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LOGISZTIKA-KATONAI LOGISZTIKA

A LOGISZTIKAI AIÁPMÚVELETEK

Kóthay Jónos|

A logisztikai folyamatokat na§/on precízen el kell tudni választani a
termelési technológiai folyamatoktól, mert a logisztikai folyamat meg-
szewezése során nem léphetjük túl a logisztika hatáskörét anélkül, ho5l
zavar ne keletkeznék a kibernetikai rendszer múködésében.

A legáltalánosabb behatárolásnak tartom azt a megfogalmazá§t, mi-
szerint "... az erőforrások (információk) átalakítrásának a kérdése a ter-
melési technológia hatásköre, az átalakítás helyére való eljuttatás és az
onnan va'ló továbbítrás (tehát a mozgrás kiváltrásának és szabályozásának
kérdése) pedig a logisztika feladata."z

C.sakhory az áramlatok a logisztikai mozgás során is bizonyos fajta
átalakuláson mehetnek keresztül. Változhat például tételnaryságuk,
csomagolásu§ kiszerelésük, készletezettségi szintjük, de még állaguk is,
ami már az erőforrás szerkezetében végbement minóségi változást je-
lenthet. Bizonyos anyagokat például csak konzervált, vagy fagya§ztott
állapotban szállíthatunk, tárolhatunk, másokat mechanikai, fizikai, bio-
lógiai vary kémiai átalakítás útján kell szállíthatóvá (mozgathatóvá) ten-
ni, esetleg felhasználás elótt ismét üssza kell alakítani. Iry aztán valós
igény merül fel az áramlatok technológiai és logisztikai átalakulásának
pontosabb behatárolására.

Ú5r hiszem közelíti a valóságot, ha azt mondom, hory a termelési
technológiai átalakulás során az áramlat esetleg belsó szerkezetében is

l Dr. Kóüay Iáno§ rnlálezíed€§, zMl(A Haditechnikai Ta$zék

z ÉÁdrnez&| az lgg3/2sámbqomggiel€r|l cilúbd
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végbemenó olyan minóségi változásról beszelhetünk, melynek során
megváltozik az áramlat funkciója, felhasználási módja, használati értéke;
a logisztikai átalakulrás során pedig az áramlat mennlségi jellemáinek,
térbeli helyzetének és a felhasználó igénye szerinti használati (vagy hasz_
nálhatósági) tulajdonságainak _ általában a megjelenés módjára vonat-
kozó - formai paraméterei változnak meg.

Az utóbbi kifejeződhet az áramlat (pl. árú) csomagolásában, készle-
tezett§égi szintjében, összetételében ami adott formában csak a konkét
megrendeló vary eryéb nyelófonás számára jeIent használhatóágot.3

Ebból adódik, hogy a technológiai átalakítrást az adott termelési tech-
nológia műveleteivel, a logisztikai állapotváltozást pedig a logisztikai
alapműveletekkel érhetjük el.

Mielótt azonban rátérnék a logisztikai alapmúveletekre, szükséges-
nek látom rögzíteni, ho5l a logisztikai folyamatok alapvetően kettós fel-
adatot látnak el. Feladatuk egpészt a tervszerű erőfoírás és információ
áramlás kiváltása, biztosítása, má§ré§zt a spontán létrejött és nem kívá-
natos áramlatok üsszaszorítása (megszüntetése vagy csökkentése, íend-
szerból való kivezetése). A terveszerűen kivá|tott áramlatok kórót a
rendszer végső céljának megvalósításához szükséges mennlségű á álla-
potú információk és erőforrások halmaza alkotja. A rendszer működését
azonban olyan áramlatok is befolyásolhatják (zavarhatják), melyek spon-
tán módon nem kívánt formákban jönnek létre. A szóban forgó áramla-
tok jöhetnek a rendszeren Kvülről vary keletkezhetnek a rendszeren
belül a rendszer működése során is (pl. selejt, hulladék).

3 A b€lEtárolá§i §zempont alapöttetét caá csaMtól káp{ám



A logisztikai alapműveletek mindkét fajta feladat kezelését biztosír
ják. A logisztikai alapmúveletek a logisztikai fizikai folyamat olyan elemi
fogásai, melyekkel a kitüátt logisztikai élnak megfeleló áramlatmozgás
kiváltható, fenntartható és szabályozható, a spontán áramlatok megszün-
tethetóek és az igényeknek vary szükségleteknek megfe|elő logisztikai
állpowáltozások létrehozhatók.

Végsó soron minden bonyolultabb logisztikai tevékenpég vag5l fo-
lyamat az alapműveletekkel (es csak azokkal) teljes egészeben leírható,
kitejezhetó.a

Az alapműveletek változrásának rendje és e5másutánisága megha-
tározaa az adolt|ogisztikai folyamat tartalmát, specifikumait és alkalma-
zott fizikális módszereinek összességét. Az alapműveletek eg5rmással
nem fejezhetők ki és helyettesíthetók.

Az alapműveletek elnevezései - hagyománytiszteletből - főképpen a
gazdasági logisztikából ismert kifejezések, de csak általánosított jelölé-
sek, melyek konkrét értelmezése a vonatkozó áramlat jellegétól és az
alapművelet végásének eszközeitól függ.

Ezekután a következó logisztlkai alapműveleteket értelmezem: át-
vétel, átadás, anyagmozgatá§, szállítás, minósíté§, osztályozás, komplet-
tíroás, komissziózás, csomagolás, tárolás.

Látszatra két nehezen sáwálasztható és azonosítható fogalom az
ótvétel és az átadós. Más azonban a funkciójuk, a végrehajtók jogállása
és elvégzendó feladata.

4 Az alsPmllYeletek fe|állítá§ánat, rend§zeíezé§ének és deffiniálá§ának §züké8e§égét caál
csaMval közösen vetettük f€l abMl az a§pektu§Ml, h€y ezek}el leííható lesz €8,y lo8,iszzikai
fotyamat á§ elk0lhíthetók egymá§tól az esre§ költ§étnyeló helyek Ertelrnezé§Okhöz jelentó§
§zellemi levékeny§étgel járu|t hozá Dr. Turc§ányi Károty. Jeleí e8i i§mereteink a|áPján
igyékeuünk minden létezó alapmúveIetet feltámi, de elképzelhetónek tartjuk, ho8y az
altalrDazort lo8i§zt ikai teíOleteken dol8,oá §zakemboíek további álapmúveletek létezésé.e
hívják fél a fby€Im€t.



Az átvétel alapvető funkciója az áramlat folyamatba való belépteté-
se, kiváltása vagl aktiviálása; gníjtó kifejezéssel élve az áramlat rendel-
kezé§be vétele. Teljes átvételi folyamat esetén a fogadás, azonosítás, ga-
ranciavizsgálat, próbaüzemeltetés, reHamáció, okmányolás és feladás te-
vékenységi láncon kere.sztül valósul meg.

Teljesen primitív átvételi folyamatok egyetlen tevékenységben,
mondjuk a fogadás elemben rendezódhetnek, de léteznek naglon ko_
moly és bonyolult önálló technológiával és logisztikai lánccal rendelkező
átvételi folyamatok is.

Az ótadó§ alapvető funkciója termé§zetesen az elóbbi ellenkezője,
az áramlat folyamatból való kiléptetése, vagl rendelkezésre bocsájtása.

Az előzó tevékenpégcsoport másik oldalát képviseli és azelőkészí-
tés, kismlgálás, teljesítés, okmányolás, expediálás tevékenységeken ke-
resáül valósul meg. A kiszolgálrás tulajdonképpen a tényleges feltételek
megteremtése az azonosítás, garanciavizsgálat, ellenőrzés tevékenpé-
geihez; a teljesítés pedig a reHamációra és a rendelkezésre bocsájtási
igényekre vonatkozó r eagálás.

Az átadás-átYétel általában azonos időben a két fél eryüttmúködé-
sével megvalósuló művelet kombináció, de nem feltétlenül ketl íry tör-
ténnie. Különleges qsetekben az átadó meghatározott térbeli helyzetben
hátraharyhatja az erőforriást, amit az átvevő folyamat későbbi idópont-
ban és az átadástól elszakított önálló műveletsorral vesz birtokba,

A logiszlikai folyamat kiemeltjelentóségű központi alapművelete az
anyrgmozgatás. Alapvetó funkciója a többi logisztikai alapművelet elő-
készítése, kiszolgálása, összefúzése. Elsősorban a folyamatokon belüli
áramlatmozgás megvalósításának e,szköze. A belső helyvá|toztatás és
készletrendeás mozzanatokon keresztül aktMzálható.

A belsó helyváltoztatá§ önmagával ma5larááató evidens fogalom
á az adott élfolyamaton belüli áramlat mozgások (vonulatok) alkotják
az értelmezÁi tartományát.

A készletrendezá az erófonás és információ csoportok meghatáro-
zott sz€mpont szerinti átrendezésében kifejeződő rrozzanat, mely rako-
drás, kiegészítés, alkotóelemcsere, válogatiás, kiszerelés, stb. technológi-



ákban valósulhat meg. Az anyagmozgatás lehet kézi, gépi és automati-
zált.

A szÁltítás a|apművelet formailag könnyen összekeverhetó az
anyagmozgatiással, dé konkrét taítalmában élesen elkülönül attól. Míg az

an}agmozgatá§ a folyarnatokon belüli mozgás létrehozásában kap szere-

pet, id<lig a sállítás funkciója elsődlegesen az esnná§tól elkülönült fo-
iyamatof közótti áramlattovábbítás megvalósítrása. Speciális esetekben
történhet egy adott folyamaton belül a folyamat más infrastruktúrális
kömyezetbe helyezése éljáMl. Utóbbi egrszenü esete egy m€zgó bolt
helyváhoztatása, annak te|jes készletével, vagl ery mobil raktár áttelepí-
té§e. Vas/is a szál|ítás abban kíiLlönül el az anyagmozgatástól, hogt a1

áramlatoi más (kiilsó va5r belsó) infrastruktúrális környezetbe belyezi-'
Aktiviálódhat á résztverló két folyamattól függetlenül, de ekkor önálló
közbeeső folyamat rázeként,Ó s aktivizálódhat valamelyik résztvevő fo-
lyamat kezdó vagr befejező logisztikai aktusaként. Utóbbi meghatározás
a struktúra függőségére utal.

A sállítás u§lani§ történhet az erőforrás (információ) folyamatba
való beléptetés (rendelkezésbe véte) feltételeinek megteremtése céljá-

ból (ekkór vételezésnek nevezzük, ami ana utal, hory a rendelkezésbe
vevő folyamat hatásköre a sállítás) és történhet a folyamatból való ki_

léptetés (rendelkezésrebocsájtrás) feltételeinek megteíemté§e 99'j499l,
amikor is a szállítás végrehajtásáért a kibocsájtó folyarnat felel. Utóbbit
nevezhetjük kisállításnak.

A sállítrás megvalósutásának lehetséges lépései a rakomány ógzítes,
sállítmány rendezés (összeállítás), §zállítmány továbbítás, szállítmány el-
lenőrzá, szállítmány őrzés, parkoltatá§, okmányolrás. A sállítás történ-
het közúton, vasúton, vízi-, légi úton, csóvezetéken, elektromos vezeték-
kel, rádió hullámokkal, stb.

5 Az infr.§tukniLráli§ környez€t ir€ntó§é8én€t alapfeketé§e §aál Gabától §áímszik.

6 Az ó§zototr múvéletetná }iíeíé§.g kéól..



Az eddig tárryalt alapműveletek az áramlatok mozgrásrának kiváltá-
sában és megvalósításában determinált logisztika fogások. A logisztikai
áramlás teljes vertikumát azonban dinamikus és nyugvási szakaszok szük-
séges elrendezesú váltakoaísai alkotják

A íámlás mint logisztikai alapművelet az eróforrás (információ)
nyugvrási állapotának kifejező művelete. Alapvetó funkciója az áramlat
megóvása és két dinamikus állapot közötti célszerű vary szülségszerű -
biztonságos - pihentetésének kiüteleáse. Megvalósítása az okmányolás,
elemi karbantartás, órzés, a biztonsági_ és elhelyezési előírások megva_
lósítása, valamint a belső leltároaás (ön|eltározás) mozzanatain keresztül
történik.

Az alapműveletek következó csoportja az árarnlatok felhasználha-
tósági és formai meg|elenési tulajdonságainak létrehozásáért, átalakílá-
sáért felelős műveletcsoport. Ezek közé sorolom az osztátyozás, minősÍ-
tés, komplettírozás, komissziózás, csomagolás alapműveleteket.

Az osztÁlyozás (sziir{s) funkcója az áramlatok különbtiző elemei-
nek és csoportjainak egmástól való elválasztása, valamilyen meghatáro-
zott szempont vary élszerúségi okalapján. Ezzel a műv_elettel az áramlat
elemek (csoportok) általában más-más logisztikai útra / terelódnek"

Az os*ályozás élja lehet a nem kívánt áramlatok folyamatból való
kirekesztése, kivezetése, elkülőnítése; a felhasználásra kerüló áramlatok
megfelelő logisaikai, illeWe termelési folyamathoz való irányítása; és az
áramlatok minőségi megfeleltetés és logisztikai állapot szerinti elkülöní-
tése.

7 L€isáikai út az e8j€di át8ttú8t moz8á§{n.k é§ átalakulásánrk az a íyomvqlala, abol a
Ioti§ztikri áíapotváltoá5oloít k€í€szül eléíi .zt E fúrnát, emi a feha§ználóoak me8felel. (Gaál
c§ab8 deííiníciója)



A szétválasaás két alapvető módszere khet tehót:

- a valós minó§ég és logisztikai ál|apot §zerinti elkiilönítés;

- és a következó lépésben kívánt minóség és logisztikai álla-
pot szerinti elkülöníté§,

Az osztályoaás fogalma látsólag keverhető az anyagmozgatás alap_

múvelet mozzanatai közótt társ/alt késdetrendezÁsel, de valós funkció-
jában eltér attól; ugnnis az osztályozáls az áramlatok elkülönítésében,
széwálasztásában nflvánul meg, míg a készletrendezés egr felhasznál-
hatócági egrégbe tartoá áramlatok összerendezését fedi.

Az xztályozÁs, a minóség megfeleltetése, a logisztikai állapotfelmé-
rés és a logisztikai út rneghatározása mozzanatokon keresztül valósul
meg.

A mlnósítés ismét ery olyan alapművelet, mely látsólag átfedi az
osztályozá§t, hiszen mindkettó az áramlatok elkülönítését eredményezi.
Cbakhogl, az osztályozá§ mint láttuk logisztikai állapot szerinti elkülöni
tést valósít meg, addig a minősítés funkciói az áramlat belsó minőségi,
íizikai, kémiai, stb. paramétereinek feltárása és ezek alapján történő el-
küönítés (vag csak minóség megállapítás); szabványossági vizsgálat és

hatósági hitelesítés.

Megvalósulrása az elókészítés, mérés, ixszehasonlítás, kategorizálás,
okmányolás mozzanatokonkeresztül történik. Aminósítés alapmúvelete
a logisztikai állapotváltozrást azzal idézi elő, hogy eredményeképpen
megváltozik az áramlat felhasználhatósági értéke, illewe biztosítja a ga-
ranciavállalás egdk alapfeltételét.

A kompletíírozls eléggé 5nkan használt alapművelet, tulajdon-
képpen önmagával magmrrázható, közerthető fogalom. Alapfunkciója a
valamilyen szempont szerint esl komplettbe tartoá áramlatok egl kész-
letté történ6 d§szeállítás4 az áramlat felhasználhatóságának biaosítása
vary javítása, esetleg felhasználásának biztonságossá tétele érdekében.

Megvalósulása, a törzsállomány felvétele, azono§ítá§, cisszeváloga-
tás, oknányolás mozzanatokon keresztü történik.



Köaletlenül a konkét felhasználóhoz kapcsolódik a komisszióás
alapművelet. Tulajdonképpen kétféle értelrnezése használatos a köztu-
datban. Pl. az eryik a megbízás alapján történő konkrét megrendelő vag5l
vwő igénye alapján ery csomagba összeállítja a kívánt áruféleségeket.

A fogalmat logisztikai alapműveletként szerepeltetve az utóbbi - ha-
glományosan is elfogadott - értelmezásel hozom <hszefüggőségbe.

Fentieket aárt tartottam §zülségesnek megieglezni, mert a beszer-
zésnél valóban létezik ery elsó értelmezés szerinti kornissziózás, ezt
azonban nem tartom logisztikai alapműveletnek, hanem a beszerzés
technológia részeként értelmezem.

A komissziózás funkciója teb^t, az áramlatfé|eségek - adott nyelő-
forrás thszetételre vonatkoó igényei szerinti _ összeállítiása az átadás
alapművelet megglor§ítása (e§6zerű§ítése) éljából. A komissziózás és
átadrás köá anyagmozgatrás, csomagolás, szállítás, esetleg tárolás alap-
műveletek iktatódhatnak.

A komissziózás re alizálása az igényösszeállítás, azonosítás, készlet-
összeállítás, olrnányolás mozzanatokkal tórténik.

A csomagolás az eltarthatóság, szállíthatóság, felhasználhatóságbiz-
tosítrása, vary javítása (esetleg marketing igények kielégítése) érdekében
történó alapmúvelet. Az áramlat jellegétől, minőségétől, formai jellem-
zóitől függően az egészen primitívtól a legkorszerűbb és legbonyolultabb
eljárásokig terjedó technológiákban valósulhat meg. Altalános leírása az
elókészítés, az adott technológia aktivizálása és a jelásek felvitele moz-
zanatsoíral adható meg.

Összegezve az elemzést: A logisztikai alapműveletek meghatározott
(saját) technológi a szerint elv é gzett tevékenységcsoportok melyek adott
logisztikai funkció megvalósítására szerveződnek. A technológia az
áramlat jellegétól és e5léb körülményektől függóen változhat. Irhet
egnzenübb és bonyolultabb, de a megvalósulrás u5an annak a funkció-
nak az ellátását eredményezi. Elméleti átgondolás alapj án nyilvánvalóvá
válik, hogr a logisztikai alapműve|etek erymásutániságának és kapcsola-
tuk rendjének különbözó módon való meghatározásával, sokféle módon
szervezódó logisztikai folyamatokat alakíthatunk ki. Melyek a logikailag
valamilyen szempont szerint azonos csoportba tartoó múvelet_kombi-

l0



nációikkal szervezetileg is elkülönülhetnek eg5rmástól és meghatározott
logisztikai részcélok megvalósítására szerveződnek. Ezek a logisztikai fo-
lyamatok lehetnek haryományosan ismert és alkalmazott folyamatok,
vag a szewerÁ által létrehozott speciális helyzetek, (logisztikai problé-
mák) megoldrására szolgáló alapművelet kombinációk

Minthogl az alapműveletekkel logisztikai folyamatokat lehet leírni
és ábrázolni, célszerű azokra egszerú jelöIéseket alkotni, ami nem tu-
dományos, hanem konvencionális kérdés.

Én a következó Jelzéseket javaslon, amit további besámotóim so-
rún alkalmaznl fogolc

At9atrl ÍD *,r.,ro," @ o§ttl'wtr§ (D

lnlrrnrrltl5 Q ,r.rr,r." C tinögltós O

l(orrtrttiprls §Ü ro.irrnior', (Ö csorrrolrr 6

Azokat a folyamatokat melyek a logisztikábol közismert és adott -
szakterülettőI függetlenül létezó - általános logisztikai megoldrásokat tar_
talmaznak összetett műveleteknek nevezzük. Az összetett műveletek az
alapműveletekkel leírhatók és generáüs logisztikai csomópontokon he-
lyezkednek el. Ezek elemzésére következó cikkemben térek ki.
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A vÉDELIrfl ARct]lATúl FEGyvEREs rnór ronszpnű
I'GISZTIKAIRBNDSZERE

Biaonsógnlitikai és Hot*édelrt kuuósok kiqontja

A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja (további-
akban: BHKK) által létrehozott kutatóc§oport folyamatos műhelyvitá-
kon tár§/alta meg az anyagi-technikai biztoaítási renózer korszerűsíté-
séból kiindulva e5l új logisaikai rendszer alapelveit, struktúráját á mú-
ködási rendszerét. E munkaülé§€k alapját a tár5rban készített résztanul-
mányok képezték, továbbá sor került általáno§ feladatértelmezó, rend-
szerfeltáró megbesálésekre is. A program közepe táján az addig feltárt
következtetések rendszerezése és <hszerendezÁe érdekében egrmás-
nak alárendelt döntési pontok alapján a legfóbb rendszerkérdésekben
közbeesó műhelyvitát folytattunk le. Ennek alapján, továbbá a tanul-
mányok áttekintése után es/ programc§oportl állította_össze e munka-
okmányt, amit a kutatiá§t záró kiMvített munkacsoportz-tanácskozáson
hoztunk vegleges és többnyire konszenzusos formába. Ahol jelentós né-
zeteltérések maradtak fenn, ott az anyag alternatívát tüntet fel.

A következtetések levonásánál aá vettük fi5lelembe, hog a feg-
veres erők logisztikni rendszerét fontossá§ rendben

- Akatonai-hadmúveletikövetelmények;

- A rendszer külsó gazdasági kömyezete;

- A múködó rendszerekre vonatkoó általános elvek és a

A BHXK pogramcsoponjában dol8oárk Deák Pót€t, cioír Bél., K.ufmaí Játp§, xb§ 
'eíró, 

L€x
Mihály, Masy8. Ltrztó, Un§ár oy!tl8, válóczy lltván

A mun*i6ooútot vézen"lffi iloJ
A kuj.tálbür tözíoműk6íltek Eátty sótld6, cs.bri xítdy, xrló Pétor, Mailí Miháty, Ónodi
IÉvíú, szq!€r zoltán, §zúcs lrt§dó
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_ Tevékenpég társ/ára vonatkozó technológiai fo|yamatok deter-
minálják.

Ezeket atényezőket a végtanulmány fejezeteiben közelítettük meg,
a következtetések és ajánlások zöme ezekMl sármazik.

Külön üzsgáltuk a történeti, a küföldi modelleket és a jelenlegi
rendszer jellemz6it, ezeket a tapasztalatokat nem értelmeztük mecha_
nikusan, hanem az új rendszer szempontjából vettük firyelembe.

Alapvető következtetésünk volt azonban, hory az elmúlt években
az anyagltechnikai (egésxégügri) biztosítási rend§zeí teljes egázének,
halmazának konzerűsítése helyett annak e5r hibás és formális alapkö-
vetkeztetés alapján való deformálása történt meg. Az inteEáció, mint
prekoncepció érvényesült á ennek alapján minden konzerűsítési törek-
vés ennek jegyében került elóvezetésre. Kivételt képez a repülő műsza-
ki-anyagi biztosítás rendszere, ahol a repülésbiztonság fenntartásának
szigorú követelményei és a folyamatos technikai fejlesztés során a rend-
szerbe bekerült mind bonyolultabb repülótechnikai eszköók miatt a mú-
szaki-anyagi biztosítás állandó, élirányos korszerűsítése tapasztalható
az elmúlt évtizedekben. Ezen a területen az integráció alapvető elve min_
dig az volt, hory az integrált technikai (műszaki-anyagi) szolgálathoz tar-
tozzanak mindazon múszaki-anyagi szalszolgálatok, amelyek a fó harci
technikához (a repülótechnikához) kapcsolódna\ ennek állapotát, al-
kalmazrását, s ezen keresztül a repülés bizton§ágát befolyá§oüák. A többi
területen az alaplogika az volt, hogl a logisztikai rendszeren belül meg-
valósuló összes folyamatban általános és na5sámú a közös elem, a ma-
nipuláció, hogl az anyago§ §zolgáltatások konvergálnak és szervezeti-
technológiai összevonásuk "gazdaságos", azaz létszám_, eszköz-, eletgia-
és költségmegtakadtást eredményez Az eges folyamatok természetes
elemzése háttérbe szorult, a különö§ és sajátos vonások helyett az álta-
lánosak kerültek vizsgálatra. Az eglas folyamatok eltérő jellege és spe-
cifikumai miatt cs ak az eges ágazatcsoportokon belüli szervezési eljárá-
sok voltak sikeresek, teljességében az integráció helyett összeadrások va-
lósultak meg, íry szükséges szervezetek is csorbultak és szakmailag ke-
verten jöttek létre. Egyes ágazatokat kihagltak az integrációból, másokat
eróitetett módon beolva§ztottak i§Ipárhuzamosan, ryakorta egzi§zten-
ciális szempontok miatt logikátlan szÉEzewezÁ intézlredéxek is napvilá-
got láttak. Ugranakkor nern került sor es/es irányító-fonáseloszió-ad-
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mini§ztratív-tervező funkciók eryöntetú kiemelésére és rendszeren kí_
vúli (xszevonására.

