kóthay János A logisztikai rendszer analízise
és múködésimechanizmusának
kialakítása (optimalizálása) 3

HM Lo4isztikli Katonai logi§ztika rendszerszemléletú
hogramiroda megközelítésben 26

Varya Lószló Az amerikai sáradöldi csapatok
logisztikai rendszere Európában
(Egl konzultáció tapa§ztalatai) 43

Gion Béla A katonaélelmeás logisaikai
megközelítésben 69

Magar Lószló A logisztika narykorúvá válik 76

BittnerIstvón Külföldihadseregekszáradöldi
haderőinek logisztikai bizto§ítá§a
(Nemzetközi kitekintés) 89

A}.IYAGI - TECHNIKAI BIZTosfrÁs EI},ÍÉLETE

Fenye§ Károly Néhány gondolat azAnyagtároló-Kiadókörzet
várható alkalmazásának lehetóségeir6l
a MH csapatainak háborús anyagellátási
rendszerében lffi

KAToNAI GAZDASÁG - vÉprr,rucazpnsÁo

SzenesZoltón Védelemgazdaságiegüttműködés
Nyugat-Európában(Történetiáttekinté§) 120

DobóFerenc Apénzgazdálkodásmegvalósításának
Németh Emő lehetóségei a sállítrási tevékenységekben lq

237



SZAKÁGI BIZTOSÍ1ÁS

Kapusy Györgl A MH Fegverzettechnikai szolgálatáról 1€

Ács László A MH "Tápió" Fegyverzettechnikai
Ellátó Központ tevékenysége 156

Galiba Imre A MH repüló anyagi-technikai biztosítása 163 i

'Hegedűs Ferenc A MH Repülóanyag Ellátó Központ
helye, szerepe az anyagi-technikai
bizto§ítás rend§zerében 169

Antal Károly A MH Elektronikai Szolgálatfőnökségról 173

Anla Arpád A MH Ruházati Szolgőlat 1992. ffi
tevékenpégéról 178

Gyarmati Sándor A MH Élehezési Ellátó Központ
tevékeny§ége 787

Szendresi István A MH Egészségügi Fóigazgatóság helye,
szerepe az egészségüg/i bizto§ítás
rendszerében t95

Németh Emö A MH Közlekedési Szállítási Főig azgaóság
munkája a katonai közlekedés rendszerében 2M

MUNKAVÉDELEM

MH ÁTFCSF-ség A képernyős munkahelyek
Munkavédelmi ergonómiájáról
osztály

REFLExIÓ

Rovács Dezsó létezhet-< logisztika pénzügy nélkül? 233

238



Szerkesztóség: 1395. BP., Irhel ri. 41.

Telefon:
§zedés:
Kia{ia:

BP . Pf. a3. (Felelős szerkesztő)
HM:5ó-88,66_14
MH Anyagi-Technikai Informatikai Központ
MH Hadáp Szolgáltató Központ


	Címlap
	A tartalomból
	Szerkesztőbizottság
	Kóthay János_A logisztikai rendszer analízise és működési mechanizmusának kialakítása
	HM Logisztikai Programiroda_Katonai logisztika rendszerszemléletű megközelítésben
	Varga László_Az amerikai szárazföldi csapatok logisztikai rendszere Európában
	Gion Béla_A katonaélelmezés logisztikai megközelítésben
	Magyar László_A logisztika nagykorúvá válik
	Bittner István_Külföldi hadseregek szárazföldi haderőinek logisztikai biztosítása
	Fenyvesi Károly_Néhány gondolat az Anyagtároló_Kiadókörzet várható alkalmazásának lehetőségeiről
	Szenes Zoltán_Védelemgazdasági együttműködés Nyugat-Európában
	Dobó Ferenc_ Németh Emő_A pénzgazdálkodás megvalósításának lehetőségei a szállítási tevékenységekben
	Kapusy György_Az MH Fegyverzettechnikai szolgálatáról
	Ács László_Az MH Tápió_Fegyverzettechnikai Ellátó Központ tevékenysége
	Galiba Imre_Az MH repülő anyagi_technikai biztosítása
	Hegedűs Ferenc_Az MH Repülőanyag Ellátó Központ helye, szerepe az anyagi-technikai biztosítás rendszerében
	Antal Károly_A MH Elektronikai Szolgálatfőnökségrő
	Anda Árpád_Az MH Ruházati Szolgálat 1992. évi tevékenységéről
	Gyarmati Sándor_Az MH Élelmezési Ellátó Központ tevékenysége
	Szendresi István_Az MH Egészségügyi Főigazgatóság helye, szerepe az egészségügyi biztosítás rendszerében
	Németh Ernő_Az MH Közlekedési Szállítási Főigazgatóság munkája a katonai közlekedés rendszerében
	MH ATFCSF-ség Munkavédelmi osztály_A képernyős munkahelyek ergonómiájáról
	Kovács Dezső_Létezhet-e logisztika pénzügy nélkül
	Tartalomjegyzék



