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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_
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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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