A be nem fejezett kísérletek elsósorban azon buktak meg, hory a
píaktikum és a realitás nem fogadta be a minden áron való összevonás
prekonc€pcióját, azonban nem volt kialakult indokrendszere, a megva-
lósításnak nem volt stratégiája, jelentós résnik szubjektív gondolatokból
fakadt va5r divatokat kívánt másolni. Az ún. integráció alapgondolata az
eryes ágazatcsoportokban jelentkezó bizonyos átfedések kikiisxikilése
volt. Bebizonyosodott, ho§/ ezek ezcn az úton nem kriszöbölhetók ki,
ezek kiiktatására nem e5néges parancsnokág alá kell vonni a különböó
karakterüknél fogva 5lakran élesen elütó rendszereket, hanem a való-
ban közösnek mutatkoó folyamatokat azokból ki ke|l emelni, hangsú-
lyozottan (ha nem zavarja az e5res tevékenységek autonomiáját) é§ kü_
lön kell szervezni, mert az integrációs ingerek nem jelentkezhetnek §zer-
vezési alapelvként, ezeken a látsólagos praktikumokat a §zervezet nem
fogadja be.

Az is bebizonyosodott, hos/ a jelenlegi anyagi-technikai össz€vont
sz€rvezet nem önmagában ért el lét§zámmegtakadtást, hanem az a had-
sereg általános létsámcs<ikkentésének és bizonyos átfedő általános
struktúrák kiiktatásának (háttér-intézmények) következménye.

Ezért a kutatócsoport elutasította a mindenáron való integráció elő-
feltevését. A különbözó anyagi_technikai és humán támogatási rend_
§zerek (ágazatcsoportok) integratívösszevonásanem szerepel következ-
tetéseink köótt mint élkitűás, mint szervezési elv, az egye§ tagozatok
szerint a kooperatív vary koordinatívszervekben történő összevonás kü-
lönkizó. Az összes folyamatokat megkísérelte újraelemezni. Csak kivé-
teles esetekben vettük fi5lelembe meglevő struktúrákat.

I.FoGALMI xÉnoÉsrr
l.i Általános megállapításunk volt, hogy a vixgált és értelmezett

rendszer hazai elnevezáére alkalmas kifejezés nem található, de nem is
szükéges, a kutatócsoport csak abban tudott megeg/ezni, ho5l a jelen-
lec, ATB (plusz egészségü§/, pluz közlekedés) eg szűkebben vett lo_
gisztikai rendszer.
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2./ A Maryar Honvédség loglsáikai rendszere azonban csak a teljes
haderórendszer, tehát a Honvéd§ég folyamatos míkiklé§ének biztosí-
tására hivatott, az ehhez szükséges feltételek folyamatos fenntartására
hivatott, ezen belül is alapvetően a materiális feltételeket illetően. Ezek
bizto§ítása, illetve fenntartása négl szuver€n ágazalcsoportban valósul
meg, amelyek elnevezáében a ha5rományokat, etimológiai tényezóket
és a strukturálás szempontjait fipelembe véve ajánlható:

a.) anyagi biztosítás;

b.) technikai biztosítrás;

c.) egésxégüryi biaosítás és

d.) repülő műszaki-anyagi szolgálat kifejezÁ.

3.i A Maryar Honvédség műkfiését mrás alrendszerek is biztosítják,
közlekedési, személyi, eszmei, humán, pénzügri, közigazgatási vonat-
kozósban. Az ilyen tevékenpéget végző más rendszerekkel, intézmé-
nyekkel eryütt |étezik az MH informális, tehát szervezetileg nem külön
kifejezett támogató rendszere, amelyeknek eryüttes objektuma a Ma-
ryar Honvédség e g&ze. Ezek az alrendszerek a célokat tekintve azzal a
közös jellemzővel is rendelkeznek, hos/ e§úttesen a honvédség (hadi-
állapotban a fegyveres erők) rnűködését biztosító rendszerét képezik,
ezért minden szinten elképzelhetó felügyeletük közös volta.

4./ A műkiidés feltéíeleit folyrnatosan blztosító rendszer mellett
igen jelentősek a feltételek és infrastruktúra létrehozására és folyamatos
innovációjára irányuló folyamatok és azokat hordozó rend§zerek; §tíuk-
túrák. Ezek forrásigényesek, költségvetésfüggőelq politikai döntések
termékei, ezért részben kormányzati kompetenciákat igényelnek. Ezért
a kutatás-fejlesztés, a beruházások, a költségvetési mechanizmusok csak
részben tartoznak a Magyar Honvédség belső rendszerébe.

5./ A szűkebb értelemben vett logisztikai elemek, rendszerek és in-
téanények, valamint a 3./ és 4./ pontban felsoroltak eryüttesen képezik
a honvédelem széles és elü értelemben vett logisztikai rendszerét, rész-
ben katonai, részben "civil" bázison. Ilyen értelemben megengedhető a
nyugati terminológia használata, miután az általa jelölt fogalom viszony-
lag újnak tekinthetó é§ nemzetközi.
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n. ÁLTilÁNos KóVETKEZTETÉSEK

6./ Doktrinális elvek és a polgári-katonai termékek e5ne jellemzóbb
konvergenciája miatt a Honvédség Mkeidóben és hadiállapotban való
logisztikai biztosítása valamennf ágazatcsoportban közös strukturális és
múködési alapokon valósul meg.

Mindez lehetóvé teszi, hogr a Mkében létező szewezrtt állomány
bizonyos hányada hadiállapotban i§ azonos leglen, csupán állományka-
tegóriája változik meg. A mozgóítrást személyi tekintetben ú5l kell tet_
vezni, ho5l a foglalLoztatott polgári állomány alapvetően tartalékos ál_
lományban várakozzon és az elvonuló szervezetbez leryen lebiaosíWa.
Ezt bizonyos kategóriákban nóke is értelmezni kell, ennek elófeltétele
a vállalás.

A kérdésnek különös fontosságot ad, hory a doktrínaváltás követ-
keaében a hadi és a békemodell sok azonosságot mutat. Avédelmi dokt-
dna feltételezi, hogl a fegrueres Lüzdelem azorszáEterületén kerül meg-
vívásra, és a csapatok békeelHtása is a területi elv alapján történik. A
vi§§zatartó és koníliktuskezeló feladatait az MH általában eredeti cso-
portosításban és rninimális kiegészítésben hajtja végrq a diszlokáció vál_
tozása nem igényli a fonrások megvráltoztatiá§át §em. A kialakított terüle_
ti-körzeti rendszer biztosítbatja a békestruktúra optimális kialakulrását,
a rugalmas alkalmazkodási képességet. Ez indokolttá teszi azt a követ-
keztetést, hogl a kidolgozandó logisztikai rendszerben a békeellátás
rendjét kell elóbb kialaKtani, és ebból kell fe|építeni a hábonis renózert.

Ez azonban nem jelenti e§értelmúen azt, ho5l a békeellátás rend-
szerének lenne mindenütt és minden vezetési szinten prioritása. El kell
kerülni a sablonokat, ahol a békeellátás rendszere ezt lehetóvé teszi, é§z-
szerű ennek megha5úsa, ha nem, akkor a háborrús ellátási rendnek kell
prioritást adni.

7./ A szűkebb értelemben vett logisztikai (továbbiakban: logisáikai)
rendszert alapvetóen a területi elv prioritása kell jellemez"e. Ezt a prio-
ritást doktrinális t ényeók, szewezcti jellemzók, a hazai gazdaság és inf-
ra§truktúra helyzete, katonaföldrajzi viszonyok egyaránt indokolják. A
terúleti elv racionalitása és kölbégkíméló volta eglértelnrú, miután a lo_
gisztika kommunikációs rendszer, a térbeü mozgrások csökkentáse alap-
vetóen kritérium.

ló



8./ A logisztikai rendszer struktúráját és müködési mechanizmusát a

tagozatok minimalizálása kell jellernezze. A jelenlegi rendszer ebből a

szempontból túldimenzionált. A struktúra, az irányítási szintek, az elosz-
tómechanizmusok, a finanszírozás szempontjából a tagozatok radikáli§
visszafogására kell törekedni, építeni. EZt indokolják doktrinális ténye-

zók, a területi szervezái elv maga, a források decentralizált volta stb.

m. FüGGóLBGES FELoszTÁs, ÁG,lz.ltorq
ÁcezlrcsopoRToK szoLGÁLAToK

9./ a. / Múködésbiztosító reálfolyamatként (és a tagozatok egl résá-
nek szervezeti erységként is) lehet kezelni az ellátási,sznlgálíatásl fe
lyamatokst, amelyek anyag-áruforgalmi jellegúek, magukba foglalják az
anyagok szállítását az ellátásban önállóan felhasználandó anyagoka vo-
naikóáan. Ebben a tekintptben ettól a folyamattól nem idegen a köz-
vetlen ingatlanüzemeltetés, ingatlanfenntartás, a berendezési tárryak
köre, az általános hadfelszerelés, belértve az egyéni védőeszköztjket
stb.

Ilyen szempontból tehát általában támogató és működésbiztosító re-
álfolyamatként (és a tagozatok ery részében szervezeti epségként is)
lehet kezelni az ellátási folyamatokat, melyek anyag-áruforgalmi jellegú-
e§ az ellátrásban önállóan feihasználandó anyagokra vonatkoznak-

b./ Reálfolyamatnak tekinthetjük az önálló, kezelőszemélyzet által
územeltetett technikát az üzembentartásával, javításával, folyamatos
karbantartásával, beüzsgálásával, gnűjtésevel, rendszerbe állítrásával és

rendszerMl való kivonásával kapcsolatos feladatokat, beleértve a hely_
vá|toztatást, vontatá§t.

c./ Uryancsak múködésbiztosító reálfolyamatnak tekintjük a bete-
gelq sebesüttek, más módon sérültek gógítísával, az ehhez kapóotódó
szakanyaellátással, a kártényezók és jáwányok megelőzésevel, a glógí-
táshoz kötódó kiürítéssel, szállítással és rehabilitációkkal és köz-
egésxégügli felü5relettel kapcsolatos feladatcsoportot.

d./ A közgaziasági éítelemben vett berubrázráson belül az ingatlanoh
méghozaí bármety élú ingatlanok beruházás természetű építésevel kap-
csolatban az az álláspont alakutt ki, hogt ezek a Maryar Honvéóég szá-
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mára hadrenden kívülról érkeznek, nem közvetlenül működést, hanem
annak kondícióit biztosító téryezÁk, a tárca vonatkozásában költségfi-
nanszírozási, követelmény-megfogalmaá és beruházásszervező feladat-
ként vannakjelen, ezért a honvédség szűkebb értelemben vett logisztikai
rendszerén Kvül eső kormányzati felelósségú, alapvetóen szervezésí fo-
lyamat.

e./ A katonai közlekedést önmagát részben beruházási, építési fe|-
adatként, részben szerveási folyamatként üzsgáltuk A közlekedés fel-
tételbiztosító, koordináló tevéken},§ég, ezéít e§éítelmí]en nem reálfo-
lyamatnalq hanem vezerkari felelósségnek tekintettük, amelyből az ellá-
tÓ-ljüítő sállítrások az adott ágazatcsoportok reálfolyamataiban való-
sulnak meg.

f./ A költségvetési-pénzüryi folyamat részben önálló támogatási
rendszer, kiadiásai nem esupán anyagi természetűek, nem hierarchikus,
nem képez erységes függóleges ellátási folyamatot, önmagában is integ-
ráló elem, mindenütt jelen van és kontrollfeladatai nélkülözhetetlenek.
Ezert a pénzüryi folyamat költségvetéstewezési, finanszírozó, adatszol-
gáltató, revíziós jellegű. Feltételezhetően egne bővül közgazdasági jel-
lege, a költségvetá végrehajtásában üselt felelőssége, ezért önálló, irá-
ny'tó-végrehajtó folyamatnak tekintettük, amely csak a széles értelem-
ben vett logisztikai rendszer része. Iftiltségtervez&i szerepe technikai
jellegű, annak politikai döntéselemei kormáry,szinten jelentkeznek.

g./ A haditechnikai kutatás-fejlesztést intellektuá|is folyamatnak ér-
tékeltük, amelyet a honvédség, mint rendszer, katonai követelmén}pa-
raméterei alapján a kormányzat működtet.

h./ Bizonyos sajátosságok rniatt (a repülések műszaki biztonságának
fenntartrásával kapcsolatos szigorú műszaki-anyagi követelmények, a re-
pülótechnika nagÉokú bonyolultsága, az üz€mbentartás magas szakmai
és technológiai követelményei, a repüló mérnök-műszaki állomány ki-
emelt szerepe a repülőgép_ és helikoptervezetó ál|omány műszaki, ae-
rodinamikai és légi üzemeltetési képzésében) a munkacsoport úry látja,
hogl a repülő rnűszaki-anyagi biztosítás önál|ó reálfolyamat, amelynek
tevékenysége meghatátozó és kiemelt fontosságú a repülőkiképzésben
és ezért nem választható el az alkalmaá repüló haderönemi sz€rvezettól.
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Ezért a csoport azt javasolja, hogl a reálfolyamatként elemzett mú-
ködtetőrendszerek (szűkebb értelemben vett logi§ztika) és a feltéíelbiz-
tosító területek (kutatásfejlesztés, beruházás, költségyetés-tewezés, sze-

mélyi biztosítás) szewezetileg különüljenek el, ezek irányításában az ery-
ség csupán a legfelsőbb kormányzati kategoriában érvényesüljön, a hon,
védelml minlszter közvetlenül befolyásolja a feltételt biztosító rend-
szereket és forrásbiztosításon keresztül, áttételes€n a működtetó rend-
szereket. A két alrendszer-csoport közrrtti belső koordináció, a költség-
vetési, beruházrási, fejtesztési igény megfogalmaaása, illewe mindehhez
a műkOdtetó rendszerek norrnatív igénye és felhasználási jelentése ve,
zér}arl kompetencia.

10./ Azt javasoljuk, hog az anyagi, technikai és egészségü5d-rend-
szerfolyamatok szakmai szuverenitrásukat órizzék meg, és tevékenységük
vezérkari-törzskari koordinációban leryen összehangolva.

11./ Azt javasoljuk, hogl uglancsak vezerkari irányítás alatt, a mú-
ködtető rendszerek koordinálásáért felelós szervezet szakirányítási kö-
rében olyan beszenési-ellátísl hivatal Jö!ön létrc, amel|nek finanszí-
rozása központi pénzüryi fonásokból valósul meg, gazdaságpolitikai irá-
nyítását a HM ryakorolja, hivatalként működik, közvetlenű szerzi be a
központilag beszerzendó anyagi állóeszközöket, az alsóbb szférákban
beszerzáre-forya§ztásía vonatkozó eszköóket pedig áttételesen finan-
szíroz.za. Ebbe a hivatalba integrálódnak a jelenlegi ágazati ellát6köz,
pontok is.

12l Indokoltnak és elképzelhetónek tartjulg hogy a koordináció az
ágazatcsoportok köótt valamilyen törxkari szervezeti formában, a hon-
védségi hierarchia több szintjén megvalósuljék Az általános és katonai
felüryeletet azonban el tudjuk képzelni más támogaó szervezetekkel
közösen is. Felvetódött, hogt a parancsnok (parancsnokok) helyettese
képes katonai (és nem szakmai) vonatkoaásban felüglelni nem csupán a
három (né5l) múködtetó folyamatot, hanem a kibbi szolgáltatást is. Al-
óbb szinteken ez a felüryelet eryben koordináció-ellátrásra is vállalkoz-
hat.

l9



IV.TAGOZATI RENDSZER

13./ A kutatócsopoít által javasolt íendszerben a fótagozatot a terü-
lethez kötött körzet képezi, amely magában foglalja a régi értelemben
vett központot is és jellege hadműveleti. Abban a felfográsban a katonai
körzet, illetve keíület parancsnolrságának és egles részeinek hadtestté
való átalakulása mellékes, a logisztikai bázist továbbra is az alapvetően
stacioner körzet, kerület, objektumrendszer biztosítja. Megfeleló diszlo-
káció esetén a szülrségleti he$ól a vontatlás, szátlítás távolsága, a csapat
és objektum köátt maximum 50 km lehet. A körzeti (kerületi) logisztikai
rendszer az esetlegesen elmozduló hadtestkötelékeket nem kíséri, je_
lentős elmozdulrás esetén amk a má§ik béfogadó kórzet bázisrendszeré-
nek biztosítási körébe kerülnek és esetlegesen kapacitás-áthelyezés tör-
ténik meg.

Ebben a felfogásban a kéttagozat_íendszer tükröződik, uryanis a ré-
gi értelemben vett "felső szintű" tagozat, külön központ nem helyezhetó
el.

14.1 Ez a tőtagozat es/ben a honvédség fóforrása is. I1gy tűnik, a
javító-, egészségüryi és anyagi kapacitások, készletek domináns részét is
a körzetben célszerű szervezni, hozzávetőleg mintery50 %-os arányban.
Arról megoszlott a kutatók véleménye, hory a központil agbeszr;r7elt,
kifejezetten hadi-, katonai termékek kivételével, békében és háborúban
a beszerzes koordinációja, finanszírozása is itt zajoljék le, ezert közep
szintű adminisztráció is történjék va5r a finanszírozást azokra a javító-
anyagokra, anyagokra, egészségüryi berendezésekre, amelyek e tagoza-
tok részére minte5r helyszínen va5l közvetlenül kerülnek beszerÁste,
az eííe a célra szervezett beszerzési-ellátási hivatal rendezze. A beszer-
zések kö|tségvetési fedezetét persze abban az esetben is a hivatal bizto-
sítja, ha a kie§lenlítés, a beszerzés magánál a raktárnál, javítómúhelynél
vary kórháznál történik

l5.1 Atagozattendszer kialaktásánál tehát a területi elv érvényesüI-
ne és ezt geográíiai tényeók is alátámasztják. Azeges körzetek, kerü-
letek köátt az ellátó-javító, egésxégüryi objektumok elosztása, diszlo-
kációja, újak megtervezése történhet ú$l, ho§/ az országos térarányokat
is figlelembe vehessék; vagy úp, hory az egles katonai kerületek, belső
gmgráfiai tényezőihez alkalmazkodjék (pl.: átszelő folyók stb.) vag5l kez-
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detben és átmeneti helyzetben a meglévó infrastruktúrát kell firyelembe
venni.

Az országosan is arányos hálózat, tehát a területileg szervezett had-
táp í5r magában foglaUa a katonai kerületek lehetóleg veryes raktárait,
javítóbázi§ait, egészségügyi intézményeit, oda szerveződnek a mozgósí-

tott forrá§oh és a későbbi kászletmanóver szempontjából figyelembe ve-
hetók a katonai keriiletben lévó laktanyá\ akár elhaglásra kerülnek,
akár nem, uryanis ezekben kapacitásokat |ehet felhalmozni.

A körzeíi etv a kifejezett szak-, speciális anyagolq szolgáltatások, ne-
vezete§en a íepüló múszaki anyagellátá§ kivételével, haderónemt6l íüg,
getleu, ezért a szárazfóldi csapatokkal megegrezí szolgáltatásoknt uíe,
lás alapján biztosí§a.

Hangsúlyozni kell, ho5l e rendszer infrastruktúrája jelentős részben
adott, a teljességet azonban csak perspektívában lehet elérni.

16.1 Az egész országot magába foglaIó, de vezetes szempontjából ka-
tonai körzeti elvre épült területi tagozat lényegében összeolvad a szol_

gáltató hátonzággal. Uryanis, ha a nemzetgazdaság hadműveleti tevé-
kenységet biztosító hátország, akkor produktumaival treleillik a területi
elvbe, az egles források mozgósítás vary háboní esetén közvetlenül a

körzeti objektumokat szolgálják ki.

17./ Felfogásunk szerint e fótagozatban a béke- és háborús rendszer
§truktúíája, telepítése közel azonos. A körzet mozgósítással vary anélkül
történő kapacitá§növelése törvényileg elrendelt sajátos állapotokban el-
sősorban a helyi, polgári objektumok bekapcsolása útján történik (kór-
házak, kenyérryárak, pékségek, diszkont lerakatok, üzemcsarnokok,
szewizhá|őzat, üzemanyagkészletek), illefue a laktanyákban decentrali-
zált kapacitások mozgósításra való személyi feltöltése után is megvaló-
sulhat, Ebben az esetben a polgári bázisok személyzete továbbra is hon-
védelmi kötelezettség alapján tevékenykedő polgáriakból áll - katonai
vezetés alárendehe -, s elképzelhetó a laktanyai kapacitások feltöltése
tartalékos állománnyal. Ez a hel5zet azt követeli, hogl a katonai körze-
tek, kerületek parancsnokságán kifejezetten anyagtervező mozgósítási
apparátus leglen, amely va5l a katonai körzet, kerület anyagi-technikai
§zerv€z€tének mozgosítási részlege, va5t a mozgósítási osztály, alosztály
anyagi-technikai eleme.
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18./ Ismét hangsúlyozni kell, hog ez az elgondolás aa eredmérryezi,
ho§/ §z€rvezett tagozatot képező központi bázisokra nincs szükség, Ez
alól kivétel néhány speciális, mondhatni elit szolgálat vary szolgáltatás,
amelynek mértéke nem igény|i a 3 vag/ 4 bázist, illewe taítósan va§I
átmenetileg olyan szolgáltatá§ok, ahol e5lelóre nincs meg az anyagi és
infrastruktúrális lehetőség körzeti külön bázisok létrehozásfua. Eze,k a
szolgáltató objektumok azonban ebben az esetben is területi elven szer_
vezódó hadtápelemként működnek, adminisztratív irányí,trásuk (minimá-
lis katonai vezetésük) utalható az illetékes körzethez, a diszpozíciók ér-
kezhetnek a beszerzési-ellátási hivatalból va5l a körzetból.

Sqiátos, specifikus 8 repü|ó 8ny8gi-nűszaki smtgá|st helyzete.

A tervezés, beszerzés, ellátás, felhasznáIrás gazdasági (anyagi bizto-
sítrási) folyamatokat minden vezetési szinten össze kell kapcsolni a repülő
műszaki biztosítrással. A tapasztalatok szerint a repülábiztonság fenn-
tartásával kapcsolatos követelmények feltétlen kielégítése és a magas
kóltségkihatások miatt bármilyen repülőtechnikai kérdés vizsgálatakor
az elsó pillanattól kezdve fi5relembe kell venni a repüló anyagi biztosítrás
kihatrásait és fordítva ú5lszintén. Tehát a repülő műszaki és gazdasági
tevékenység végrehajtrását komplex e5ségben kell biztosítani.

A repülő szakanyagok rendkívül magas beszerzési áta, a tárolással,
átkonzerválásokkal kapcsolatos szigorú és költséges technológiai előírá-
sok miatt a minimálisra kell csökkenteni a repülő anyagi készletezési és
ellátási lépcsók számát.

Alapvetóen a fentiekMl, s a kis utánszállítrási távolságokból kiindul_
va, meg kell hagmi a kétlépcsős ellátási rendszert, amely a felső szintú
repüló műszaki-anyagi szerv alárendeltségében lévő központi repülő-
anyagellátó bázisMl és a repülóalakulatok ellátó szolgálataiMl (raktára-
iMD áll.

