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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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