19./ Eges szakértók szerint a technikai eszközök kialakított több-
tagozato§ technikai karbantartási, beüagáIrási békerendszere ennek a
felfogiásnak nem felel meg. A javítóh álízatníl tehát fenn kellene tartani
a aászlóalj, dandár, hadte§t, hadseíeg, központ min6ségi taEozatait.Ez?e,l
szemben a csoport szakértőinek másikr€sze ú5r vélekedett, hos/ a több-
tagozatos javító-karbantartó-bevizsgáló rendszer nern kell kifejeződjék
struktúrális formában, hanem a szolgáltatiásokat kell összevonni a kato_
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nai kerületek bázisain és a laktanyákban, hogl egyes jaűtó technikai ob-
jektumok több kiszolgálási folyamatot tudjanak végezni.

20./ Ebben a felfográsban a logisztikai, illetve hadtáprendszeren kíviiLl
esó polgári szállítók, ipar, védelmi ipar, gyári nag|avítás, szakkórházak
eryes objektumai szervezetileg kívül esnek a logisztikai rendszeren, föld-
rajzi, területi vonatkozásban azonban az e5/es kerületekhez, közelség
alapján bozzár endeződnek, állandó partnerekké válnak.

21.1 Az ágazati ellátó központok a fentiek miatt rendszeridegenek.
Ezek elhelyezése a beszerási-ellátási hivatal és a katonai körzetek kö-
zött rendkívül nehézkes. Ha egles szolgálatok a Maryar Honvédség egé-
sát illető hivatalt kívánnak fenntartani, és ez esetleg indokolt (ezt a szak-
értók elképzelhetetlennek tartják), ez a kislétszámú hivatal valamelfk
körz€tben települő szaklaktárra szervezhető, s ilyen esetben ez az ob-
jektum kiemelt szeíepet tölt be, szakmailag közvetlen ös§zekötteté§ben
van irányító szervezetével. Repülő vonatkozásban az ágazati ellátóköz-
pont egyes szakértők szerint, haderőnemi szervezetként indokolt, de a
beszerzá-ellátási hivataltó| való gazdasági függésben, fóleg raktárként,

22,1 Ebben a felfogásban a szolgáltatások (anyagok, javítás, ryóryí-
tás) körzetek közötti elosztása eryben átcsoportosítást, átirányítást is je-
lenthet é§ nem csupán disztribúciót. Az átcsoportosítás hadiállapotra,
va5l vis maiorra lehet jellemzó. Miután javaslatunk szerint központilag
tárolt és csak központilag elosztásra rendelt készletek nincsenek, az ilyen
átcsoportosítás ery felső szintű koordinációs szerv (vezérkar) döntéselő-
készítése alapján történő rendelkezés szerint bonyolódik, és a nem irány-
ba esó körzetekMl az exponált irányba történik. Háborús hellzetben ez
a kapacitás-áthelyeás anyagi-technikai mozgatő, szállító, lehéz szállítő,
vasúti, légi szállítást igényelhet. Ezek a kapacitrások "M" esetén állnak fel,
kifejezetten katonai jellegük másodlagos, és élszerű, ha szervezetileg a
katonai körzetek állományába kerülnek, mert íry képesek a szolgáltatá-
sok körzeten belüli, illetve más körzet felé mozgatására i§.

V. A TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS SAJÁTOS XÉnnÉSU

23./ A munkacsoport tevékenysége során nem sikerült határozott
álláspontot kialakítani abban a vonatkoásban, hory a haditechnikai esz-
köók, mint komplettek, euátá§i (tehát elosztási, rendszeresítési, felosz-
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tási, sámviteli) kö te.lezsttsége az alkalmaá (fe5ruernem) vagy technikai
bizto§Ító §zervezetek felol&sége-e. Nem vonatkozik természetesen ez a
disputa a §peciális jaűtóanyagokra é§ tartalék-alkatrészeke, amelyek-
nek alkalmaója a technikai biztosít ási ágazat * szervezet. Ezek a tarta_
lék-alkatrészek, szélesebb értelemben vett sr.etszámzat, általános szab-
ványosított, számos berendezés által eglségesen használt szerkezetek,
huzalolg rögzító eszközik, tömíté§eh csavarok, továbbá az izemeltető
energia, esetleg az iJ;zemanyag

Nem dőlt el az a kérdés, hogl magának a haditechnikai eszköznek
(löve5 rádió-távbeszélő készülékek, relék, lokátorok, rakéták, mriszaki
berendezések stb.) kiutalása, nllvántartása a vezétkat és a beszerzési
hivata! diszpozíciója alapján az alkalmaá fegrememé, vary a technikai
ágazatcsoporté leryen.

4./ A technikai biztosítás belsó ágazati tagoltságának lehetóségeit
illetóen két szervezeti felfogást tükröó, de technológiai-szakmai variá-
ció vetódött fel.

Áz egik váItozat szerint a technikni biztosítási ágazatcsoport feloszt-
ható:

mechanikai berendezések;

elelíronikai-híradástechnikai berendezáek;

- repüló;

- eryéb.

Á másik felfogás uerint a belsó felosads lehet:

- fe5verzet;

- járművek;

- híradástechnikaelektronika;

- repüló.

Az elxí felosaás alapvetóen szakmastruktúrához igazodik, ennek
megfelelóen felsó és közép szinten a szolgáltató erysegek @elértve a
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§ári javírtá§t), alsóbb szinten a szolgáltató egségeken belüli alegségek,
izakember és berendezés vonatkozásában esz€rint tagozódnának. Amá,
sodik megoldás felha§ználói vonatkozásban jelentkezik, de lényegében
mind a kettóben a híradástechnika és elektronika szerepe megfelelő
önálló szervezeti formában jelenik meg.

25./ Eslöntetű volt a vélemény, hogl a repüló-műszaki anyagi szol-
gálat, amel}nek tartalma alapvetően még az anyagi biztosításban i§ tech_

nitai jetteg,ü, és amelynek tevékenpégében meghatáíozó a repülésbiz-
tonság kcivetelményq önálló ágazatcsoport és minden vonatkozásban a

felsó izintú rendelkezési szintje a haderónem. Uryanakkot a szakértők
e§letértettek abban, hogy a sáradöldi haderónemnek és a repülóJég-
váelmi haderónemnek más vonakozásban nincs logisztikai kompeten-
ciája, ezért haderőnemi tagozat még irányítási szinten sem létezik-

Yalószínűsíthetó, hogl a repülők anyagi-technikai és egészségüryi
hálózata központi elemekre épül, s í§/ a két tagozat központi objektum_

repülőtér relációban nyilvánul meg. A jelenleg sárazföldiekhez szerve-
zett fepülónemeket abban a vonatkozásban va§l utalni kell, vagJ e^ a
logisztikai probléma is indokolja a teljes légieró önálló, külön haderő-
nemként történó elfogadásáL

Mindebból az következik, hogl a repüló-anyagi-technikai-egész-
ségúgi biztosítás ú5nálván teljesen megeryezik a béke és háborús el-
látási rendszerben, amit az is bizonyít, hogr a békeidőszakban jelentkezó
biztosítási feladatok szelesebbeh mennyiségileg többek, bonyolultab-
bak Uryanakkor a békeellátá§ rendszerét háborrús idószakban termé-
szetesen mozgósított elemekkel ki kell egészíteni.

VI.TAOOZATOK

27,1 Az ideiglenes csoportosítások (határközelben több kötelék
összevonása, kata§ztrófamunka §tb.) szintén nem igényelnek tagozatot,
legfeljebb ideigIenes koordináló szervet, forrásként a körzet bázisai szol-
gálnak

28.i A vi;ngálat során többszirtisen felvetődótt, ho§l szüIrséges-e az
e5les tagozatok srcrveádésénél minden formában alkalmazkodni a ka-
tonai vezetés hierarchiájához? A szakértők válasza az volt, hogy - a had-
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erónemek kivételével - a vezetés valamennf szintjén jelen kell leryen a
logisaikai biztosítiásért felelós organiáció, tagozati bázisrendszerre ü-
§zont nincs szülség mindenütt. Igr a csoport döntő többsége úry véli,
katonai körzettól függetlenedő, onnan elvonuló hadtest tagozat szülség-
telen.

29./ A szakértők ú§l értékelték, hory a végpontokon, tehát a végső,
illetve alacsony kategóriájú kiszolgálást végrehajtó ta gozatná|, zászlóatj-
nál, alerységnél, repilőtéten a következő biaosítósi fotyamatok mennek
végbe:

- kiosztás;

- feldolgozás (hevederezés, összeszerelés, keverés, főzés);

- betóltés,bemálházás,felmálházás;

- szervíz- és hibaelhárító javítá§ (kisjavítás);

_ elsősegély, a haícteíületról való kivonás, osztályzás;ideiglenes
mentóállomás.

Ezek csak hábonúban jelentkező íeladatok és egyértelműen katonai
típusúa\ ezért szervezeti megoldásként két lehetóség van, az eryi\ hogl
- repülőtér kivételével - alegrségbe tartozó szeíyezetek csak "M" had_
rendben állnak fel, békében esetleg egy "főszolgálaWezető", a törxfőnök
beosztottjaként admini§ztratív kötelezettségekkel van jelen. Ez a java-
solt megoldás.

A másik lehetóség, hogy a dandár_ezred tagozat valamennf ágazat-
csoportban osztódóan épül fel, 'M" esetén a szervez etek eg tésze zász-
lóaljhoz kerül átalárendelésre, lslázi a zászlóalj a dandár rovására meg-
erósMik az átépítő szervezettel, s lényegében a dand fu tagozatvégrebaj-
tó-feldolgoá csápját képezi. Mindkét eset békében mentesíti ezeket az
ale5lségeket az anyagi_technikai, egészségüryi bizto§ítá§i funkcióktó|,
Gyakorlatok eset én a daldár "uolgáltató bózb" biztosítja a szolgáltatást.
A repülőtér megvalósítja u§/an a vegkiszolgálás tennivalóit, itt azonban
békében-hábonúban az egósz végrehajtó szféra összefonódik, tehát egl-
ség-magasabbegnég jellegű tagozatról van szó.

Ebben a felfogásban az ate5rség-s zisztémát az jel|emzi. hogy készle-
teit, szolgáltatásait felülról kapja, mint mondottuk, katonaszemé|lzetet



igényel, a tennivalók jelentós része ugyanis harci körülmények között
mery végbe, ilyen jellegű szewezést igényel, az e§/es szolgáltatő ágaza-
tok önállóan jelennek meg, elsósorban részleg, illewe a|egységparancs-
noki funkciókban, tiszthelyette§i felkészültség igényeltetik, az egész-
ségüryi szolgáltatás orvost igényel, a technikai jaűtószolgáltatás integ-
rált, múmesteri szintú, de politechnikai képzettséget követel, még ery-
szer hangsúlyozzuk: békében nem múködk

30./ A magasabberység, e§ség (dandár, ezted) tagozati jellege há-
borű helrzetben áteresztóvé válik Iényegében összeköt a fonás (kör-
zet) és a felhasználó, technikai értelemben, a jaűtó és 'elrontó" között.
E tagozat múködési körzete védelemben na5l területen mery végbe, szé-
lességében, mélységben tagoádhat, tehát o§ztható szervezetre van szük-
sége.

Ha ezt a felfogást érvényesíljűk, két lehetőség között lehet válasz_
tani. Ha a tagozat valóban áteresztő, tehát oda- és továbbvontató, véte-
lező és elóreszállító, akkor a mozgékony vontató, teher-, személy- és sé-
rültszállító-kapacitás jelentós részet itt kell mozgósítás útján létrehozni.
A másik megoldás, hog5l a sállító-, vételezókapacitás csak a készletek
felemelésére szolgál, és a szabad, kifejezetten mozgékony kapacitások a
körzetben leryenek összevonva és létrehozva. Ez utóbbi esetben a moz-
gósítási helyek a katonai körzeti raktárak, illetve vegles raktárak mellett
vannak Ez utóbbi mellett szól az is, ho5r a körzetek közótti átcsopoíto-
sítrás - amely hangulati asemények során jellemző lehet - íry oldható meg.

Megfeleló mennyiségrű mozgosítható vontatósállítás-kapacitiás ese-
tén érvényesíthető a kettő kombinációja.

A dandár, magasabbegnég, e§§ég tagozaton a modern infrastruk-
túra, a sáles irányban való működés csak részben követel terepjárási
képességet. Célszerű, ha a békében is rendszere§ített eszköaik teíepjá-
róak, de a bevonultatottaknál nem jelentkezik ez a követelrnény.

A dandár végrehajtó tagozatban a technikai biztosítrás múködtetésé-
hez mérnök képzettségű tiszt szükséges, melynek felsó szintű szakirányú
képzettsége az alaptechnikához igazodik, és helyettese a má§ik techni-
kai ágazatból kerül ki.
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Ebben a tagozatban békében-hábonúban komplex, a stacionáris bá-
zistól elmozdulni tudó javí,tómúhely- és vontatókapacitás, karakterét te-
kintve "brigád" szülséges, amelyben fegyvermesterek, rádióműszeré-
szek, elektronikai rnrűszerésze\ gépjárműszerelók stb. vannak, akik ery-
ben e5mrás segédmunkásai. A békében való tevékenpégük polgári jel-
legú, azonban Kvánatos "M" esetén saját lebiztosításulc

EbMl az következik, hory eg5é9 dandár, magasabbeg5nég tago-
zatban békében-háborúban technikai fónöl anyagi fónök és egész-
ségügi fónök sziikséges, aki ágazati §zakemb€reket, tiszthelyetteseket
és polgáriakat irányít.

A munkacsoport véleménye az, hogl a végrehajtó repülőalakulatok-
nál indokolatlan, sőt a repülések műszaki biztonságáért felelós szakve-
zetés minóségének, hatékonyságának ryengülése miatt káíos volt 1991-
ben az új irányítási rendszer bevezetése, s eáltal ery új vezetési lépcsó
beiktatásával korábbi önálló fe§/verzet-technikai és hadtápszolgálatok
köós vezetés alá rendelése. Mindkét terület jól körülhatárolt biztosítá§i
twékenységet végzett korábban és eredményesen, s semmi nem indokol-
ja ezek összevont irányítá§át. A rnunkacsoport ezzel kapcsolatban java-
solja az 191. előtti önál|ó feryverzet-technikai szolgálatok és hadtáp-
szolgálatok üsszaállítását a repülőalaku|atoknál.

31./ MindezekMl logikusan következik, ho5r bekében a dandár-, ez-
red-, repülőtér-hadtáp helyett e§/ sajátos laktanya (objektum) tagozati
szint jelentkezik. A tevéken}§ég uryanis a szolgáltató objektumokban
koncentrálódilg nevezetesen a műhelyben, segélyhelyen, boltban, rak-
tár(-ak)-ban, konyhán, fürdőben, illetve be,szerzésben, javítrásba adás-
ban. Ez is indokolja a tevékenység polgári jellegét.

Íg az ún. helyőnég- vary laktanya-kismlgáló rendszer lényegében
ralíárakból, (melynek egyrésze ve5les, másrésze ágazati) konyhábol,
mely lehet az élelmeóraktárral köós szervezetben, boltMl, fürdőból,
egésxégügyi blokkMl, haditechnikai természetű műhelyMl, valamint
alacsony technológiájú (asztalos, ács, üllaryszerelő, szabó, lakatos, víz-
fűtés stb.) núhelyekból áll.

F;zt a s?r;rrczr.let (laktanya ellátó-szolgáltató közpo nl, igazgatóság,
üzem stb.) alapvetően hadrenden kívüli formában élszerű működtetni.
Profilját illetóen hordozhatja a "költségvetési üzem" jellemzóit, lehet ab-

28



szolút privatizált az objektumok Érletével, non profit jellegű, önfenn-
tartó stb. É,lén áttnat igazgató va5t katonaállomány kategóriájú fónök.
Jogviszonya lehet szeródéses az alakulattal vagy a honvédséggel (kerü-
lettel, beszerási-euátrá§i hivatallal). Katonai felüryeletét a parancsnok
(helyettese), szakmai partnereit az anyagi-technikai é§ egészségüpi fó-
nök képezik.

32./ A katonai kerületi hadtápíend§zerre befolyásoló hatással van,

hory a várható katonai tevékenység lokális jellegú. A békeellátás, a vé-
deiúég, a kapacitásdecentraliáció azt igényü, hog az egyes logisztikai
ágazatcsoportok bázisai a köízeten belül se legenek centrálisak, köz-
pontosítottak, hanem decentralizáltak, közelító€k Ez a kerületek terü-
ietén objektumok bizonyos hálózatát jelenti. Ezt gazdaságossági szem-
pontok is indokolják, és ez az elv riiüűti a mindig sérülékeny á bizony-
ialan szállítás-vontatás-kiüítési folyamatot. lgy a kerület logisztikai bá-

zisa az egészketiletben arányosan diszlokál, tcibb rnűhely, raktár, kórház
létezhet (perspektívában), ami a ve5res vary komplex bázisszemléIetet
feltételeziolyan szolgáltatások tekintetében, amelyeknél a technológia
ezt lehetóvé ieszi. A honvédség mai tulajdonban levó infrastruktúrája ezt
jelenleg ingatlan oldalról biztosítja.

A katonai kerületek alapvetően polgári végrehajtó állománnyal -

amely "M" esetén is alapvet6en ilyen marad - végeznék a körzet teriiLletén

lévő cisszes katonai szervezet ellátását a hagyományos és szárazföldi
anyagokkal.

A köneten belüli bázis iliszlokációja az a6bbi szempontok szerint ter,

vezhető:

- a meglévó infrastuktúra;

- a fonások közelisége;

- a felhasználólq tehát alakulatok diszlokációja békében;

- a valószínú felhasználási pontok hábonúban;

- és a háborúban belépő mozgósított bázi§ok helye.

A katonai körzetek jaűtóbrázisainál kétféle §zempont érvényesülhet.
Az egrik külön gépészeti, kiilön híradástechnikai és külön egéb, pl. fegy-
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verzoti javítóbáEis (-ok), a másik több vegles bázis. Itt a rendezóelveket
kétségkívül a rendelkezésre álIó hálózat sza§a meg.

Hasonlóképpen vetődik fel a helyzet a raktáraknál. Ezek lehetnek
kis erységek, csak eryütt tárolható anyagokból, vary komplex brázisok,
hiszen nary raktáraknál az épületek, helyiségek elkülönítettsége keve-
sebb technológiai rend§zabályt ír elő.

A katonai körzetekben technikai osztály, hadtáposztály és egesz-
ségüryi osztály vagl alosztály képzelhető el. A katonai körzetek logiszti-
kai rendszere - mint ezt már említettük - mozgósítás esetén elsősorban
szállító-vontató szervezetekkel, valamint polgári forrásbázisokkal egé-
szülne ki.

VII.IRÁNYÍTÁS

33./ Felfogásunk szerint az ún. felsótagozat csak irányítási, admi-
nisztratív szempontból létezik, és ennek megfelelóen vezérkari szintű,
veárkari természetű, mégis két szewezeti körbe tagozódik.

A vezérkar belső szerveként a logisztikai törzs (osztály, csoportfő-
nökség állományában; általános közgazdász,szakrnérnökök és szaktisz-
tek ) operatív tervezó, adatszolgáltató feladatokat végez.

Az egles ágazatcsoportok, szolgáltatrásformák felsó szintű szakmai
felüryeletét szemlélői, ellenóri rendszerrcl, ezen belül fómérnökkel,
szakmérnökökkel, szaktisztekkel kis apparátusban képzeljük el, amíg a
Ma5lar Honvédség Parancsnoksága fennáll, annak keretében, más eset-
ben esetleg haderőnemi felállásban.

A repüIő műszaki_anyagi vezető szerv telje§ magyar honvédségi ha_
táskörrel elhelyezhető kifejezetten vezérkari szervként, vagl a honvéd-
ség felső vczetésébe (parancsnokág, vezerkar) integrált haderónemi pa-
rancsnokág szerveként.

34./ A másik szervezeti kőr az adminisztratív Ugyanis éppen a de-
centralizált végrehajtás miatt jelentős kompetenciájú, centrális hivatalra
van szükség a felsótagozatban, melynek alapfunkciója a be§zerzé§ á el-
osztás (nem a tervezé§). Ez a hivatal valószínű e§,§éges, részben integ-
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íált, de sajátos szakmai hozzáértést is kifejeá szervezetként is funkcio-
nálhat. A beszerzési-ellátási hivatal a felsó vezető sz€rv (parancsnokság,
vezérkar), közvetlen alárendelt szervezete tevékeny§égét §zámítógépes
modellek és közvetlen ellátástervezés alapjánvégzi, funkciója a katonai
jellegű termékek beszerásének szervezése, és a nem katonai termékek
beszerzési, ellátási, valamint forrás elosztása. A beszerzési, ellátrási hiva-
tal tevékenpége körébe tartozik az ipari naryjaűtás lekötése, a hazai á
külföldi terméliorientált ipari nagrjavítási kapacitrásokkal való szerzódes-
kötés, á ezért szoíos kapcsolatban műkódik az Ipari és Kereskedelmi
Minisztériummal és más nemzetgazdasági szervezetekkel.

35./ Ebben a felfogásban a ma§/aí honvédelem logisztikai rend-
szerének poütikai irányítási szintje a Honvédelmi Minisztérium, §traté-
giai színíje a vezÉrkar (intézmények nélkü), taktikai szintje pedig a két
tagozat, mint végrehajtó szféra, a közép (kerületi) és végrehajtó ponto-
kon.

A politikai kormányzati kötelezettségek a feltételek biztosítá§ára, a
logisztikai biztosítás arculatának, tartalmának meghatározására és folya-
mati szervezeti rendjére, a forrásbiztosítás regulációjára, a költségveté§
előterjesztesére irányulnak. Kormányzati feladat a stratégiai és állami
taítalékok di§zpozíciója.

Ennek megfeleló kormányzati szinten védelemgazdasági, beruházá-
si, gazdaságmozgósítási és fejlesztést menedzselő szerkezetekre lehet
szükség. Ezek fu nkcionális szervek.

36./ Vezérkari szinten a koordináció, a követelmény-fogalmazás és
a szükséges számvetá jelentkezik. A közlekedésszervezés, hadszíntér-
fejlesztő és haditechnikai követelménymegfogalmazás vezérkari szerve-
zeteket igényel. A VK alárendeltségében lévő beszerzesi-ellátási hivatal
tükrözi a logisztikai szolgáltatások teljes szakma-§truktúráját.

37.i A logisztikai rendszer tevékenységét és lehetóségeit befolyásoló
politikai döntés a parlamentjogköre és a költségvetésbenvagy azzalpát-
huzamosan, törvénlleg jóváhagyott ho§szabb távú programokban fogal-
maódik meg. Mindehhez a javaslatokat és a döntéselőkészítés adatszol-
gáltatását a vezérkar végzi, a Honvédelmi Minisztérium formálja meg és
terjeszti elő, és a parlament haryja jóvá, A költségvetés teljes részletes-
sége szükséges. Külön megjelölve azokat a köröket, ahol a forrás-átcso-
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porto§ítá§ra HM vary vezérkari döntés esetleg lehetséges. Ezek tarta-
lékba szervezhetók A beszerzés ütemezé§e, a rend§zerbeállítás metodi-
kája veérkari feladat, és az ehhez szükéges fonás-átcsoporto§ítá§ vary
annak kezdeményezése veárkar főnöki jogkőr. A szakmai irányítás ko-
ordinálása vezérkati osztály feladata, a §zalma részletkérdéseiben a
szemlélók és §zatíisztek rendelkeznek felelősséggel. A be,szerzési-ellá-
tási hivatal nem bír rendelkezési jogosí§ányokkal.

A Kutatási Jelentés azokat a vitacsomópontokat tartalmatz^, aíte-
lyek a tanulmány feldolgozása, szakértói áttár5ralása és kollektív lekto-
rálása során jelentkeztek. A Kutatási Jelentés tenlezetét külön részlete-
sen,szövegszerúenütattukmeg. Jelentésünkkonvertálható, átértelmez-
hetó, kompromisszumba terelhet6 és alternatívát képezó konkrét szer-
vezési megoldásokat is tartalmaz A munkacsoportnak az az általános
véleménye, hogl sikerült a tanulmányban új szempontokat felvetni, és a
javaslatokban új megközelítéseket §zerepeltetni.
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A BLJNDESWEIIR LOGISZTIKAI RENDSZERE

Sigm Richenl

A Bundeswehr az 1955-ben történt létrehozrása óta jelenleg kétség-
telenül a legnaryobb követelménnyel néz szembe. Ha annak idején a
fe5rueres erőket majdnem a nullából kiindulva kellett i§mét kiépíteni,
akkor most azt azújkeretfeltételekhez kell adaptálni, azaz át kell alaK-
tani. Vonatkozik ez a békeállományra, ame|ynek a felső határát politika_
ilag 370 000 főben állapították meg vonatkozik ez továbbá a védelem
méretére, a belső struktúrá ra, a ktképzbre, a diszlokációra á felszere-
lésre. Megkü|önböztetett fi§lelmet kell fordítani a multinacionalitás
követelményeire . F,zrk a vá|tozátgk a logisztikát természetesen erősen
befolyásolják A tervezáek még távolról sem árultak le, c,sak a közep-
távú idótartomány mondható bizonyos értelemben tervbiztonságosnak,
Hogl hosszú távon miként festenek a változások és milyen mélpégig
hatolnak, azt ma még nem lebet megmondani. Tehát csak arra szorítkoz-
hatom, ho§l miként áll jelenleg a Bundeswehr logisztikai rendszere, kőz-
ben azcnban majd utalok arra is, hory valószínriség szerint milyen lesz a
jövőbeni állománya és a jelenlegi ismeretek szerint milyen alapelvekhez
igazodik,'

A logisaika szervezéét befolyásol ó tényezők

A Bundeswehr logisztikai rendszere a haderónemnek, tehát a had-
sereg, a légierő, a haditengerészet, valamint a központi logisztikai intéz-
mények alrendszereiből tevődik össze. A logisztikai rendszer egészr a
Bundeswehr létezésének 38 éve alatt fejlódött. Megindulási pontként
szolgáltak a többi köótt a szövetségesek, különösen az amerikaiak lo-
gisztikai eljárrásai, akik a Bundeswehr szewezáének kezdetén sok anya-
got és |ogisztikai eljárásokat átadtak. Ezektől a kezdeti lépé§ektől nap-

§guft Richeít v*. e3ede§, a Ew Ö§§áad.íóíemi vezéíkarának lo8i§dikái - elü o§ztályának
v.zÁóie.

At íulrnáíy a 5zerzó m88yarqsd8,i eló8dóútjain (1993. febuáí) t rlott elóadá§ainak írá§or,
aktualiátt vállozata, amety a sze.te§aó§ég felkéíáér€ ké§átlt, (Fo.dítdta: szabó Ferenc)
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jainkig nagr utat tettünk meg, mindenkor alkalmazkodnunk kellett és a
dolgok változtatásokat szük§égeltek. A sóban forgó 38 évben a fepve-
res erók szintén különböző szeívezeti változá§okon mentek keresztül,
azoknak a logisztikai rendszerre 5lakorolt minden következményével
egrütt. Iényeges meghatároá volt ezen a téten az alkotmónyunk és a

erők beil|eszkedése e demolrratikus jogállamba. Ily módon
most már léteznek a megfelelő politikai keretfeltételek, a szabad piac-
gazdaságszabályai és ezzel a kereskedelem és az ipar normáit éppen úgy
figelembe kell venni, mint a NATO-hoz és az Európai Köxisséghez való
kötódést. Az országvédelemre vonatkoá, eredeti hadmúveleti-hadásza-
ti koncepciónk szerint, amely a fe5rueres erők alkalmazását kizárólag a
határok védelmére, tehát a saját o§ágban folytatott tevékeny§égre irá-
nyozza eIó, e polgári eűfondsok lényeges alkotór{szét képezik a logisz-
tilúnrk A technológia g ezzel a fe5ruerrendszerek fejlódése szintén
befolyást glakorolt éppen úry, mint az általáno§ munkavi|ág fejlódése is
módosította a katonák kiképzését, é§ megváltozott a szociális környezet
is. Irhet, ho5l valószínűtlennek hangzik, de tény, hory a logisztikával
szemben egne szigorúbb követelményeket támasztottak a gazdaságos-
ság növelésére, a költségek csökkentésére. Ez most különösen érvényes.
A már említett paramétereken kívül van még ery további befolyásoló
tényezó is, amely meghatározza alogisztika jövóbeni fejlődését, ez pedig
a nemzetl védelmi stratégig beleértve a német feryveres erők NATO-
beli szerepét is. Ezzel összefüggésben tár5nlrások folynak a Szövetség-
ben e5l erősebb multinacionális jellegű fegneres erőstruktúrára, külö-
nö§ tekintettel a rugalmasságra á a rnozgékonpágra. Itt megemlítendő,
hogl a német fegneres eróknek az Eglesült Nemzetek békefenntartó
csapatai keretében, vary további ENSz-feladatok végrehajtiására törté-
nó alkalmazása körül politikai üták folynak, amelyek a német katonák
AWACS-repülőgépeken teljesített szolgálatára, valamint a német csa-
patkontinges Szomáliában, ENSZ_feladat végrehajtására történő alkal_
mazására vonatkoá döntés miatt érték el a tetópontjukat. Egnészt a
megváltozott ktbóűtett feladatkör, násr€szt a csökkentett személyi és
pénzügd eróforrósok közitti ütközés nyilvánvaló. A szóban forgó prob-
léma megoldására iránluló minden megfontolás a Bundeswehrben olyan
ale5négformákhozvezet, amelyeknek a harckészültsége és rendelkezés-
re állása eltér majd attóI, amelyet a múltban megkövete|tek, Mi az ami
nem vóltozik? ABundeswehr belátható ideig továbbra is hadköteles had-
erő, és a NAT0-saivetség integrált alkotója marad, és az általános vé-
delmi feladat sem változik. Bór a |oglsztikáért vlselt íelelősség alapve-
tóen megt8rtJr 8 nemzeti Jellegét azonban a multinacionális elkötele-
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zett§€ amely még Mvülni fog, messzenenó következményekkel Jór a
fe5rercs er6lnk logtsztikai rcndszer{re nézve. U5nnakkor a Bundes-
wehr magától értedődően az alaptörvény alkotmányjogi meghatározásai
továbbra is méwadóak. Az alaptörvény ugranis e!óírja, hory:

'A Szövetség a maga védebnére fegueres erőket óllít feT, majd ígl foly-
tatja: "A Bundeslehr közigazgatósa ... elvégzi a szeméIyügti feladatoknt és

fedezi a közvetlen dolo§ szi,iJ<ségletelet'. Ez utóbbi megállapítrás nagy fie-

lelősséget ró a logisztikára. E követelmény kielégítésére a logisztikai il-
letékesség negmzlik eglrészí e fegrveres eró\ mllsrészt a szövetség v6-
delnl közigazgatísa között Ez a feladatmegosztá§ már a Szövetségi Vé-
delmi Minisxérium szervezetéMl is kitűoik E minisaérium élén a szö-
vetségi védelmi miniszter a maga nég államtitkárával es/ütt a politikai
vezetést alkotja. Ennek a politikai vezetésnek van alárendelve e5laránt
a katonai vezetési törzs a fófelüryelővel, miásrészt a polgári osztályok,
illetve a hadfelszerelési főosztály, amelyekkel a katonai osztályok eryütt-
múkiidésre vannak utalva. Ez a felállrás a minisztériumra nézve alapjában
véve a dialógus elvél jelenti. A katonai tartománynak és a polgári osztá-
lyoknak megvannak a maguk feladatok szerinti területei, amelyek egé-
szen az állomráshelyekig leágaznak. A küIönbözó csapatte§tek parancs-
nokai az állomáshelyek szintjein is a dialógus elv szerint működnek e§rütt
az állomiáshely közigazgatásának mindenkori ve7rtőjével. Az eryetlen
közös elöljáró végsó soron csak maga a szövetségi védelmi miniszter. A
minisztériumban mindenekelótt a közigazgatási és jogi osztály, valamint
hadfelszerelési fóosztály ryakorol logisztikai funkciókat.

I-gi§áiki

Az alapok általános jellegű felvázolása után engedjék rneg, hogl ár
térjek a logisztika r&zletezffire.

"A logisztika: a katonai élokhoz szükséges e.szköók és szolgáltatá-
sok tervezésének, előkészítésének és felhaszrrálásának tudománya a
feglveres erók támogatására, vagt e tudománynak az alkalmazrása.n
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A logisztila funkciói a többi között a kövakczőlae terjednek ki:

- az anyagi szolgálatra, az anyagbeszerásre-, tervezésre, az
anyagszükséglet fedezésére, az anyaggazdálkodásra és az
anyagtárolásra;

- a közlekedési és szállítási feladatoka;

- az egészségúgi szolgálat támogatá§ára;

- a különleges területekre és a tábori posta szolgálatra.

A személyü5l, az egészségügyi szolgálat és az infrastruktúra (építés-
elhelyezés) nálunk nem tartozik a logisztikához

Ebben a bonyolult logisztikai rendszerben ki kell dolgozni a hatrás-
körökre vonatkozó szabályozások esrüttesét, amely lehetóvé teszi a kü-
lönböző szervezetek és területek zavaítalan eg5üttműködé§ét. Ez az il-
|etékességl (hatáskörl) §truktúra közös (összhaderőnemi) és hader6-
nem-speciíikus elemekMl tevődik össze.

A hatáskörök rendezettsége a kbvetkező:

A Bundeswehr íófelüglelőJel a Sóvetségi Védelmi Minisztérium-
ban felelős a Bundeswehr tervezÁének az egész területéért. Kiadja a
logisztikára vonatkozó irányelveket, kidolgozza a tervezési célokat és
meghatározza a prioritiá§okat. A munkáj ában a Fe5lveres Erók Vezetési
Törzsének a Fü S V osztályára támaszkodik

A szárazíóldi csapato\ a légieró és a haditengerészeti eró felürye-
lói: felelősek a haderőneműk mindenkori hadrafoghatóságáért. A Bun-
deswehr góryrászati és egészségüryi fe|ügelóje felelős a maga területé-
ért, míg a fófelüryeló helyettese felelős a Bundeswehr Központi Szolgá-
lati Hivatalainak munkájáért.

A Szövetségi Védelmi Minisztériumban a hadfelszerelés tartomá-
nyáért a felelősség a hadfelszerelési fóosztály vállára nehezedik, gazda-
ságilag és technikailag ó irányítja a Bundeswehrben használt hadi-
anyagok fejlesztését és beszerzését.
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És végül a ruházaért és élelmezésért a közigazgatási és jogi osztály-
vezetó felel. U§/ancsak ó a felelős a hadkiegészítésért, valamint a kiegé-
szító anyagmozgósítás tervezéséért és felkészítésért is.

Fegrveres erők és a védelmi közigazgatás

Ilnyeges elóírás a logisztika stíuktúíájára nézve annak eldöntése,
hory milyen mértékben képesek a fegreres erők a rájuk háruló felada-
tokat maguk végrehajtani, illewe milyen te§esítmény szülsége,s ehhez
más területek részeről,

A fegrueres er6k íognsztókno\ lgénybe vevóknel vag alkalma,
áknak teklntendól e Szövetségi Vflelmi Közlgazgatás - a Bundeswehr
polgári komponense - a szükségletek fedez6Je, I-egtöbb országtól elté-
róen a Szövetségi Védelmi Közigazgatás nagyon c§ekély kivételtől elte-
kintve kizárólag polgári személyekból, (tisztviselők, alkalmazottak,
munkások) áll. A Sóvetségi Védelmi Közigazgatásnak, mint a Bundes-
wehr szerves részének a kiadrásait természetesen a védelmi kölségvetés-
ből fedezik

A szükségletek kie|égítése Mt egmóstól eltérő, de epenlő fontosságti
területen történilc

A Hadfelszerelés Tartománya a SxiveSégi Beszerzési Hivatallal, a
Haditechnikai Szolgálattal, a beszerzÉsi szolgálatokkal és a Haditenge-
részeti Szertárral kifejleszti, kipróbálja és beszerzi az új védelmi eszkö-
zöket á anyagokat a fegrueres erók követelménye szerint. De a B€§zar-
zési Hivatal szerzi be a szülséges mennyiségi fograsztósi Javaknt (íogl&
anyagokst), például a hajtóanyagot és az egrcdi fo5nsztási cikkeket,
például a tartalék alkatrészeket a készletezésekhez és folyójavításokhoz
is.

A Hadfelszerelés Tartománya korlátozott mértékben maga is foglal-
kozik szolgáltatásokkal, péIdául adatfeldolgozással vagy anyagtárolással
és karbantartással. Azonban elsósorban az ipar szo|gáltatásait közvetíti
a fegyveres erőkhöz

A territoriális §zövetségi Köztgazgatós területileg két Védelmi-kiir-
zetlKözlgazg;ltÁsra tagoódik. Ez utóbbiak alárendeltségében tényked-
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nek az állomá§helyi közigazgatások. Ezenkívül a Sóvetségi Közigazga-
táshoz tartoznak még a Védelmi-körzeti Ruházati Hivatal és a Védelmi
Köneti Elelmezesi Hivatal.

Az élelmezésr6l a Sxivetségi Védelmi Közigazgatás a védelmi kör_

zetek élelmeási hivatalai által gondoskodik Békében az állomáshelyi
közigazgatások közreműkö,dnek az élelmiszer üdéken történő be§zerzé-
sében és a fegrveres erókkel közösen csapatkonyhákat üzemeltetnek

A ruhúzatról a Védelmi körzeti ruházati hivatalok központilag gon-

doskodnak; a területi ellátás az állomáshell közigazgatásokkal történik,

Ha a központi ellátás nem biztosítja a feryveres etők számára az

anyagot, akkoi azt az állomáshelyi közigazgatások, vagt a védelmi körzeti
közigazgatások szerzik be a csapatok igényei szerint.

Végül pedig az állomáshelyi közigazgatások gondozák az ingat-
lanokat és i laktányákat, ők bocsátják rendelkezésre az üzem- és foryó-
anyagot. Az ilyen jéltegú feladatoknak, a Bundeswehr-közigazgatás általi
végrehajtása a jövóben is fennmarad.

A fegyveres erők logisztikájának struktúrája

Ami a fe5veres erők logisztikájának struktúráját illeti a legkűlön_

kizőbb modellek képzelbetők el és sokat már ki is próbáltak. A német
fegrveres erókben 1956 óta többször is megkísérelték a centralizálást
kedvező eredrnény nélkül.

A meghatároó okok a haderónemek operatív követelményeiben,
méreteiben és talán az egoizmusban keresendók

A központosítiá§ helyett az anyagi és ellátásl felelósség rendszere
alakult ki oldalirányú feladatmegoldással. Ez a rendszer bizonyos felada-

tokat"centralbált" uryan, ez azonban nem igényelt központo§ított §zer-

vezát, hanem kihasználja a haderónemek decentralizált struktúráját.

Ebben a rendszerben az anyagi felelósség fogalmával az elsódleges
tervezési feladatokat jelöljük meg minden meghatározott anyagra vonat-
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koztatva, de függetlenül az anyag felhasználásának vary igénybevételé-
nek helyétól.

Az anyagl íelel6sl

_ figle|emmel kís,éri a katonai feladatokat a hadianyag fejlesztése-
kor és beszerzésekor;

- kidolgozza az anyagi vonatkozású logisztikai koncepciót;

- biztosítja a kés zletezÁt;

- intézi a pót- és kiegészítő beszerzéseket;

- vezsti az okmányolást;

- ó a felelős az épületek állapotáért és az építkezásek irányításáért;

_ intézkedik a hadianyag kiselejtítésére a használati idejének le-
jártakor.

Minden anyagnak megvan a maga anyagi felelőse. Például a kerekes
járművekért a sárazföldi csapatok felüryelője, a légi közlekedési eszkö-
zökért a légierő felüryelője, a hajókért pedig a haditengerészeti erő fel-
ügyelóje. Az anyagnak az ilyen yonstkoá§ú felosztása klzjrja az átfe-
déseket

Ezzel szemben az ellátási felelósség külön felügyelő hatráskörébe
tartozik, aki felelő§ a területéhez tartoó csapatte§tek és szolgálati helyek
anyagi hadrafoghatóságáért.

Az ellátási felelós:

_ gazdálkodik a hatá§körébe tartozó anyaggal;

_ irányítja az anyagfenntartást a csapatoknál, megvalósítja a hadi-
anyagban a szülséges változásokat az anyagfelelós (épületkezelőség)
utasításai szerint;

- megál|apítja a hadianyag-szükségletet és jelenti azt az anyagi
felelősnek;

- irányítja a selejtezést az anyagi felelős utasítása szerint.
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Ily módon az ellátási felelósség lényegében a végrehajtás területéhez
tartozik és a élja közvetlenül a csapattest, a magasabbe5nég és a szol-
gálati hely hadrafoghatóságának fenntartása. Tulajdonképpen a íelügre-
Iók önólló feladata, amelynek a jelleget na5mértékben meghatározza a
mindenkori haderónem feladata.

F,zéft az ellátási íelelősséget a haderőnemek különkiző logisztikai
rendszereiben §/akorouák A végrehajtáshoz magától értetódően szer_
vezeti elemek állnak a felü5lelók rendelkezésére. Ezek lehetnek hivata-
lo§ parancsnokságok, egsége\ vary olyan sajátos logisztikai intézmé,
nyek, mint a raktárak (Depot), hajójavítók, javítóüzemek.

A logisztika szervezete és eljárása mindenkor kritikus felül-
vizsgálatoknak és változÉsoknak van kitéve. Az enyagl és ellátásl felelós-
ség llletékességét illetően eddig nem dolgoztak kl Jobb elgondolást. A
feryveres erók logisztikájának bonyolultsága a jövóben alapjában véve
fokozódik Amíg a múltban lehetséges volt, ho5l az egész feglveres eró
lényegében két állapotra, nevezetesen a békére és a válságra (háborúra)
koncentráljon, most a katonai alapszewezetek (MGO, azaz iskolák, ki-
képzési intézmények, hivatalok, territoriális szolgálati helyek, stb.) a
mozgosítrástól nagymértékben függó fóvédelmi erók (IIVK) és a már bé-
kében is létező válságra reagáló erők (KRK) három "riadűllapot"-otta-
nulmányoznak, és pedig:

- minden teíületen béke,

- béke a központi térségben (Németorságban) és német erők
bevetése Németorságon kívül, azaz válság vary háború más térségek-
ben,

- válság /háboní a központi ténégben és válság/háború nrás tér-
ségekben német csapatok résryételével vagl rázvétele nélkül, vagl
pedig béke/nem háború más térségekben.

Mindhárom állapotra néale gondoskodni kell a logisztikai biáosí-
tásról.
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A haderónemek logisáikai rendszere

A sáraztlildi csapatok logisztikal rendszert

A szárazföldi erónek a jövőben a jelenleg még részben fennálló ,5 fo-
kozatú bevetésbiztosító rendszer helyat 3 fokozatú rendszere lesz a kö-
vetkez6k szerint:

(1) Az egnégek és maguk az alerységek is változatlanul meglartják
az e|látó és csapategészségüryi szolgálatukat. (l.sint)

(2) Az elsó támogató szintet (2.szint) a hadosztály/TVBK katonai
(vedelmi) körzet alkotja, amely ery-ery utánpótlási és jnítóez-
reddel, valamint egészségügd és kórházezreddel rendelkezik-
Ezekkel az erókkei a mozgékony hadműveleti vezetés multina-
cionális magasabbegnégekben is biztosítható. A regionálisan
alkalmazott csapatok logisztikái támaszpontrend§zcne szntít-
koznak, amely a helyhez kötótt katonai intézményeken kívül
mindenekelóit a polgári éllátást veszi igénybe. A gépesített
dandárok a jövóben nem rendelke znek szsrlez.etsz.erű logiszti-
kai/egészségüryi csapatte§ttel, hanem a hadosztáIy gondosko-
dik róluk logisztikai csatlakozo komponenssel,

(3) A sárdzföldi csapatok logisztikai és egészségüryi szolgálati
bázjsát a hadtestnek alárendelt logisztikai dandár és egész-
ségügri dandár alkotja. Ezek narymértékben igénybe veszik az
ipar támogató teUesítményét. Tenitoriális parancsnokságok a
jövóben em lesznek. A logisztikai dandár és az egészségü5d
dandár arra is alkalmas, hory a saját területen kívüli alkalmazás
esetén megtervezze és végrehajtsa a hadműveletek szükéges
séles körű bizto§ítását.

Érvényben van az úgmevezett kisáll ítási elv, azaz az ellátási javakat
kisállítják a csapatokhoz.
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A légieró loglsztikai rendszerc

A légierő logisztikai renózerének §zámolnia kell a haderőnem nary-
fohí jelenlétevel és reagálási képességével; a rendszer túlnyornólag a
helyhez kötött harci létesítményekből történő ellátásra támaszkodik.

A logisztikai rend§z€r központi irányítrása a légieró támogatási pa_
rancsnoksága által va|óul meg amelynek jelenleg még két regionális tá_

mogatócsoport és a légieró anyagi hivatala van alárendelve. A közeljö_
vóben a légieró támogatiási parancsno}sága átalakul a légieró logisaikai
parancsnokágává, a támogatócsoportok pedig megszünnek

A logiszttlcai erók és erzlözök rendelkezésre bocsátása két szinten tör-
ténik

- A bevetési kötelékeknél a logisztikai erőforrásokat készenlét-
ben tartják, hory a csapatellátás és javítás elódleges feladatait közvetle-
nül a bevetési állásokban, il|ewe harci létesítményekben hajtsák végre.

- Raktári szinten logisztikai eróka és eszközöket tartanak készen-
létben, hog kielégítsék az állóképes§ég é§ a bevetés rugalmas támoga-
tásának követelményét.

A Németonágon kívüli bevetés logisztikai támogatásához szüké_
ges eljárást és szewezetet még ezután kell kidolgozni.

A hsditengerósrcti er6 logiszti}ai rendszere

_ A haditengerészeti erő logisztikai rendszerének meghatároója a
haderónem mozgékony bevetése. Ehhez fi5lelembe kell venni az Íhza-
ki-tengeren és a vele határos üzeken a kivételesen na§l távolságokat
éppen ú5l, mint a sárazföldi és a tengeri hadműveletek szoros összekap-
csolódiását, valamint a távoli üzeken történő jövőbeni alkalmazásokat.

A haditengerészeti erő logisztikai rendszerének a központi iráDyí]tá_
sát a haditengerészeti támogató parancsnolság a jövóbeni haditengeré-
§zeti logi§ztikai parancsno}ság (MIngKdo) való§ítja meg. A tengeren
történó támogatáshoz szüIséges eglségeket a flottapaíancsnokoknak
rendelik alá.
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Ahaditengerészeti erő logisztikai rendszere alapvetóenhárom szint-
re tagoz&ik

Csepatszlnten a készleteket és a javítrási képességket úgl szabályoz-
tá\ hory az e5negek a feladataikat, a tengeíen önállóan végrehajthas-
sák A hajók és nasádok a fedélzetükön korlátozott logisztikai kapaci-
trással bírnak

Ezeket tímaszpontszlnteken is támogatják, mind a parlokon kiépi
tett objektumokon, mind pedig rísá ellátás formájában. Mivel az alkal-
mazási területek nagy távolságra vannak a német partokon lévó támasz-
pontoktól, naryjelentósége van annalq hos/ a kötelékparancsnokoknak
az rúsó ellátási egnégek alárendelésével nary önállóágot nyújtottak

A haditengerészrt a készleteinek ómét a nktárak szintJén tartja
készenlétb€n. A német földön telepített raktárakon kívül a haderónem
más NATO-országok raktárait is igénybe veszi.

A raktárak szintjeihez a haditengerészeti arzenál jaűtá§i létesítmé-
nyeit is hozzá kell számítani, bár ez nincs alárendelve a haditengerészet-
nek, hanem a Bundeswehr közigazgatásfutak az egik intézménye.

A multinacionális alkalmazások keretében történő logisztikai bizto-
sításhoz a szewezetet és az eljárá§t különtis tekintettel a válságra reagáló
erőke, jelenleg új követelményekhez adaptálják
(A szemálteű ábrúlq vúzlatok a cil*, (fordítás) szövegrészének végén ta-
lálhatólc)

Összefoglalás

A Bundeswehrben a logisztika lényegesen szűkebben értelmezett
feladat, mint általában a NATO-ban. Nem sámítják hozzá a személyii-
ryet, az egészségügyi szolgálatot és az infrastruktúrát (elhelyezési és épí-
tési szolgálatot), mint aho§lan az anyagfejlesztés és -beszerzés átfogó
területeit sem.

A Bundeswehrben a logi§ztika kiilönlege.s keretfeltélelekhez igazo-
dik.

43



Ilyenek:

- lényeges feladatok hárulnak a "szül<ségletek fedezőjére", a Bun-
deswehr közigazgatására;

- a Bundeswehr sávetséghez tartoá haderő, a logisztika pedig
bár nemzeti jellegű feladat, azonban köztb hadműveleti vezetést szolgál;

- a Bundeswehrnek tisztán védelmi jellegú feladata van; alapvetó-
en ahhoz kell igazodnia, viszonylag röüd határidón belül kell reagálnia,
másrészt azonban a IrVK-hoz szükséges segédeszköziket a saját onzá-
gában sáleskörűen igénybe veheti;

- a jövőben a Bundeswehrnek fokozottabb mértékben fel kell
készülnie aválságra reagáló erók NATO-kötelékben történő bwetáére,
valamint ENSZ-feladatok végrehajtásában való részvételre. Az ehhez
szükséges logisztikai biztosítás szervezetét é§ euárá§át ezután kell kidol-
goznL

A haderőnemek logisztikai rendszerei a feladatainak megfelelően
különb<iznek e5mástól. Azonban olyan sok a közös vonrás is, hory ügel-
ni kell az átfedések mellőzésére.
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A JÖVÓ LOGISZTIICUA

ios§, J,D,l

A hadsereg jól benne van máí az átmenetben a sikeresen ellátott
Sivatagi Pajzs és Sivatagi Vihar hadmúveletekból az új nemzeti hadá§zat
biztosításába, miközben csökken a mérete. A jelen cikk abból a penpek-
tíváMl íódott, amelyet a sárazföldi eró minisztériuma vezérkari főnö-
kének a hadtáphelyettese megfiryelhetett az elmúlt négl és fél évben.
Megvilágítja azokat a fontosabb a§pektusokat, amelyek az átalakítást ve-
zérlik és néhány olyan kulcsfontosságú akcióra összpontosítja a figyel-
met, ame\ek a hadászati és a hadszíntérJogisztikára, valamint az erófor-
rások kihatásaira vonatkoznak. Néhány régi és újabb fejlódési és fona_
dalmi koncepciót is megtárryalunk ebben a cikkben, hory elősegítsük a
vita kibontakozását, de nem azzal a sándékkal,hog5l azok márvalamiféle
kialakult álláspontot tükrözzenek Annak a kötetlen és nyílt megbe§zé-
lése, hory a logisztikai közösségnek a jövőben miként kell megszerveznie
és végrehajtania a tevékenpégeket, hasznos lehet, különösen ha figye-
lembe vesszük a hadvi§elési doktrína finomításait és a honvédelem meg-
szilárdítására irányuló erófeszítéseket.

Az átmeneti folyamat a szárazföldi eró logisztikai eljárási bizottsá-
gánlk az l9ljúniusában megtartott ülé§szakán tetőátt, ahol is a ülág
minden térségéből 35 vezető beosztású hadtápos jelent meg, hory kicse-
rélje a nézeteit és megjelölje a logisztika 21. századba vezeíő ösvényét.
Ez a fórum azonosítottjónéhány átmeneti problémát, de azt is eli§merte,
ho5l a nehezebb feladatot a doktrína, a szÉívezet, az anyag, a kiképzés
és a vezetés_fejleszté§ megváltoztatrása, vary finomítása jelenti anélkül,
ho5l szemelől tévesztenénk a logisztikai funkciók, programok és rend-
szefek kölcsönhatrását a készletezési folyamatban. A múltbeli vezetóink
látomásai és az erónk minősége megvalósult a Sivatagi Vihar sikeres ta-
pasztalataiban. Es most a vezetésünknek át kell formálnia a haderőne-
münket, miközben fenn kell tartani a képességet a jövőbeni válságokban
szükéges helytálláshoz.

Ro§s, 

'.D. 
tábo.nok, az UsA sáíalöldi c§apatok Anya8i Paíanc§íoksá8ának Pa.anc§tok..

Me8ie-lena 8 Militaíy Reücw l 992.9. §zárnbsn. (Fo.dítottaszábó Feíenc}
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IJtmutatás

Bush elnök az E5lesült Álarnok nemzetbiztonsági stratégiájáról
1991. augusztusában megtartott tájékoztatójának bevezetésében megál-
lapította: 'Áz tlj vilógrend nem tény, hanem töreloés és alkllom. Uj kor-
szalúa léptiinlg amelynek alcórcsak a Hiwonalai is alig három éwel ezelőtt
még ellépzelhaeilenek voltak'. Powel tábornok , a vezérkaÁ főnökök
eslesített bizottságának elnöke a ^Nemzetbbtowági stratégia a 90-es

ével<ben és azok után" című émát íg vezette be: A világ megvóltozott és

tgl az a stratégia is, ame$ az USA haderőt vezérelni fogja a 21. szózadba
vezető úton'. Sullivan tábomok, az USA sárazföldi erejének vezérkari
főnöke, az USA-hadrcreg Baráti Tánaság 1991. éü találkozóján megtar-
tott bemutatkoó beszédében rámutatott arra, ho5l a hadsereg 6 inpe-
ratívusza: a minő,ségi eró, az átgondolt doktína, az erók helyes összeté-
tele, a feszes, reális kiképzés, a folyamatos ko§zeíssítés és abozzáéríő,
magabiztos vezetók eryüttese szol gál alapként az átalakításhoz. A továb-
biakban megvilágított nés/ kihívást. Ez€k

- a 'Vágóél" fenntartása (a 6 imperatívusz eryensúlya által);

_ az eró átformálása (alkalmazkodás, csökkentés, felkészültség és
készenlét);

- az erőforriásokól való gondoskodás (a struktúra csökkentése a

készenlét megőrzése érdekében, a hatékonyságok hangsúlyoziása, és an-
nak a mellőzése, ami nem lényeges);

_ az összeró képességének növelése (az integráció javítása).

Azt is hangsúlyozta, hogy a hadsereg már jól benne van az átalakítási
folyamatban és hory az átformált haderónem nem jelent ery olyan kisebb
erót, ame|y e5nzerűen csinálja a maga dolgát, de csökkentett mértékben.
iAmit meg kell jegezni, az a követkcző: adaptálfulunlg kisebbedünl<, át-
alahllunh de ugunal*or képzettek mamdunk és Mszenlétben áüunlg
hog reagúljunk a nernzet h{vósára."

Környezet

Az átalakitástszámo§ tényezó befolyásolja: a cseppfolyós nemzetkö-
zi környezet, a honvédelmi igazgatási szemlé§ a hadsereg egészenek a
csökkentés€, az európai hagományos erókre vonatkozó szerzódés és a
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Dé|nyugat-Ázsiábol vegrehajtandó átcsoportosítás. Az új nemzeti hadá-
szatunknak megfelelóen kisebb, z<imében az Eryesült Államok honi te-
rületén (CONUS) állomrásoó hadseregünk lesz előretolt jelenléttel,
mely utóbbit he$ állomásoztatrással va5r a csapatok íotációjával é§ §a-
korlatokon való részvételével valósítunk meg. Ez viszont megköveteli,
hog5r a hadseregünk leglen sokoldalú, hatásos, gyo§an növelhető és
olyan jelentós logisztikával bíró, amely telepíthetó és fenntartható közös
és összhaderónemi környezetben.

Amikor a haderónemúnk rnindezen követelmények kielégítésére tö-
relrszilq hasznosítania kell a Sivatagi Pajzs és a Sivatagi Vihar hadmúve_
letek tapasztalatait. Az ellátrási eljárásoknak alkalmazkodniuk kell a kon_
tingensek (csapatcsoportosítások) változatainak és feltételeinek az átfo-
gó tartományához Az eryik olyan terület, amely beható tanulmányozást
igényel a többnemzetls€ú slakulatok el|átása- Nézzünk meg ery olyan
helyzetet, amelyben az E5lesült Allamok e5l dandárral járul hozzá eg
multinacionális hadtesthez. A harci ellátó smlgóIatot (CSS), amely álta-
lában az USA-hadosztálynál, -hadte§tnél va5r hadszíntér-ellátó csapa-
toknál van, el6 kell teremteni valahonnan. Az eryüttműködési (interope_
rabilitási) doktrín a, az automatizációval és kommunikációs kapcsolatok-
kal bíró kommunikációs vonalak igen fontosak a harci ellátó szolgálatok
(C§S) összehangolásához és végreh ajtásálloz.

Amikor kidolgozzuk az 1990_es évekre vonatkoá logisztikai kon_
cepciókat és doktrínát, mérlegelnúnk kell a legújabb tapasztalatokat ah-
hoz, hogr azok mennfre alkalmazhatóak az "erókivetítési" hadászathoz
és miként érhetünk el megtakaításokat az erőforrások megtartásához.
Vonatkozik ez mind a hadászati, mind pedig a hadszíntéri méretekhez és
jelentós logisztikai kihívásokat képüsel.

Hadászati logiszika

A hadászti mozgékonpági hármas követelménye (a legi sztállítás, a
tengeri szállítás á az elózetes helpzíni felhalmoaás) köótti egensúly
igen lényeges az erókivetítái hadászathoz. E hadászati hármassal szem-
beni követelmény az, ho5l fejlesszen ki ery 3 honi bázisú hadosztrá|y 30
napon belüi elsállítrására szolgáló képességet oly módon, ho§l két ne-
hézhadosztáIyt tengeren, e§l könnyűhadosáá$ légi Úton sállítson, e$r
teljesen feltöltött hadte§tet pedig 75 napon belül tudjon eljuttatni a ülág
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bármely térségébe. A hármassal (Triász) szemben az is követelmény,
hogy leryen képes az ellátásra a változatok átfogó tartománya szerint,
kezdve az elóretolt erőink megerősítésétől, a kontingens erőnk szetbon-
takoztatásáig a ülág bármely régiójában elóforduló válságokra szükséges
reagáláshoz, valamint minden szétbontakoztatott eró ellátásáig.

Ery ilyen hadászati mozgékorynág létfontosságú az "e ókivetítési" ha,
dászathoz A hadsereg hadászati mozgékonysági terve olyan koncepció,
amely hadászati tengeri kikötők átengedését szük§égeli, hogy elláthassa
a különleges honi (CONUS)-bázisú, bevetésre kerülő kontingens erő-
ket. A hadsereg a Georgiai állambeli Savannah, a Florida állambeli Jack-
sonülle és a Texas állambeli Beaumont kikötóiben tervezi berakni a "/<r-

vetttendd erőit, e5rüttműkii,désben a haditengerészet katonai szállítási
parancsnokágával, valamint az USA sállítrási parancsnolságával a jövő-
beni kontingens erók kiképzesi koncepciója és potenciálja alapján. Míg
a hadászati tengeri sállítású képességek nag5,on hiányosak, addig a légi
szállítás igényei a C-17 gépekkel kielégíthetők. A C-17 mintájú szállító-
repülőgép megnövelt képességei és sokoldalúsága jelentós mértékben
megkönnyítik a repülőterek igénybevételét és így hozzájárulnak a had-
sereg szállítási lehetőségeinek a rugalmasságához.

Olyan tanulmányozások is folyamatban vannak, amelyek eredménye
forradalmi változást igér abban a támaszpont-politikában, amely alapján
meghatározzálg kisámítják és elhelyezik a háborű tartalékokat, íly mó-
don csökkenteni lehet a tartalékkészletek mennyiségét és helyét. Az a
cél, hog5l a lényeges és fontos cikkel olyan hadászati elhelyezésekben
|egenek, hogy kielégítsék minden hadszíntéren a fóparancsnok szülség-
leteit, tehát leglenek rugalmasak a kontingensek változatainak ellátásá-
ho2.

Az e5rséges a|ap- és elóírt okmányok, a közvetlen és általános ellátó
erységjavadalmazások és készletek és az OCONUS (az USA honi terü-
letén kívüli) taítalékok biztosítják az elóretolt helltzíni erőink ellátását
a hadviselés kezdeti időszakában. A hqlókon támlt készletek kelló idó-
ben a helpzínre juttatják az előretolt erők számára az utánpótlást, s
u5nnakkor biztosítják a honi-bázisú kontingensek számára s az ellátást
a kezdeti hadviselési képességhez, amikor azok eleget tesznek a ülág
bármely ténégében az elkötelezettségeinknek. A hajókon előzetesen tá-
rolt tartalékok nagrcn hasznosaknak bizonyultak a Sivatagi Viharban. A
honi tartalékok töltötték fel a területen kívüli tartalékokat (OCONUSa)
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és a hajókon tárolt készleteket és ellátták a §zetbontakozott eróket, va-
lamint a feltöltésre irányított erőket is a beérkezésük után. Operatív ter-
vezésű készletek |átnak majd el szelektált háborús feladatokat é§ olyan
bekebeli kontingenseket, mint katasztrófák következményeinek felsá-
molása, a humanitárius segelyezés és más nem háborús tevékenpégek.

A jelenlegi hangsúly a helyek és a készletek csökkentése és ahol le-
het, az operatív élzatú készletek átíninó§íté§e háborű tartalékokká. Bi-
zonyos ellátiási lehetóségekkel kell bírnunk minden hadszíntéren, mely
befogadhatja eg igen valószínű konfliktus kezdeti anyagi szükségleteit.
Az előte felhalmozott készleteink tárolhatók sárazföldön éppen úgy,
rnint hajókon és azoknak biztosítaniuk kell nem csak ery, hanem több
hadszíntér ellátását is. Például a háborús tartalékkészletek megfeleló
csoportosításával a sárazfö|di erő kell6 mennyiségű tartalékot tárolhat
hajókon ahhoz, ho§l bizto§ítsa a honi-bázisú kontingensek ellátását, ha
a világ bármely ténégébe vetik is be azokat.

Tervek vannak készülőben ahhoz, hory megrakjanak né§/ hajót. Eb-
Ml három könnyű, ery pedig féüg űzbe mérülő nehéz raktárhajó lesz. A
rakományban minden osztályú ellátrási anyag lesz, de elsősorban szabad-
ban tárolható felszerelés, kikötói anyagmozgatáshoz szükséges eszkö-
zök, lószerek, élelmiszer és egésxégüryi ellátási készletek. A hajók majd
az indiai{ceáni Diego Garcia támaszponton állomásoznak.

Az eglségkészletekMl álló el6re felhelmomtt sny&g (POMCUS-)
pmgram már régóta a kulcsot jelenti a németonági alkalmazásra elő_
irányzott 5lonan bevethetó erók számára es ezekból a készletekbőI so-
kat felhasználtunk a Sivatagi Pajzs é§ a Sivatagi Vihar hadműveletekben.
Miközben ezeket pótoljuk, ugyanakkor át is szervezzük az európai
POMCUS-t és azt tervezzük, hory kisebb POMCUS-készleteket létesí.-
tünk a ülág más térségeiben is.

Az erőink huzamo§abb ideig történő ellátásához rugalmas, rcagÁ-
lóképes lpart Mzlsre vsn szükségün\ amely békében képes fegruer-
rend§zerek kifejlesztésére, glártására és sállítására, valamint arra is,
ho5r szelektált, különösen fontoc cikkek ryártására i§ átálljoil e§les kon_
tingensek sámára a kockázat csökkentáe érdekében. Az ipari bázisunk
ercje a következ6 }onponensektól függ:

- technológiaivezetés;
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- aktív gyártási képesség nagy fegyverrendszerek, tarta-
lékalkatrészek, lőszer és fo5rasarási cikkek elóállításához;

- életkép€s tartalék ipari képesség.

Mivel az aktív védelmi ipari brázis mérete csökken, hatásosabban
epütt kell műkö,dnie a kormányzatnak és az ipamak a korszerű techno-
lógia és gártási folyamatok kifejlesztésében.

Eg5l másik kezdeményezés a hadsereg ellátotsági fejlesztési (ASR)
folyamat tréépítése a rendszerbe, amely kiegészíti a jelenlegi készenléti
jelentést. Egl nary 'ídiilrőI W€ irányuló analízis, amilyet ma az US
Army Regulation (AR) 700-138 A Telje,s Iogisztikai Készenlét é§ Ellá-
tottság szerint vegeznek nem teljes, ha abba nem épül be a tábori hadse-
reg. Az A§R biztosílja majd az"alulról felfelé" irálytl/.ó jelentést a Had-
sereg Komponens Parancsnokságtól a haderónem vezérkarához és
AMC (Hadsereg Anyagi Parancsnokság) ellátottságának teneóihez.
Fontos annak a felismerése is, ho5l o 'készenlét" és "ellíltott§ág" fogslm§
között logtsztikat nézópontól kúlönbség van.

A készenlét a kiképzett és felszerelt hadsereg hadrafoghatóságát,
harchoz vsló készenlétét Jelentl az ellátott§ág pedig az eró idóbenl
aryagi ál|óképességél Jelenti. A jövóbeni erók ellátottsága függ továbbá
a hadsereg logisztikai tevékenpéginek es automatizálásának áramvona-
lasítására és konzerűsítésére irányuló képességtól is. A hadsereg hadá-
szati logisztikai hivatala az az ellőtó törx, amely a hadseregüryi minisz-
térium vezérkari főnöke hadtáphe\ettesének van alárendelve. Felelős a
jövóbeni logisztikai rendszer tervének, a logisztikai igazgatiási rendszerek
következó generációjának kidolgozásáért. A él sz ellátás, Javítás, sál-
lítós és lőszerutánp6tlÁs korszerűsltése és eglséges rendszerbe töríénó
integrúlása. Ezek a rendszerek szerves részet alkotják majd a miniszté-
rium jövőbeni konszolidációs erőfeszítéseinek A sóban forgó hivatal
átfogóan analiálja a27. sázadlogisztikai követelményeit. Eg példa: a
Sivatagi Vihar azonosította sz átfogó elosztísl rendszer (TDS) szüksé-
gességét és ez most s logisztika l€sürgúsebben megoldandó feladate.
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Az USA hadsereg öxszferyvernemi ellátó paranxnolaága (CAS-
COM) és a Védelmi l-ogisztikai Hivatal kidolgozza a szükséglet kezelé-
sének ezen koncepcióját. A TDS eryik é§a az e|látrás egész folyamatá-
nak az átvilágítás a a"ralaárból a lövéugöün{. A vizsgálandó területek:
a leltározási ellenó rzÉs, az automatizÁció és kommunikációs kapc,solatok,
a tábori mozgékonysá5 a mozgás igazgatásának ellenórzése, az elosztás
optimiálása, a technológia hasznosítása, a rendszerferyelem, erőstruk-
túra és szabványosítás. Aikalmi munkacsoportokat szerveztek a funkciók
vízszintes és függóleges integíálá§ára, belértve az adókat, az anyagmoz_
gatókat, a vevóket, az automatizálást, a kommunikációt és az ipart. Tá_
bornoki irányí,tó bizottság ha5rta jóvá a megközelítést és előzetesen ér-
tékel néhány kérdést, peldául az integrált hadszíntér elosztrási központ
szükségességét és az elsó<lleges harci etlátó-egxségek rendszerbe állítá-
sát.

A Sivatagi Vüar idején alkalmunk volt arra, hory korlátozottan tesz-
teljük az objektív ellátó képességet (OSC). A teszt kimutatta az adatok
e|ektronikai továbbítrásának képességét közvetlenül a ha§ználótól a CO-
NUS-ig, csökkentve íly módon az egész rendszerben a tartalékalkatrész-
igény nflvántartásához szülséges időt és kimutaWa a pillanatnl helyze-
tet. Az átfogó elosztási rendszer és ellátrási képességek sikere növelték a
hadrakelt sereg önbizalmát, fokozták az átlago§ szintezés rugalmasságát
és elő§egít€tték az erőforrrások kihasználását. Ez képessé teszi majd a
hadtáposokat a hadszíntér harcos súlypontjának kialakítására azáltal,
hory a szülséges anyagi eszköóket kelló mennlségben és időben a
szükséges helyre koncentrálj a.

Hadszíntér-logisáika

A Sivatagi Vihar és a Védelmi Igazgatósági Szemle (DMR) tapasz-
talatai szülrségessé tették a hadszíntér méretű logisztika és egász tevé-
kenységünk felűvizsgálá§át, továbbá a külsó eliátási erőfonások, például
a sóveségi és a szerzódéses ellátrás, valamint a tehermozgatás összeha_
sonlíuását. A Sivatagi Vüar megvilágította a Hadszíntér-hadsereg Mö-
götte§ (logisztikai) Parancsnolrsága (TAACOM) erói köaitti szokásos
kapcsolat fontosságát, de u§aníry az ellátó és e|látott erók köartti, le-
hető legátfogóbb kapcsolatok jelentóségét is. Minderyik nary regionális
hadseregnek rendelkeznie kell külön hadrendi sámú TAACOM-pa-
rancsnolsággal (az Öbölb€n a 7.hadsereghez a 21. TAACOM. a 8. hád-
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sereghez a 19, TAACOM, a 3. hadsereghez pedig a 22. TAACOM tar-
tozott). A kontingens eró sámára kiilönö§en fonto§ e§l Aktív Kompo-
nens- (AC-) elem, hogl gondoskodjon a fontosabb tervezésról, az anya-
gigazgatásról, a mozgrás ellenórzéséról, a kiképás képe,sségéról, mozgó-
sításról és sétbontakoaásról, hory minimálisra cs<itkentsék a reagálási
időt. A Hadszíntéri-hadsereg Logisztikai Parancsnolcsága számfua eg
másik megfontolandó kérdés az ugyanolyan válljelzés üselése, mint a
hadszíntér hadseregé, függetlenül, ho5r AC-ról vagl Tartalékos Kompo-
nensről (RC) van-e sá.

A hadtest ellátó parancsno}ságnak (COSCOM) a HDS-Logisztikai
Parancsnolsághoz hasonlóan biáosítania kell az aktív és tartalékos erók
köaitti állandó e§rüttműködé§t. Például az I. hadtestben a 311. CoS-
COM jórészt a honi tartaléko§ erőkMl kerüt ki. Ahol a COSCOM tar-
talékos szervezetekból áll, lényeges aktív (hivatásos) terveási, anyagi-
gazgatási és mozgásellenórzési elemre van szüls égé. Ez az elem a 311.
COSCOM részet alkotja a kiképzéshez, mozgósításhoz és településhez.

Az AC és RC, amint a 311. COACOM eleme azzal azonos váIljelzé-
seket visel. Ezvonatkozik a Koreában állomásozó 501. hadtestellátó cso-
portra (CSG) is. Minden hadtestnek egséges számozrású COSCOM-ja
van. Azonkívül a COSCOM-nak egl csoport- és zászlóaljtörzse a logisz-
tikai vezetési és ellenórzési (LOG C2)- koncepciónak megfelelóen áthe-
lyezi a parancsnokságait. Az új parancsnokságoknak fokozott többfunk-
ciós képessége lesz és lehetóvé teszi a nagobb rugalmasságot a vezetés-
ben, ellenórzésben és ellátrásban. Ezt az átálakítást meghatározott prog-
ramcsomaggal hajtják végre és néhány áne ütemezték be. Az elóretolt
CSG-MI eryet-eget kapnak a hadosztályok és teljességgel úgmevezett
multifunkcionális zászlóaljakból tevódnek thsze.

A hadosztály ellátó parancsnolság (DISCOM) számára a multifunk-
cionális logisztikai parancsnok§ágoka történó átt&& az 1980-as évek-
ben megkezdódött és jelenleg is folytatódik. Miközben a nehézhadosz-
tályok DlsCOM-zászlóaljai teljes mértékben multifunkcionális jellegú-
ek, addig a könnyűhadosztályok DISCOM-zászlóaljai most vannak átala-
kulóban, a légideszant és ejtóernyős DISCOM-ok pedig eló vannak irá-
nyoala az átalákításra.
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Bár a Sivatagi Vihar tapasztalatai arra utalta§ hory a DISACOM-
jaink nag{ábo| helyesen strukturáltak, javasoltak néhány fejlesztési, ha
uryan nem forradalmi váltoaást, és ezek üzsgálata folyamatban van. Az
egyik ilyen változat az lenne, hory o hadosztóly G4 (hadtest) elemét
kombinó|iák a DISCOM nozgtis-ellenórzésl szervével, hog ígt létrt_
hozhassák a hadosztíly mozgósellenórzó (foryalomszabólyoá) köz-
pontot (DMCC) és az egrütt telepü§ön a hadosztály anyagigazgatásl
központJ6va|. Ez 'ep megállós" (one stop) sállítási fo§/a§ztói ellátást
biztosítana- a hadosztály számára és elvezethetne a DMMC-hez, a
DMMC pedig létrehoáatná a hadosztály elosztási központot. (A forra_
dalmibb jellegú megközelítések taftalmazzák a Had§ereg Anyagi Pa-
rancsnokság szerepének a Mvítését. A COSCOM és az AMC tanul-
ínányozza ai az elgondolást, mely kiterjesztené az AMC ellátá§át a had-
színtérJogisztikára. A kontingens-tevékenpégéhez az AMC olyan ope-
rátor lehetne, amely a hadszíntéren belül felelne az általános ellátásért
és javításért, a szerzódők tevéken}ségeiért, az elóretolt javítószervek
munkájáért es eryezteté§ek szerint egyéb ellátásokért. Egr TDA- (elosz-
tási és kiutalási táblázat) növeló szerv kidolgozása van folyamatban,
amely a hadszíntéren települ és az AMCtevékenységek magját fogja al-
kotni.

AzAMC-hozhasonlóan a jöv6beni kontingensekben minden bizony-
nyal na5obb jelentőséggel bírnak majd a külsó támogaíási eróíorrások
(ESR) és szeleseb körű alkalmazásra találnak. A hadseregnek vállalnia
kell a élirányos tervezést és a lehetőségek határain belül Mkében olyan
szeródéseke és megállapodásokra kell törekednie, amelyek biztosítják
az ESR_tevékenységek kihasználá§át függetlenül attól, hos/ a szóban
forgo tevékenységekre fejlett vary fejlődésbenvisszamaradt térségekben
van-e kilátás. Meg kell üzsgálni a más nemzetek részéről várható ellátást
es igénybe kell venni a lehetóségeket. Alkalmaznunk kell kúlsó támoga_
tási eróforrásokat és a tengerentúli előzetes felhalmozást, mint kiegészí-
tő eróforrrásokat, különösen az erókivetítésekhez.

Az ESR naryobb komponensei lehetnek a kontingens-szerződések,
a befogadó nemzettől, va5l más baráti vagl sóvetséges nemzettól hábo-
nÉ esetén kapott ellátás, az USA_hadsereg Logisztikai Polgári Növelési
Program (LOG CAP), valamint a tehermegosztási egezmények Az
utóbbi három komponensnek elsőbbséget kell kapnia a fejlett térségek_
ben, valamint baráti vary szövetséges nemzetek körében folpatott tevé-
kenységek esetén. A kontingens-szeródés talán a legbonyolultabb ellá-
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tási fonás lehet, különösen a glon vá|ságmegoldáshoz azokban a fejló-
désben elmaradt térségekben, amelyekben nincs békebeli USA katonai
jelen|ét, vagl ha van, az csekély olyan tevékenpégekhez, amelyek erő-
szakos va5l ellenséges behatolást igényelnek. A LOG CAP-ot azért hoz-
ták létre, hory még békében világszerte szerzódéses polgári segítséget
szntezzenek az üSA-hadsereg ellátái szükégleteinek a kielégítéséhez,
esetleges válságkezelési varyháborű időszakokban elózóleg azonosított
és megtervez€tt lehetőségek kihaszrr álár,ával. Az általáno§ él itt az önel-
láüáshoz szükséges " emyd -szevÁdések megkötése. Mindezen megköze-
lítéseket mérlegelni kell a Sivatagi Pajzs és Sivatagi Vihar hadműveletek
tapasztalatai ésa megnövelt logisztikai képe,sségeink figyelembevételé-
vei, mint olyan tényezóket, amelyek megsokszorozhatják a harci erőt.

A hadszíntérJogisztikai átfogó felülüzsgálatához sámításba veszik,
hory a téma része az USA-hadsereg hadmúveleti szabályzatának (US
Army Field Manual (FM) 100-5, Operations). A logisztikai mérlegelé-

§eknek srrs kelt koncentrálniu\ hogr meddig kell elmennúnk a cent,
rallzált igazgatással és ellendrzé§§el ös§zekrpcsolt decentra|iált vég-

rchajtásban. Mivel ezeket is és más koncepciókat is be kell építenünk a
doktrínákba, az eróforrások prioritásai é§ korlátozói olyan realitások,
amelyeket nem haryhatunk fis/elmen kívül.

Erőforrá§ok

A Bush elnök által 1989-ben kezdeményezett csökkentések szülsé-
gessé tették a szervezetek áramvonalasítását és átstrukturálását, a funk-
ciók konszolidálását, a termelékenység növelését, a hadfelszerelós csök-
kentését és serkentette a versenyt, Mindezeknek a hadseregre glakorolt
hatása többi köótt az, hogt megteremtették a minisztérium egtséges
|oglsztl}al rendszerét, amelyben a sárazföldi erő - ellátá§ elosztásával
kapcsolatos - feladatának 92 százaléka átkerűlt a Védelmi Logisztikai
Hivatalhoz (DLA). Az anyagigazgatási funkók zomének a DL,A-hoz
történő átqsoportosítrása na5rban befolyásolja majd, hogl rniként látjuk
el a csapatainkat a jövóbeni konfliktusokban. Ha ery olyan koncepció,
amely hasonlít a réEi"táboi raldáral<" fenntartási eljárásunkra a jövóben
is fi5telmet érdemel, akkor ez a DLA-ra ruházhatja a hadszíntér hadmű-
veleti etlátrásának feladatát. A DMRdöntések jelentós mértékben meg-
változtatják a haderónem ü§rintéásét és a pénzü5ri felelősség alsóbb
szinteke helyeződik át. A vállalt logisztikai takarékoskodás kiwetelmé-
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nyeit a folyamat által ki kell elégíteni, máskiilönben végül is a készenlét
károsodik A felülvixgálati folyamaton túli eróforrráskorlátozóknak,
mint például az egész hadsereg analízisének (TAA), szintén meg lesz a
maguk hatá§a.

A logisztika élja a TAA_folyamatban a kie5lensúlyozott logisztikai
eró biztosítása a barcos etó ellátására. Azt a tényt, hogr tartalékos (RC)_
€s§égeket osztunk be kontingens erókhóz össze kell egyeztetni a ryors
erókivetítés követelményeivel. A lehetséges mértékig minden olyan el-
látó alegnégnek, amelynek az elsó 30 napon kell ellátnia a kontingens
tevékenpégét a békeidőszakban meglévő aktív állományMl kell kikerül_
nie. Ez lehetóvé teszi az Rc felkészítesét alétezÁ idókorlátokon belül.

Azok az ale5nége\ amelyek a 30 napon túli ellátást biztosítjálq esé_
lyes jelöltjei az RC-feladatoknak. Amíg ezt nem realizálták teljesen a
TAA_99-ben, addig jelentós elónyei voltak a logisztikai köásségnek.

A hadtestek számára jóváharyták a mu|tifunkcionális LOG C2-pa-
rancsnokságokat és az új modul szervezésű óltalános ell6tó_javító sá-
zad felvóltotti a nehéz felszerelést javító századokat és a könnyű felsze-
reléÁt javítő szÁzadokat. Uryancsak felismerték a temetkezési üryek, haj-
tóanyag-csoportok, romlandó cikkeket kezeló szakaszok, vízelosztó és
nehézfelszerelát sállító eszköók szükségességét.

Fontos, ho5r a logisztikai köxisség nltott szemmel és elmével kö-
zelítse meg az átalakítási feladatainkat és mellózze azokat a szűHátókörű
felfogásokat, amelyek akadályozzák a látrásunkat és fékezik a haladásun-
kat. Itt az ideje annak, hogy kicseréljük a nézeteinket, miközben alaKtjuk
és finomítjuk a látomásainkat. Amíg a képeség fenntartása a legfonto-
sabb kihívás rövid !ávon, addig a hosszú tární és legsürg&ebb követel-
mény annak az iránynak és élnak a meghatározása, amely megengedhe_
tó és álátámasája a nemz€ti hadrá§zatunkat.
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ANYAGI-TECHNIKAI INTEGR,(CIÓ

A rovatban a MAGYAR HADTa-
DoMlNn TÁRSASÁG Hadtáp és Vé_
delemgazdasági Szakosztály a ólnl
szervezett'Anyaqi-technikai I txegráció
és csapatgazdálkoüs' c. 1993. június 3-

ón SzékesfeMrv dr on tlugtaflolt koníe-
rención az elsö lét viuindátó alapelőadds

eerke@et eirveqet adjuk köTe.

Ki'vetkező szárumkban folyatjuk a
konterención elhangzott nósik ká alap-

eliiadós és az 4lőWs2ílett - korreferótu-

nnk kiJzlését.

Szerksztőség

AZ ANYAGI-TECHNIKAI INTEGRÁCIÓ IIELYZBTE
És rnr,emrru A szÁRAzFóLDI csApAToKNÁL

Róba btel

Elóadrásomban arra szorítkozom, hogy az általunk történetiségben
és tartalmi mélységében is részletesen elemzett, már különböző munka-
értekezleteken feldolgozott tapasztalatok konzekvenciáit adjam közrt
olyan módszerrel, hogt mindezek eszenciáját a jövó feladatai tekinteté-
ben vázoljam fel.

1RábaInreínk.ezredqr,MHsárazföldicsaAatolPar8nc§nokMtaÁnyagi-téchnif,aiF6nölí,
€aranc§tok Aíya8i-te.híikai helyetles)
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A Jöv6rc, e továbblépésre orientált mondanlvelónben kétségtele-
nü indokolt a vi§szatekinté§, de csak olyan mértékben foglalkozom a már
mindenki által ismert evidenciákkal, amilyen mértékben az általamvélt
és szülrségesnek tartott ö§§zefüggések bemutatásához, hangsúlyozásá-
hoz nélkülözhetetlen.

Mindezeket sáraz tárgyilagossággal sándékozom megfogalmazni,
mellőzve a tények udvarias színesre festését. Konkrét megállapítrásokat
teszek és nem a napi konjuktúrális dolgokkal foglalkozom, nem taktikai
feladatokat sorakoztatok fel, meít ú5l tartom, hogy azok kifejezetten egl
munkaértekezlet kompetenciájába tartoznak és nem e5l tudományos
konferenciára.

Az integráció fogalmát senkit nem bánWa, nem az iskolápás szándé-
kával, csupán csak a rnondanivalóm, véleményem levezeté§e okán _ idé_
zsm íel:' az integráció kiilönfujző é szeknek v alame$ nagobb e gé szbe, egl-
ségbe való beilleszkedése, beolvadása, egségesüIése".

A 10 eve tartó integrációs folyamat jelentős állomásait, szakaszait
mindenki fel tudja idézni.

1985-ben a technilrai sm|gálatokat f€5ryerretl és technikai smlgá-
lattá tntegrólták Ezt követóen alapvetóen minden technika üzemben-
tartrása, javítása az integrált fe§/verzeti és technikai szolgálat alárendelt-
ségében, szakágai rendszerben való§ult meg. Itt minden sónak nemcsak
mondattanilag, hanem tartalmilag is jelentósége van.

A tapssztalatok elemzéséből meg kell Jegleznem, hogl az integrá-
cióva| féqielzett szewezetivfillnÁ§t nem a csapstéletb€n tapa§zúalt ye-
zetéstechnikal pmblémák indukáltá\ hanem a formális logika alapján,
nevezeteseD, ha két technikai jellegű szolgálatról le,lén szs, akkoí egy
ilyen váItozrás, e5négesítés végrehajtható. Személyes konzekvenciájátil-
|etóen erység- és maga§abbe§.ség szinten a két szoIgálati ág fónök közül
az erységes vezetésre kvalifikáltabb került kinevezésre, főnöki beosztás_
ba és az ó alárendeltségébe került az integrált szervezet, de a szakágak
természeténél fogva, a vezetés mechanizmusában az önálló tartalmi fe-
lelósséget meg kellet órizni.

Voltaképpen leegrszerűsítve a dolgokat, nem történt má§, mint ká-
dermozgatás, melynek során az egnég vezetésébe indMduálisan legiob_
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ban alkalmazkodó személy felelósségi körének kibővítése, azonos termé-
szetű szewezeti elemek egrmás mellé rendelése, eg5l e§6égbe való meg-
jelenítése. Mind vertikálisan, mind horizontálisan a szakmai fúggóség, a

dolgok természete miatt megmaradt, meg kellett maradnia.

Az í5r kiemelt vezetó műveltségén vas/ ez,zelszembenszakmai szúk-
látókörűségén múlott, hogt miképpen tudta e5dorma fe|elósséggel, a
különkizó szakernberek felkészültségének tisaeletbentartá§ával, kama-
toztatásával az egnég érdekében múködtetni ezt az integíált íendszert.
Eltéű é§ sokszínúe} e tapasztalato\ íry ezek minósége folyamatában
provokálta az elöljárói beavatkozást vagr pedig szabad szakmai folyást,
működtetést engedélyezett a rend§zemek Ugnnakkor itt már jelentke-
zett a két te€hnikai szolgálat egl vezeté§ alatti funkcionálásakor az egt-
séges gazdálkodási szemlélet éwényesítése, a takaréko§ág, a komplex
megközelítési módszerek érvényrejuttatása, a szigoní szakági normagaz-
dálkodás fékjeivel egütt.

Szeretném siewe megie5lezni, hogl mindezeket nem kif€jezetten
kritikai éllel vetem fel, mert ezeknek a tapasztalatoknak a második in-
tegrációs etáptól és a mai vezetési problémák megközelítéséig szemléleti
haszna megmutatkozik

A felütr6l kezdett és lefelé tórténö anyagl-techni}si fónök§€ek tét,
rebozósakor az integráció§ koncepciók érvenyesítéséhez hozzá kellett
rendelni minden objektív és szubjektív feltételt; olyan szervezeti rend-
szert, amely nemcsak tartalmi követelmények érvényesítését, hanem ve-
zetéstechnikai feltételeket is biztosítottak.

Mindezt a már kimunkált és bevezctett állománlábla után kellett
megtenni. I§r történhetett, hogr egl mllr Jóvóhaslott §zenezet íelállí-
tósót kiivetóen }ellett kimunkálnl a rendetteűs és feladat r€ndszeÉt és
nem fordítva, ery reális helyzetfelmérésen alapuló szülséges feladat-
rendszert modellezve igazítottuk a szeívezetet. Ezt a bizonyos értelmű
iordított alapállásMl való twékenykedé§t - hozzáteszem eredményes te-
vékenykedést - az a koncepció tette lehetóvé, ho5l a megléxő szerteze-
teket mindenfajta különö§ebb racionalizálás nélkiil, egy vezeté§ alá
csúsztattunk és elneveztük az integráció e5t magasabb fokának

§zenélyl konzekvenclálban érvényesült eg5rfajta kontraszelekció,
két megközelítóleg azonos fajsúlyí, de eltéró karakterű szprtezctvezetői
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közül, vezetési tapa§ztalat, egzisztenciális szempontok, szimpatikus el-
vek alapján emeltük ki az általunk legiobbnak vélt eryént anyagitechni-
kai főnöki beosztásba. Nem lehettünk meggtőzódve, hogl az adott sze-
mély milyen integratív képességekkel rendelkezik, valójában csak az ál_
lománytábláMl tudtuk, ho§l vélhetően milyen szervezetet kell irányíta-
nia, mert a feladatrendszer és önmagában a yezEtő sz€mélyek feladat _

és kötele§seg követelményei csak ezután kerültek kirnunkálásra. Iry tart-
hattuk fenn a "tévedés jogát".

Enyhe túlzlissal mégis az ertdményes funkcionlilásuk feltétele ma-
gában a rendszerben rejlet! nevezetesen, hos/ a korábban meglévó
sznwezetekvezetői a helyiikön maradtak és az anyagi_technikai főnök
és helyettese párosításban Hnosan fi§leltünk a szakmai kompenzációra
és szemé$ döntéseink |étjogosulSágának, helyességének bebimnyí,tá-
sára.

Ezt köveló€n dandár, ezrcd önálló ászlóa[ szinten a szewezÉt|
működési rendek kidolgozása, ezzeI e5ridóben az ilyen szintű vezetők-
nek egl felkészítő kurzuson történó oktatá§a lehetövé és szükségessé
tette a tevékenységi mechanizmusok újragondolrását és valójában műkö-
óésébez, bejáratásához a szellemi muníció összerendezését.

Avezetőpárosnál felülről lefelé intézményesen törekedtünk a másik
szakterület részkérdéseihez való rálátás megszerzésére olyan mérték-
ben,hory bármikor képesek le5lenek a meglévő szakgárda tevékenysé-
gének felhasználásával a vezetési feladatok ellátására, eg/má§ helyette-
síté§éíe, a csapattagozatban az éles_ és gyonan felvetódó probtémák
komplex megközelítésére.

Az tntegr6lt szervezetek Szervezeti-Műkfiésl SzabáIyzaíának ki-
dolgoásakor az állománytábla rendszeresített beosztások tartalommal
való kittiltéséhez rendeltük és fogalmaztuk meg a rendeltetés, a feladat,
a jogok és kötelességek komplex követelményét. Az integrált szerveze-
tek funkcionálásáva|, szülségszerű eryüttmúködésevel, ezek ir ányításá-
nak, vezetésének kérdéseit rögzítettük ery központilag elképzelt metó-
dus alapján.

Mindez azt ercdményezte, bogl az áltománytáblákban rögzíúett b€_
osztísok feladattal tórtéuő megtöltó§ére született egy repíezentatív
Szervezeti-Működési Szabályzat, (SZMSZ) csak éppe l a szó igazi éttel-
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mében munkaokmányként nem funk cionálí, azaz a jóváha§/ást követó-
en már nem belóle, általa dolgoztak - hanem korábbi beidegződések, ru-
tin alapján - és nem szembesítették folyamatosan a napi tapasztalatokkal.
IÉnyegében más okmányok, tervek mellett az SZMSZ kűlön életet élt,
va5l irattári péld ányt kéw7ftt.

Nem ezen vezetési okmány bürokratikus túlhangsúlyozását szándé-
kozam ezssl érzékeltetni, csupán a felvetett problémában rejlő ellent-
mondás feloldrására, az ezze,lkapwlatos további tennivalóra kívánom a
firyelmet ráirányí,tani.

Rövlden tehát ityen helyzet alakult }i, sommásan fogalmazva: ered-
ményesen működő s7eívezetek e5más mellé csűztatása, az ellátás,
technikai biztosítás rendezóelvének firyelembevételével egl igazgatás
alá vonása, vezetőjének pedig minden szakterülethez, az irányításhoz
nélkülózhetetlen általános szakmai felkészültséggel rendelkezó, de két-
ségtelenül menedzser típusú vezetói ideált éloztunk meg. Ez a vezetői
típus még napjainkban is általában csak ideál maradt.

A kialakult feltételek között a parancsnok az anyagi-technikai biz-
tosítiással szembeni követelményeit nem kettő, hanem ery helyettese, az
anyagi-technikai helyettes útján érvényesíti. Azonban a vezetés ilyenfaj,
te vertikális koncentrálása mellett, nótt s horizontális vezeíósi szintek
száma azzal, ho5r az anyagi-technikai fónök alárendeltségébe a hadtáp
szolgálati ágakat a hadtáPf6nök a technikai szolgálati ágakat a haditech-
nikai íőnök irányítja. A vezetési szint bóvülése üszont magába hoídozta
és kitermelte a szakmai feladatok irányításába, a szakági felelósség az
operatívltás csókkenósé! az információáramlás las§ulását.

Felvaüha, hop az eddigleínak annak korlltozott l<eretei mintt csak
felvillantott problémák mi$en feladatoklt vetítenek előre, kényszedtenek
ki?

Úry vélem, a racionális gondolkodrásban et kell kű|önítenünk

- napivezetéstechnikaikérdéseket;

- a meglévő szervek, szervezetek múkcidésének fejlesztését;

- további kutatási irányokat a helyi lehetóségek vonatkozá-
sában és a helyi lehető§égeket túlnövők tekintetében.
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A napi tevékenységben látni kelt az utóbb megfogalmazottakat, mert
csak ez a perspektivikus gondolkodás, ery ilyenfajta előrelátiás hozhatja
meg az eredményes tevékenységet a napi praktikus tennivalókban is. Bár
a napi kérdések megoldása feszít bennünket, de feltétlen tudományos
igénnyel meg kell fogalmaznunk a belátbat§ "végsó" ék, a stratéglal
loposzkodókat azt a 3-5 legfontosabb feladatot, aminek érdekében
munkálkodni kell.

Ez tehát egÉajta szemlélewáltrást, módszerében a problémák más_
fajta megközelíté§ét §ürgeti, ami végeredményében a mindig megújulni
kész konstruktív vezetői magatartást eredményezi.

Ilyen szemlélet nélkül csak napi tűzoltómunka van. Ez lehet, hogy
praktikus, de szervezetünk jellegét illetóen a kívülről is ránk kény-
§zedtett gazda§ági nyomás miatt ez hosszú távon nem megengedhető é§
nem kamatoá,

Mindezzel e5lebek mellett azt kívánom hangsúlyozni, hory megke-
rülhetetlen a logisztikal gondolkodás.Indokolt lenne felryorsítani a ku-
tatást, a megoldrási alternatívák kidolgozását.

Mlért tartom ezt szükségesnek hangúlyoznt?

Aáí| meít még egloldalról szinte konglomerátum nas6ágú §zer-
vezet jött létre, ami a sá tágabb értelmében szinte igazgatást, menedxe-
lést igényel, addig a mrásik oldalíól tapasztalható a hatás- és jogkör sai-
kíté§i törekvés, a valóban gazdálkodói szemlélettel ellentétes szervezeti
megoldás, beszúkült szemlélet érvényesülése. A komptex megközelítés-
nél le kell meztelenítetni a váglaktól a realitást, a szervezeti változások-
ról a szemé$ ambíciókat és néha megmut atko7Á vélt, vary valós hata-
lomféltési komplexusokat.

A szervezet magas színvonalú műló<téséhez kell od8rendelni mln-
den §zervezeti rnyag| személyl és vezetéstechnikai íeltéír;lt.Ez az ami
helyi lehetőcégeinket a további kutatás tekintetében beszúKti.

Ml rz emit ml tudunk tennl?

Továbbiakban néhány olyan fe|adatról sálok, amely magunkra az
irányítóka vonatkoztatható, de amely kétségtelenül hatásában a dandár,
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ezred, önálló zászlőalj tagozatot érint és benne megmutatkozik sajátos
tennivalójuk is.

Figlelembevéve az orsÁg gazdasági hellzetét, a honvédség átszer-
vezés&el, fejlesztésével összefüggó koncepciókat, az egész gondolkodá-
sunkban, vezetési 5nkorlatunkban az anyagi-technikai biztosítás maxi-
mális feltételrendszerének megteremtése során, a raclonális gazdálko-
ddsna\ a közgazdaságl szemléletne\ a minden körülményt teljes
tisszefiiggésében mérlegeló, döntési alternatívákat felsorakoztató és va-
lójában a legmegfelelőbb megoldásnak - az intézkedés elhangzásától a
feltételrendszer biztosításán keresztül, a várható eredménlg történő -

modellezésével vezethetjtik, működtethetjük a ránk bízott rend§z€rt, a
tőliitrk elvárt és a magunktól megkövetelt minó§éggel.

Hallatlan opentív, nyflt és Jósándékú egüttműkfiésre van szük-
ség mindazon szervekkel, amelyek egl feltételezhető logisztikai szolgálat
teímész€te§ integráns része lenne, de ma még különállóként, tevékeny-
ségünkhöz nélkülözhetetlenként, szinte testrészünkként kellene, ho5l
funkcionáljon. A közis, tudományosan i§ megközelített, felismert cél
mindezt a mindennapokban smlgálhatja és ezt okos vez€tési kultúíával
képesek vagnrnk a jelenlegi felállási rendszerben is megvalósítani.

Az átszervezés kezdeti feladatai megkövetelté\ a szervezet bejára-
tása nélkülözhetetlenü| szükségessé tette az átlagosnál feszesebb, köz-
vetlen kézi vezérlésű iránltás negvalósííását. Tekintettel arra, hogy
mindezen már túlvaglunk és működóképes szervezetek jöttek létre,
mindez lehetővé-, helyzetünk pedig szükségessé teszi az integrált szer-
vezetek vezetése, irányítása módszerének áttekinté§ét.

Ehhez úgy gondolom, hogy minden tagozatban át kell világítani
szervezetrendszerünkhöz kapcsolódó jog- és hatásköri kérdéseket.
Aza1 vizs'gálat tárgává kell tennünk kelló önkritikával, minden hata-
lornféltés nélkül, hory a különbözó kérdésekben ott döntünk, ott dönte-
nek-e ahol az összkörülményeket ismeri§ ahol az operatív, tehát a gyors,
u5lanakkor kelló felelósségű és mélységű elemzés mindenkor rendelke-
zesre áll. Ahol szakmailag a legjobban értenekbozzá, ahol a legponto-
sabban tisztában vannak a döntés minden várható következményeivel,
ahol a döntés hatását azonnal tudják különösebb áttétel nélkül befolyá-
solni.
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Eglebek mellett mlért írrtom s fentieket fonto§nsk?

Azért tartom figlelemreméltó felfogásnak és alkalmazandó mód_
szeínelq mert ki§ túlzással mrás_más fajsúlyí szervezetek kerültek össze-
tolásra e5r vezetés alá és ezek a szervezetek önmagukban, múködésük-
ben csak áttételesen s€gítilq §€gíthetik a másik szervezetet, ami termé-
szetes is.

Ezert ha elemási, döntéselőkészítési és döntési mechanizmusunk-
ban csupán csak a hierarchia miatt építünk be akár napirendi pontokat,
kényszerű információs jelentési és különkizó engedélyezési megkötése-
ket, fékeket építünk be, e5nzerúen akadályozzuk az önálló.gondolko-
dást, a problémamegoldásba a szakértelem kibontakozását. Onmagunk
leszünk gátjai fejlódésünknek, elnehezítjük a szervezet múködé§ét. Ezt
nem tehetjük a már említett okokon túl annál is inkább, mivel az rdoű
csapat mlndennapl éleéhez nélkülözhetetlen alyagi-technikai ellátási
íeltétcleket kell m€leremí€trl.

A fónököknek kitüntetett felelőssége az lntegratív szemlélet érvé-
nyesítésg valólóban modellezése e szenezet nűködéséne\ az előbb fel-
vázolt döntési metódu§nak, rendezó elveknek firyelemvételével. Ez az
átvilágítás horlzoníális és vertikális vezetésl mechanfunus ilyen átíe-
kiDté§e §€ít "lelapítanl a plramlst", korszerűvé tennl }ícsiben és nagr-
ban n szerteágazó szervezeti elemek íelel6s, szalrszerű múkiiléséü

Tehát az integráció fedónéwel ószetolt szervez€tek működése so-
rán, integráló szemléletre és integráló 5nkorlatra, más szervek érdek-,
műkiidési, gazdálkodási szférájának figyelembevételevel lehet és kell az
anyagitechnikai biztosítást, kiszolgálást elvégezni.

ÍIgl gondolom, az óltalam felvetettek e§lenkén! önállóan ls, egl-
eg vlzsgálódóst ténát Jelentenek Mindezeket a mi §/akoílatunkban a
továbbiakban napirendszerúen bonckés alá kívánom vonni. Itt c,§ak je-
lezni tudtam gondolkodrásunk tartalmát, kutatási élokat, felvázolni szán-
dékoztam csupán saját kis kutatási irányainkat.
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INITB'GRÁcIó És l cseperoazoÁrxooÁs snrÁros-
sÁclr e r,ÉcvÉnBLm

Ta*ócs Lósz]ó ezredes|

Az előó cikkben a szárazföldi csapatok vonatkozásában Rába Imre
mk. ezredes úr részletesen elemzi az anyagi-technikai integráció helyze-
tét és további feladatait a csapatoknál. Tapxztalataik, gondjaik, problé-
máik a légvédelmi csapatoknál is azonosíthatók Mindezekból kiindulva
a rnagam részéről a csapatgazdálkodás légvédelmi csapatoknál meglévő
sajátosságával, annak szewezetével kívánok röviden foglalkozni, és ez az
enyaggazdálkodási szolgálaü Szervezetét tekin§e alo§ztáIy kötelékben
műk<rdik, munkáját az Anyagi-technikai Fónök közvetlen alárendeltsé-
gében végzi. Álománya mintery 7-8 fó, különböó szakmai számú tiszt,
tiszthelyettes és közalkalmazotti beosztá§Ml tevódik óssze.

Az összevont gazdálkodás már a feg5iverzeti és technikai integráció
részeként 1985. évben bevezetésre került. Az integrált rendszerben új
elemként jelentkeztek az artyaggazlálkodási szolgálatok, amelyek fel-
adata az integrált ágazati szalrszolgálatok anyagi biztosításának tervezé-
se, szervezése és végrehajtása.

Érdemi működésüket különkiző csapatoknál, különböző idópon-
tokban és különböző terjedelemben kezdték meg a személyi feltöltés el-
húzódrása miatt.

1985. március l-ig befejeződött a szolgálati ág személyi feltöltése két
fegyvememi dandárnál, öt fe5rvernemi erységné| és az akkori hadtest
törzsben.

A szolgálatl ág b6zisát vadászrepülő ezredeknél a rcpülőműszalid
anyagellátó smlgálat a rádiótechnikai dandárnál és a légvédelmi rakéta
csapatoknál a fegrverzeti szolgálat képezte.

Talács l,ásdó en ede§, MH Légvédelrni Parancmo&silg Aíya8i-l€chíikai Fónök, (Parancsnok
AnF8i-technikai hetyett€§)
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Az, bog az alyaggazdálkodási szolgálat a fenti szolgálatokra épült
meg i§ lát§rctt - elsósorban a kezdeti időszakban _ az új szolgálatok mun_
káján. Miután új szabályoá intézkedések sem születtek ebben az idő-
szakban, í5r a régebben megismert és alkalmazott szabályzatokat alkal-
mazta az artyaggazdálkodási szolgálat - hol r€pülómű§zaki, bol fe§.v€r-
zetl szaMlyzatolrat A rendszeresített alacsony létsám nem tette lehe-
tővé más integrált szolgálati ágak hasonlóan magas szintú kiszolgálrását
az adott i§meretszinten.

Különbözó belsó intézkedésekkel, átcsoportosítrásokkal sikerült át-
hidalni a kezdeti Dehéz§égeket. A megkezdett különkizó továbbképze-
se\ tanfolyamok hasznosan szolgálták az any agazÁálkodási szolgálatok
állományának szakmai felkészítését, az integrált anyaggazdálkodás lé-
nyegének megismerését, annak ryakorlati alkalmazását.

Az már csak érdekesség, hory mire az integrált szolgálatok igényeit
teljesen kiszolgáló, szakmailag megfelelően felkészült, valamint új sza-
bályzatokkal is ellátott állomány rendelkezésre állhatott volna, addigra
€5l úi szervezetet kellett kialakítani. Egl újabb szolgálatot, (hadtáp) in-
tegráltak be, és természete§en a korábbi problémák, úrymint a felkészült
állomány és megfeleló szabálrzatok ismételten jelentkeztek.

Az integráció bevezetáe előtt felsó szinten ütatott kérdés volt az
anyaggazdálkodrási szolgálat léte, létjogosults ága. Azt a kérdést, hory
szükséges, vagl szül§égtelen ez a szolgálat, az elmúlt idószak eldöntötte,
tiibbsórósen blzonltotta létJogosultsógáü Azonban a rend§zeresített
alacsony létszám miatt a §zakágak képviselete hiányos, integrált szakmai
ismeretek megszeráse külön felkészíté§t követel meg, valamint az elvé-
gezhető munka mennyisége nem elegendó az elvárásoknak megfelelő
működéshez. Ez a tény nem kérdőjelezi meg a szolgálat létjogosultságát,
ha általa kívánjuk biztosítani az integíált (Vv., MÜ., PCGJM., Fv., Rt.,
Lérak., Re., Elektronikai) ágazati szakszolgálatok technikai eszközei
üzemeltetésének, gazdálkodásának tárryi fe|tételeit.

Itt utalnék arra a szükégasségre, hory a szigorúan vett é§ igen magas
követelményű hadrafoghatóságl mutatók nem tűrDek rz anyagl bizto-
sítdsban folytonossági hiányokat Különösen élesen kerül elótérbe ez a
tény a rádiótechnikai és repülő eszközök üzembentartásánál, a szüksé_
gesség é§ lehetőség ixszhangiának megleíemtésénél. Az integráció be_
vez€té§e után kiemelt kérdésként kezeltük az integrált anyagi biztosítás
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tevékenységi körei végrehaj tásának megoldási módozatait. Belsó szerve-
zési intézkedésekkel i§/ekeztünk pótolni a szakmai ismeretek és szemé-
lyi feltételek hiány,át. Biáo§ítottuk a tevékenJ,§égi körökért a személyes
felelősséget. Az anyagi biáo§ítá§ ezen területén megváltozott műkötdési
rendet sikerült ú9 b€vezetni, ho§/ közben nem romlott a biztosítás szín-
vonala.

Az anyaggazdálkodtisi szolgálatok óIlom6nyának tevékenysége ösz,
szekovócsolódot{ megfe|el oz elvtirásoknak A tervezésre, és gazdálko-
dásra vonatkoó feladatokat szoros egüttműködáben hajtották végre
az ágazati- szolgálatiág fónökökkel, és az alkalmaái állománnyal. A ko-
rábban vázolt okok miatt ez természetes is vol| íry lehetett biztosítani a
megfeleló szakmaiságot. U5lanakkot tapasztalható volt a szolgólati fele-
Ió s sé gé rze t lanyhuló s a.

szervezeti a§szetételük a fegnememi csapatok szerint eltér6, eárt
tevékenységük rendjének egnégesítése csak részben lehetséges. Az e5t-
ségesítési tOrekvések csak az általános feladatokra irányulhatnak

Ilyenelc

- Acsapatelóirányzatoktervezése,

- a biztosított elóirányzatok kezelése, a felhasználások elsá-
molása,

- a,c§apatbzerzések tervezése, bonyolítása,

- a vételezések, sállítások szervezése,

- a keletkezett károk rendezése,

- a selejtítések szervezése, bonyolítása,

- a gazdálkodást értékel6 összefoglaló jelentések készítése.

A kettós könywttel bevezetésével , valamint a számvlteü szolgólatok
megalakulósÁval az anyaggazdálkodrási szolgálatok össztevékenlnégé
nek na5robbik hányada admlnlszúreűv jellegrúvé vált. Rétegesen rakód-
nak a szolgálatra (már-már elviselhetetlen mértékben) az ellátás rend-
szerét egnégesíteni, konzerrísíteni sÁndékozó központi elgondolások
megvalósításának terhei. Komoly szenező l<&zÉgre van szükség a le-

75



hetséges munkaidőből kigazdálkodni az anyagi biztosítás napi feladatai-
nak idószükségletét.

Az anyaggazdálkodási szolgálatok tevékenpégét a cselekvés kész-
sége jellemzi. Megfelelő akarattal rendelkeznek ahhoz, hory megfelel-
jenek az elvárrásoknak

A folyamatos hiánygazdálkodrás keretei köxitt tevékenységük ered-
ményessége nem minósíthetó a gazdálkodás eredményességi mutatóival.
Az üzemeltetés űfodítísl kölí§égeit az úz€melteíó és Jrvító §zervek
szaLmal tevékenységéveln gazdólkodtist szemléletúkJavítÁsóva| és ér-
dekeltségi yi§zonyok m€gteremtésével lehet na5robb mértékben befo-
|yísolnl. Az anyaggazdálkodrási szolgálatok léte va5r nemléte ebbó| a
szempontMl lényegelen. Iényegtelen azÉrt, mert szrnéhnös§zetételét
és szakmai felkészülségét a mostani anyagi-technikai biztosítás integrált
szakmai területeinek megfelelően kellene kialakítani,

Az Anyagi-Technikai Főnök részére _ aki mint a legfőbb közvetlen
gazdá|kodrási, döntési jogkörrel és hatalommal rendelkezó személy -
olyan összevont edrtbázi§t, m€stapozott dönté§ el6készító lehetdséget
kell teremteni, ami a snik<hség körülményei köátt tudja átfogó módon
biztosítani az adott döntés helyességét. Az már külön konferencia tár§la
lehetne, bogl a sámviteli szolgálatok mennlben nyíjtanak a vezetéshez
megfeleló információkat, adatokat, A másik oldala a csapatgazdálkodási
tevékenységnek az, hory a fe5ruernemi katonai szewezeteinknél az ál-
talános és viszonylagosan homogén anyagbiztosítá§on túlnenően, a spe-
ciális anyagok nagon szeles skáláját kell elsősorban szem előtt tartani.
Itt a repüló-mii§zaki, .rádiótechnikai és légvedelmi rakéta szakanyagokra
gondolok. Bonyolítja a helyzetet az a tény, ho5l ezen speciÁlis rnyngok
biztosítísánál e helyettesíthetóség, egáltalán r íe|lelhetóség naglban
behaítlro|q a minóségi elóírások követelményrendszere igen magas, jel-
lemzó az egledlség. Ezen speciális anyagok beszerezhetősége egrre ke-
vésM biztosított, 5lakran nem is anyagi kérdés. Gondolom elképzelhetó
ilyen körülmények között, milyen erókifejtést igényel a csapatgazÁálko-
dás megszervezése a légvédelmi csapatoknál. Uryanakkor - úg5l gondo-
lom - az itt jelenlévóknek nem szükséges kifejteni a fenntartáshoz szük-
séges ráfodítrásol§ pénzeszköz biztosítottsági oldalát.

I§mételten csatlakozom az előző cikkben foglaltakhoz. Az anyagi-
technikai bizto§ítás megszervezáe és végrehajtása során nincs helye ha-
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talomfélté§nek, a végrehajtó tagozatban - nemcsak a gazdálkodás szfé-
rájában - a kérdések felvetódése és megoldása grors dönéseket operatív
rugatmassógot kíván. Ezt vi§zont c§ak naglon jó egrüttmúkirdéssel, al-
kotó hozzáállással, a szemlélewáltás valamiféle meg5ronításával lehet
elérni. Az integrált csapatgazdálkodás vonatkozásában rrindinkább eló
térbe kerülnek - szinte kényszedtó köriilményekMl adódóan is - a haté-
konpági követelmények, aminek a feltételrendszerét mindenoldalúan
meg kell teremteni.

Eryetértek azokkal az észrevételekkel is, hory amikor eg5l új bizto-
sítási rendszer kidolgoaása történik (logisztika), nem szabad újólag elkö-
vetni olyan hibát eml koróbban megtörtén! e§ ilyen rendszernél hatá-
rozzuk meg a feladatot, amit meg kell oldani; határozzuk meg ehhez mi-
lyen szervezetre van szülség; kédük ki a megfelelő szintű vezetők véle-
ményét és mindezek megfontolása után le5ren lehetséges az óllomóny-
íÁb|ák kirlekító§e.

Ilyen változatnáI nem fordulhat eló a felsdstok ütólagos "kitalúlá-
sa" a különkizó beosztásokhoz.

A légvédelmi csapatoknál a fegnlememi sajátosságoknak megfele-
lően az Anyagi-Technikai Főnök munkáját a haderőnemi szinten is szer-
vezeti rendszerbe állított rádiótecbnikai repülő és légvédelmi rakéta
mémök- műszaki szolgálatok segítik, megfeleló módon elhatárolódtak
és eryenes irányívá váltak a szakeszközök üzemfenntartrásának szakirá-
nyí kérdései. U5nnakkor ez g szervezcti elhatámlódós legfelsó szinten
n repülók klvéttl6vel nincs meg. Mindezekból látható, hory a feglver-
nemi katonai szervezeteknél az ellátás és üzemeltetés együttes problé-
maköre kiterjedtebb és szerteágaóbb. Ezt a széles skálájú biztosítási te-
vékeny§éget átfogni és a fennakadás nélküliséget folyamatosan fenntar-
tani naryon komoly felkászültséget és újszerú vezetési felfogást kíván.
Fegtvernemi katonai szervezeteinknél feladatukMl adódóan a harci-
technika jelen időszakban is folyamatos üzemkészséget igényel, ebból
következóen - ha lehet ilyen súlyozást és kiemelést végezni - az ijzr,m-
bentartiás kérdésköre elsódlegességge| bír.

Külön sajátos tény a légvédelmi alakulatoknál, hogy az anyagi-tech-
nikai biztosításban közvetlenül résztvevő állomány szinte túlsúlyban van,
alakulatonként külónbrrzó mértékben mintes/ 50-ó5 7o-os arányt képvi-
sel. A jelenlegi harcitechnika üzemkészségének biztosításához, az alkal-
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maának történó rendelkezésre állításhoz ez a minimum szülséglet. A
dolog másik oldala, hory a légvédelmi parancsnolsligon belüI - két ki-
vételtól eltekintve - eryidejűleg kell megoldani és összehangolni a csa-
patvezetós és r bader6neml lrányííás lrérdéskörét Mindezek a szakmai
problémakörökön túlmenően vezetési kérdéseket is felvetnek.

A haderónemen belül folyamatosan üzsgá§uk az anyagi-technikai
vezetés kérdései| mi is keressit\ kutatjuk aznkat a módszereket ame-
lyekkel minél jobb hatásfokkal tudnánk megvalósítani feladatainkat, ön-
elégütség nélkül állapíthatjuk meg, ho§/ ezen a területen határozottan
elóreléptünk.

Az integrációbair megvalósuló csapatgazdálkodási tevékenység
helyzetének aktuaütását napjainkra jellemzónek tartom és ezért örülök
annalq hogl ilyen mélyrebatóan foglalkozunk vele.
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KIKÉPZÉS - FELKÉSZÍTÉS

TAPA§zTAIá.ToK
Az lg%fuIEGyoLDALíl rönspoxozATlj pARANcs_

Noxr És rönzstnuuÁrÉrnól
Baranyi Ferenc|

Az éves felkészítési tervnek megfelelóen 1993.február 1-19. köótt
az MH Anyagi_Technikai Főcsoportfónök vezetésével az MH Haditech-
nikai Clsoportfőnö}ség alárendelt szolgálatfőnökségei, az MH Üzem-
anyag Szolgálatfőnökség, a fónölségek köápirányító szervei; a Száraz-
földi Csapatok Parancsnoksága; a 3Xatonai Kerület Parancsno}ság
anyagi-technikai főnökség, az6l.Vay Ad'ám ellátő zászlóalj, a 157.közúti
komendáns zászlőalj és az S.Bocskai gépesített lóvészdandár anyagi-
technikai főnökség kijelölt állományrának bevonásával parancsnoki és
törzshadijáték került levezetésre.

Ezen kiképzési feladat elókészítése és végrehajtása kiemelkedó ese-
ménye volt az MH ATFCSF_ségnek. Az integrált szervezetek kialakítása
óta és éveke vi§szamenőleg az MH Fegiverzeti és technikai-, illetve az
MH Hadtáp Fócsoportfőnökég szervezésében sem volt ilyen mélpégű
hadijáték levezetve, mely az anyagbiztosítási rend§zer kérdéskomplexu-
mát dolgozta volna fel.

A hadijáték aktualitását meghatározt^ az új honvédelmi alapelvek-
ből következően a honvédség hazai területen tórténó alkalmazásának
követelménye, az ATB feladatai végrehajtásában jelentkező új elvek és
elemek megjelenése, mint a nemzetgazdaság erőfonásaira történó tá-
maszkodás, valamint az anyagtároló és kiadó körzet (ATKK) hadműve-
leti tagozatú ellátási forrásként történó működtetése.

A hadijáték tárgát képezte a tábori hadsereg (THDS) védelmi had-
művelete időszakában az MH, illetve TTIDS anyagi biztosításának meg-

l Baraíyi Ferenc alezrede§, MH Aíyagi _ Technikái Fócsoportfónöké8, T€rve?É,n os^ály
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tervezése, megszervezÁe, azon belül az ATKK-k működésének vizsgá-
lata-

A résztvevó tagozatok íé§zére a hadijáték konkét táíga az anyag-
biztosítás rendszerében elfoglalt helyüknekés szerepüknekmegfelelóen
került kidolgoaásra.

Az MH ATFCSF-ség szolgáIatfónökel részére a THDS védelmi had_
művelete id&zakában a Mas/aí Honvédség anyagi_technikai biztosí-
tásának megervezésére, megszervezésére e|gondolás kialakítrása és je-
lentése kerüt feladatként meghat átozásra.

Az ellátó közPontolmÁl a teljes készenlét eléréséig végrehajtandó
feladatok értékelése, a következtetések jelentése, a központi anyagi
készletek széttelepítésének megtervezése.

Az MH SZCSP ATF-sóg részért a mozgósítás ATB-nak elemáse, a
következtetések jelentése, a THDS védelmi hadművelete anyagi bizto-
sításának megtervezÁe, alárendeltek vezetése.

Az MH KKP ATF-ség részér,e a gépesített hadtest anyagbiztosítáá-
nak megtervezése, alárendeltek vezetése, eryüttmüködési foglalkozás
előkészítése és megtartá§a.

Az ellátó zíszlóa§ r{szére az elló.e. alkalrnazásának megtervezése,
egüttmúködés végrehajtrása az ATKK_ból történő anyagvételezés kér-
dései kimunkálása.

A gépcsíteű lövészdandár ATF-ség Észérc, a gépesített lövészdan-
dár ellátó század tevéken}tégének megtervezáe, megszervezÁe, kira-
kóállomás (KA) berendezÁe, működtetése.

A közúti komendáns zószlóa|t részére a gépesített hadtest sávjában
működtetett katonai gépkocsiutakberendezésének megtewezése, a for-
galom szervezése, e5rüttmúk<idési feladatok végrehajtása.

Gyakoroltatrásra kerütek a résztvevő MH szintű szolgálatfónökök,
ellátó központ parancsnokok és ATF-ségek a hadműveleti és harcászati
terveá, sznweó tevékenységük végrehajtrásában, az anyagi bizto§ítá§ra
vonatkoá elgondolásuk, elhatározásuk kialakítrásában, jelentésében.
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A tudományos kutatá§ fó tartalmát képzete az anyagi biztosítás le-
hetséges módjai a nem7r;íEazdasá;E} erófonások MI{ érdekű felhaszná-
lásával; az ellátó tagozatok köótti kapcsolatrendszerek; az ATKtri
üzemanyagtároló kiadó körzet (ÜTKK) megalalítási feladatai, működé-
si lehetőségei, vezetése, okmány és nyilvántartá§i rendszere.

Ellenórásre került a központi anyagi kész|etek széttelepítésére ki-
dolgozott okmányok előkészítettsége; a mozgósítrási és összekovácsolási
tewek naprakészsége; a szolgálatfónökségek felkészültsége tagozaton-
ként az anyagbizto§ítá§ á ellátási feladataik megtervezásében, megszer-
vezésében.

A parancsnoki és törzshadüáték két hel}§zínen került levezetésre.
A hadászati szintű tervező tevékenység a béke helyőnégben, majd a had-
múveleti és harcászati §zintú tevékenység az MH KSZFI Közlekedési
Anyagraktára területén.

Valós mozzanatként eryüttműködve a MÁV-al az ellátó központok
állománya szemrevételezést hajtott végíe tároló állomásként működte_
té§íe teívezett vasútállomásokon.

A had$áték hórom mozzanatban került végrehajtásra.

Az elsó mozzanatban az anyagi biztosítá§ hadászati szintű tervezése
került feldolgozásra.

A mozzanaton beIüI vizsgúluk és elemeztük:

- az anyagi biztosítá§ hadá§zati szintű tervezésének legcélraveze-
tóbb módszereit, formáit és okmányrendszerét;

- azellátőközpontok részére kiadrásra kerüló intézkedések tartal-
mi és formai követelményeit;

- az új harckészültségi rendszemek megfelelóen a közép-irányító
szervek és alárendeltjeik háborús működési rendre történő átállításának
lehetóségeit á feltételeit;
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- a közepirányító szervezetek hadi állományra történó feltöltésé-
nek rendjét, továbbá a központi készletek szettelepítési terveinek alkal-
mazhatóságát;

- a TIIDS alárendeltjeinél a mozgósítrás anyagi biztosítá§ának fel-
tételrendszerét, hangsúlyt helyezve az összekovácsolási feladatok anya-
gi-technikai bizto§ítá§áía.

E mozzanat során az MH szolgálatfónókei kialakították az MII
anyagi bizto§ításáravonatkoóelgondolásaikat, melyek megalapozottsá-
ga a hadijáték ryakorlati kérdéseinek feldolgoaása időszakában részletes
felmérésre került.

Az MH szolgálatfónökök a hadműveleti helyzet szakági követelmé-
nyeit helyesen értékelték, azt követóen az MH feg5ruernemi fónökeivel
és a fócsoportfónöIség tervezési osztályával eryüttműködésben kido|-
gozták a szakáEi biztosítási számvetéseiket, melyek összhangban voltak
az anyagi_technikai biztosítá§ általános követelményeivel.

Az MH szolgálatfőnökök kimunkálták, és kiadták intézkedéseiket a
középi ányító szsvezeteik r széte. Az intézkedések ke|ló alapot bizto-
sítottak a háború§ szakági feladatok tervezÁéhez, szrtvez,eséhez.

A haditechnikai ágazatoknál problémaként került fel§zínre, hory
alárendeltjeik részéíe meg§zabott fe|adatok tartalmukban és formájuk-
ban is eltértek egrmástól.

Ebból következik, ho5l a távolabbi időszak feladata az egséges ér-
telmezÁ érdekében az MH szolgálatfőnöki intézkedések tartalmi és for-
mai követelményrendszerének kimunkálása.

A tewezÁ idószakában előrelépés történt az MH Anyagi_Technikai
Informatikai Központ tevékeny részvételével az anyagi biztosítás terve-
zésének számítógépes támogatrásában. A szolgálatfónókök igényelték a
sámítógépes feldolgozás lehetőségét, alkotóan és aktívan kapcsolódtak
be a szakági biztosítrási feladatok gépi megfogalmazrás ába, az ezzel kap-
csolatos követelmények kialakításába. A hadijáték id&zakára központi
adatbankra épüló sámítógépes hálózat kerűlt kialakításra, s a résztvevők
hábonús utaltsági rendje is számítógépes program alapján került kidolgo-
zásra és kiadrásra.
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Az ATB tewezé;r-, szewezése és végrehajtása sámítógépes támo-
gatrá§ának teljeskörű kimunkálása érdekében felvetódik az MH ATIK,
az MH ATFCSF-ség szolgálatfónökei és a TIIDS köótti kapcsolatok
MH ATFCSF-i szinten történó szabályozásának szülrségessége a ZMKA
bevonásával.

Az anyagbiztosító szervezetek feladatai tervezéséné| is jelentós eló-
relépést eredményezett a bizto§ítá§i tervek sámítógépen történó kidol-
gozrása, biaosíWa a váltoaásoka történó operatív reagálás és glon be-
avatkozás lehetóségét.

A hadijáték célkitüzéseivel és beáltítá§ával <issáangban a tábori
hadsereg alárendelt katonai szervezetei t&zére íj béke diszlokáció és

módosított hadszintéri adatok kerültek kiadásra. Ezek feldolgoaásával
megalapozták a hadijáték eredményes végrehajtását.

ATHDS ATF-ség opetatív csoportja a kapott hadműveleti feladatot
jó szinten dolgoaa fel. Tovább pontosította az új HKSZ rcndszet alyag-
biztosítrásához kapcsolódó feladatokvégrehajtásának rendjét, a szakcsa-
patai megatakítrásához, készenláük eléréséhez szüksége.s feltételeket, a
minósített időszakban foganatosítandó ATB-i rendszabályokat. Alegak-
tuátisabb szabályzók íigrelembevétel&el kidolgozásra kerültek a szük-
séges intézkedések és konkét feladatot szabtak a hadüátékon résztvevó
alárendeltek sámára.

Az MH ATFCSF-ség által kiadott intézkedések tartalmilag és for-
mailag kiforrottnak tekinthetólq kelló alapot biaosítanak a középirányí-
tó szervek és a tábori hadsereg Anyagi-Technikai Főnölrség tervezó,
szerveó tevékenységéhez. Hasonlóan jó szintű a TIIDS Anyagi-Tech-
nikai Fónökség tewezó és irányító okmányrendszerének kidolgozottsá-
ga, alkalmaáatósága.

Az elsó mozzanat oktatási kérdései megfeleló mélpégben feldolgo-
aísra kerülte\ a kitűzrtt élok alapvetően megvalósultak

A felvetódött problémák eg r&zéte a hadijáték során megoldást
találtunlq több:kérdés megválaszolása azonban további kutatást igényel.

Ezek HhüI kiemelhctő: a tervezés sámítógépes támogatásának to-
vábbfejlesztése, a nemzetgazdasági eóforrások felhasználásánal igény-
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bevételének szabályozrása, a va|ós lehetőségek feltérképezése, az MH
szolgálatfőnöki elhatározáso\ illetve intézkedések tartalmának egné-
gesítése, a smlgálatfőnökök és alárendeltjeik háborű vezetési okmány_
rendszere taítalmi és formai követelményeinek eryeztetése.

A nósodik nozzaratb8D a központi készletek vasúton történő sz€t_
telepítésének tervezése, szervezáse, a THDS részére szükséges anyagi
készletek ery részének anyagtároló-kiadó körzeteklétrehozásával tör-
ténó megalakítrása, valamint a hadműveleti-harcászati szintú anyagí bíz-
tosítás tervezó tevékenysége került végrehajtása.

Á mozanat oldatá§ Mrdései lóziil kiemelt szerepet lcapott:

- központi készletek vasúton történő sáttelepítése és az ehhez
kapcsotódó együttmúködési kérdések viz§gálata, egyeztetése a MÁV és
az érintett katonai szervezetekkel;

- az MH KSZFI és az e|látó központ parancsnokok jelentéseinek
megtétele a készenlétük eléréséig vegrehajtott feladatokól;

- az anyagtároló-kiadó körzet és az ű7omanyag tároló-kiadó kör-
zet megalakítása, b€lsó tevékeny§égük, mindenoldalú biztosításuk vizs-
gálata;

- a tároló- és kirakóállomások szemrevételeásének valós helpzí-
nen történő végrehajtrása;

- a védelmi hadművelet, illetve védelmi harc anyagi_technikai biz-
tos ítrásának tervezése.

Ebben a mozzanatban a biztosítási feladatokra az ellátó központ pa-
rancsnokok jelentettek, s ezek felépítáükben és tartalmukban erősen
differenciált szinten tartalmazták a háborús szervezetre és működési
rendre történő áttére§t, az 'M" utalványon tárolt anyagok kiadásának
megtervezését.

A meghallgatás során éródött eryes ellátó központ parancsnokok-
nál a rutintalan§ág és a meghatározott feladatokból levont következte-
tések komplexitásának hiánya. Pozitívnak tekinthető üszont a jelen-
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tésekben a probtémáka történó íeagálá§, s azok saját hatáskörben tör-
ténó megoldása lehetőségeinek keresése.

Az "M" kiképzÁ és a felkészítés tervezését a nagvonalűág jelle-
mezte. Az elkészített foglalkozási jeglek kidolgozottsága nem volt kelló
mélFégú, több hiányosság tapasztalható az összekovácsolrási kiképzrs
anyagi-technikai biztosításában.

Az oktatási kérdés feldotgozása során néhány olyan tapasztalat is
megfogalmazódott, melyek további vizsgálatot és koordinációt igényel-
nek

Ezek kijzül a legíoüosabbak: a katonai szervezetek hadiállománya
rnegalakításával, "M' lebizto§ítá§ukkal kapcsolatos feszültségek, az állo-
mány elhelyezÁe és felszerelése terén meglévó hiányosságok, a békében
hiányzó, a harckészültségi intézkedés és az ideiglenes hadinormák alap-
ján megalakítandó készletek köz<itti különbség nemzetgazdasági biao-
sí!ásának rendezése, az "M" uta|ványon tárolt anyagok kiadásának, rako-
dásgépesítésének és az információ biztosításának gondjai.

A mozzanat feladatai közül kiemelt jelentóséget kapott a kirakóál-
lomások valós szemrevételezése, melyet az ellátó központok - a KSZFI
vezetésével - eredményesen hajtottak végre. A szemrevételezésre kije-
lölt vasútállomások szolgálati személyei eryüttműködésre készen fogad-
ták a végrehajtókat. A mozzanat sok, eddig csak elméletben megfogal-
mazott kérdésre adott választ. A §zemrevételezés során beigazolódott az
az igény, hory a mindenoldalú biztosítás eredményes végrehajtása érde-
kében számolni kell a tároló és kirakó állomások körzetében lévő kato-
nai, illetve polgári objektumok igénybevételével is. Ez a kérdés a szerve-
zeti megfelelőség vizsgálatával eryütt még további ti§ ztázá§t igérryel.

A THDS ATF-ség a kapott intézkedés alapján kidolgozta a védelmi
hadmúvelet anyagbiztosítási tervét, elkészítette és kiadta intézkedéseit
a gépesített hadtestnek és az átalárendelésre került anyagtároló-kiadó
körzet paíancsnokának. A hadmúveleti szintú anyagbiztosítás folyama-
tában az anyagtároló-kiadó körzet részere etsó olkalommal dolgozott ki
szakintézkedést, amely ebből adódóan magában hordozta a kiforratlan-
ság, tapasztalatlanság jeryeit.
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E mozzanat további részében a THDS ATF és az MH LEK Pk szak_
mai kérdésekről jelentett. Ezen belül a fó hangsúly a védelmi hadművelet
anyagbiztosításának kimunkálására, az átalárendelt anyagtároló-kiadó
körzetek, ellátó báziso§ központi raktárak anyagi készleteinek a THDS
ellátá§i rendjébe történó beillesztésére helyezódött.

A THDS ATF jelentése tartalmában és formájában bizonyította azt
a jártasságot, amellye| a védelmi hadrnűvelet anyagi-bizto§ítá§ának szer-
vezé.séhen strteztek. Alkotóan közelítették meg a határbizto§ítá§ba be-
vont erók biztosítási rendszerükben még nem kellóen körülhatárolt
anyagbiztosításának problémakörét.

Rámutattak olyan fesziiltségeke, mint a hadműveleti szintú készlet
hiánya, az ATKK átalárendelése utáni irányítás és működés rendszerbeli
eltéréseinek hadműveleti szintű kérdései. Ezek üzsgálata megkezdő-
dött, de a végleges szabályozásig rnég nem jutottunk el.

Törxkultúrájukat tekintve a TTIDS által kidolgozott okmányok pél-
dásak voltak.

Az anyagi-technikai biztosítás THDS szintű tervezésénél már huza-
mosabb idó óta problémaként vetódött fel az ellátrási felelősség sematikus
értelmezése.Ezze,l kapcsolatban újólag megerósítésre került, hogy az el-
látási felelösség általános rendszere nem változott és ezt nemcsak elvé-
ben, hanem a 5lakorlatban is a felülröl lefelé való ellátás megvalósításá-
ban kell realizálni. Ennek megfelelően nem kezelhető tartalékként a
THDS sállító kapacitása és a gépesített hadtest, ellátó ezred anyagi
készletei, rakodó és sállító kapacitása, s nem élvezhetnek az ellátásában
minden tekintetben elsőbbséget a decentralizált központi készletek

A decentraliált központi készleteket ú5r kell felfogni, mint e5l mo-
bil hadseregraktárt, s ennek megfelelóen szükséges manőverezésüket is
meglewezni. Ezzel párhuzamosan kell a diszlokációMl , a neínzetgazla-
sági forriásokból eredóen a területi ellátrás elvét is alkalmazni.

A Katonai Kerület ATF-ség operatív csoportja megalapozott terve-
ket, szárnvetéseket készített. Helyesen alkalmazta az anyagbiztosítrás
rendszerében a dandárok részére kijelölt kirakó állomásokat. Az elhatá-
rozás meghozatalában azonban nem érződött kellőképpen az ATKK -
mint anyagforrás lehetőségeinek kihasználása. A napi §áIlítrási és feltöl-
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tési feladatok megszervezésében nem domborodott ki markánsan az
elöljáró ellátási felelósségének e|ve, a főirányban vedó dandárok teher-
mentesítésének előtérbe helyeáse.

A kidolgozott okmányaik alaPján tapasáalatként fogalmaódott
meg, hogy naryobb gondot kell fordítani a törzskultúrára, a jelentések
tartalmi konkétságára és a megszervezés 5lakorlati kérdéseire.

A hadijáték második mozzanata a feltárt és megoldásra váró prob_
lémák és gondok ellenére a élját e|érte.

Ilarmadlk mozanst tár§/át az es/üttmüködé§i feladatok feldolgo-
ása, anyagtároló-kiadó körzetbőI a harcászati szintű anyagi biztosítás
megteívezáe, azalkalmaaási tervekkidolgozása, elhatározásokmeghoz-
tala és jelentése képezte.

A mozzanaton belül alapvető kérd,éskínt kcrültek feldolgozásra:

- a mb. MH K§ZF vezetésével, a MÁV Vezéigazgatóság bevo-
násával, a TTIDS ATF-ség, g.hdt. és az ellátó központok részvételével
eryüttműködési foglalkozrás levezetése;

- es/üttműködés végrehajtása a THDS ATF-ség operatív csopoít
yezet&éNel, az anyag!ároló-kiadó ktirzetek és a vételezó N-4 napi anyag-
ellátási feladatai érdekében.

Az nb.MH KSZF által |evezetett foglalkozás, a felmerült objektív
gondok mellett, kelló mélységben ülágította meg a központi készletek
vasúton történő sóttelepítése előkészítésének és megvalósításánakrya-
korlati, szervezési, irányítási, okmányolrási kérdéseinek összehangolt,
központilag irányított és vezetett rendszerét.

A MÁV-al t<lrténó ilyen jellegű köztis gondolkodásra elóször került
sor, ami öxszességében ha§zno§ tapa§ztalatokat hozott. A résztvevők al-
kotó tevékenységgel járuItak hozzá ery-ery részkérdés szakmai tisztázá-
sához.

A mozzanat további részeként jelentett az ATKK és LITKK parancs_
nok. A jelentések igazolták a már eddig is ismert gondjaink realitását,
amelyek az ATKK megalaKtása, belsó működési rendjének kialaldtása,
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a heteíogén szervezet irányítása és mindenoldalú biztosítása terén vár-
nak mielóbbi megoldást.

A gépesített hadtest törzse az es/üttmúktidés kérdéseinél, a nfllván-
tartási és anyagmozgatási bizonylatok egnéges rendszerbe foglalásánál
megfeleló aktMtással vett részt, segítette alárendeltjei tevékenységét.
Uglanakkor a tapasztalatok rámutattak arra, ho5l az alkalmazrási felada_
tok kimunkálása során naryobb fi5reimet szükséges fordítani ezen a szin-
ten is a megfeleló tartalékok képzésére, az ellát6 ezred aktívabb résryé-
telére az alárendeltek ellátásq biztosítása érdekében.

Érzffiőtt a te*eó munkában - bár operatív csoport működése ese-
tén ez némileg érthető -, hory egres feladatoknál megmatadtak az álta-
lánosság szintjén, a feladatok meghatároaásában kevésbé jelent meg a
tényleges igény és a feltételbiztosítás összhangiának megteremtésére va-
ló töíekvés. E§etenként rutinból, a nagobb jártasság előnyének kihasz-
nálásával átléptek adott esetben lényeges, a biztosítást alapvetóen meg-
határozó kérdásköröket mint az ellátási fonások működése, azok irá-
nyítása, a közúti biztosítás részleteiben történó kimunkálása, a közvetlen
órás-védelem megszewezése, a szállítás irányításának megvalósítása.

Megfogalmazódott a fenti tapasztalatokkal összefüggésben, hory a
hadte§tnél túl kell lépni a hadműveleti naryvonalúságon. Elszámoltatha_
tó és feltételrendszerükben biztosított feladatok megfogalmazására van
szükség.

A hadijátékon résztvev6 KKP ATF_ség operatív csoportja a már em-
lített gondok mellett hatékonyan segítette alárendeltjei tervező, szerve-
zó munMját, a naglbani és részletes anyagbiztosítási számvetések kidol_
goaísával hozzájárult az ATF megalapozott elhatározásának kialakítá-
sáhoZL

A KKP ATF-ség és az alárendelt operatív csoportok a rendelkeze-
sükre álló róvid időhöz viszonyítva kelló mélységben dolgozták ki az al-
kalmazási, biztosítási terveiket. Az N 3. napi elöljárói feladatszabás után
a konkrét helrzetet megismerve helyes elhatározást hoztak, jelentéseik
és sámvetéseik - a gl.dd. ATF-e kivételével - megalapozottak voltak. Az
eryüttműk<idés feladatait jó szinten ismerték
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A THDS ATF-ség által levezetett együttműkddési foglalkozáson a

fő hangsúlyt az anyagi biztosítás újszerű elemei, az anyagtároló-kiadó
körzat és azzalkapcsolatban lévő területek elemzése, a konkét felada-
tok térben és időben történó esnéges értelmezése és megszervezese ké-
pezte-

Az együttmúködési foglalkozás tartalmazta amkat az elemeket,
amelyeket a biztosítási feladatok koordinálrása során célszerű feldolgoz-
ni. A THDS jó módszene| ve7Étte le a foglalkozát, me|y lehetóséget
biztosított arra i§, ho5l néhány olyan kérdés is felszínre kerüljön, melyek
további elemzést igényelnek. Ilyenelc

- az anyag!írolÓ-kiadó körzet megoldására váró szervezeti p}ob-

lémái, kiszolgáló ál|omány és technika rendszeresítése, belső hiradrás

feltételeinek biztosítása, az anyagforgalom számítógépes nflvántartása
és kezelése;

- az ATKK-k a THDS ATF-ség vezetési ren jébe történó beillesz-
tése (okmányolás, anyag utalványozás, híradás);

- anyagtároló-kiadó körzet szervezeti rendjének feladathoz törté-
nő igazítása;

- a tárolóállomások és kirakóállomások egtr,séges rendszerének,
működésének, személyi, tárgyi feltételrendszerének meghatározása,
ezen belül is a belső és külsó összeköttetés a sámítógépes kapcsolat
problémaköre;

- a mindenoldalú biztosítás megszervezése, megvalósíthatósága
s?Érv ezoti, pénzügyi lehetóségeinek nehézsé gei ;

- a vezeté§ információáramlás okmányrendszerének továbbfej-
lesztése;

- az alyagtároló-kiadó körz€t helyének. szerepének esetenként
nem helyes értelmezése.

A hadijátékon a tudományos kutató tóékenpéget a ZMKA tanári
áltományának kijelölt csoportja végezte és azon kérdéseke irányult,
amelyek gondként és problémaként megfogalmaódtak. A kutató cso-

89



port és az MH ATFCSF-ség íltal kidolgozott, elemzett anyagokat cél-
szerűnek tartjuk az oktatásban is felhasználni.

Összességében a parancsnoki és törzshadijátékkal szemben támasz-
tott veéíkarfőnöki követelrnények döntő t<ibbségének sikerült megfe-
lelni. A hadijáték során sámos kérdésben szüIetett döntés, mely az al-
kalmazás során és az értékelésnél követelményként került megszabásra.

Áz anya§+eclnil<ai bizasítóst vezető óllomóny íebdaűt kl| hogl
Hpezze a lözeljövőben:

- a központi (hadászati) és központi tartalék'nem csijl<]centhett
készletszint meghatározása;

- a háborús vezetési okmányok erységesítése a szolgálatfőnölsé-
geknél és középirányító szerveknél;

- az "M' utalványon tároIt anyagok kiadási rendszerének üzsgála-
ta, s ennek alapján - eryüttmúkör,dve az "M" utalványon tároló csapatok-
kal - annak szükségszarinti átszewez&;

- az ATKK-k működési feltételeinek szervezeti biztosítá§a;

- a hábonís anyagi biaosítás sámítógépes támogatása feltételei-
nek további fejlesztése.
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pARANcsNoKI És rónzsmurÁrÉr Bcy xurnró
szBrdw
Z§nkó Jőzse/

A MH ATFCSF (MH Pk.h.) által februárban levezetett anyagi biz-
tosítrási többfokozatú parancsnoki és törzshadijáték éljaként megfogal-
mazott feladatok - modellezni, elemeaú, jártasságot szerezni, reális ké-
pet kapni, ellenórizni, gyakorolni és kutatni - húen tükrözik az anyagi,

iechnikai biztosítási rendszer valamennf tagozatában az integáció tat,
talmi lényegét kifejezó e5r"eztetés, összehangolás, egnégesítés és erye-
sítésre irányuló törekvésL '

A hadijáték kiemelt terüete volt az anyagi biztosítrás informatikai
támogatásának megtervezé§e, megszewezése és végrehajtása vala_

mennyi tagozatban.

AMH ATFCSF úr intézkedésére a ZMKA összhaderónemi Fakul-
tá§a Kutató cboportot delegált a hadijátékra, amelynek tagiaként nas/
várakozással tekintettem a méreteiben és élkitúzáeiben eglaránt na5l-
szabrású feladat elé. Mint végzós osztály (III. évfolyamos hadtáp osztály)
osztályfőnöke hasznos tapasztalatokat sújtöttem a hadijátékon az ok-
tatási folyamat kulcskérdéseként keze|t, a feladatok végrehajtásának
"hoganT-jfua vonatkoáan. Kiváló példa volt erre az e§/üttműk&ési
fogialkozás. Továbbá átfogó képet kaptam a MH szárazföldi csapatai
an}agi biztosítása teljes vertikumáról, annak valamennyi szintjén felme-
rülő és megoldásra váró kérdéseiról, végül további ösztönzé§t kaptam
oktatói-kutatói munkám végzéúhez, A ZMKA Hadtáp Tansék és a

MH ATIK köartti széleskörű kapcsolatnak kcjsxinhetóen még a hadijá-
tékot megelóóen bekapc.solódtam az anyagi biztosítá§ informatikai tá-

mogatá§a feladatainak kidolgozásába.

l zdnló 
'ózscí 

óín g]r, e!§reteúi rdjunktu!, aúI(A HrdtáPlán§zét

2 "Az inte8ráció ls.telmi láyé8,e az %yedeté., ó6§zelÉít8olár, e8jéteíté§, €8yesíté§. A ráíelmi
lény.8 egJ,b€í r vé8rlh8jtás §oírcíldjá i§ ir€ntij
Dr. §zcd€. zoltán ezlde§, ! hidtuddnóny kandiűtu§., .8yetdni docct§, MH Hadtáp
c.§4o.1fó6ölr (fóc§opo.fóítlk-hetyert€§).ló.dá§ból zlr,íxA l 99 1.1 0.10,
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A ZMKA Tudományos Kutató Csoport feladatai vo|talc

1./ Elemezni a hadijátékon beállított fóbb oktatási kérdések
kimunkálását.

2./ Feldolgozni a legfontosabb tapa§áalatokat az anyagi biztosítási
rendszer felépításe, tervezáse és működtetése teíületén.

3./ Javaslatot tenni a különbözó anyagi lépcsók működésére,
okmányrendszerére.

4./ Résztvenni a hadijáték elózetes és végleges értékelésének
kidolgozásában.

A fentiekben meghatározottakat alapvetóen eg szn|gálati ág, az
üzemanyag szolgálat feladatrendszerének - a lehetóségekhez képest -
teljeskörű üzsgálatával hajtottam végre. Részwettem a hadijáték ki-
emelt mozzanataiban, a valós feladatként beállított UTKK KA szemre-
vételezésében, valamint az e§/üttmúködési foglalko zásokon. Ezzel pár-
huzamösan - mint ahogy korábban utaltam rá - a MH ATIK munkacso-
portjában dolgoztam.

A hadüátékra történó felkészülés idószakában több központiintéz-
kedé§t, uta§ítá§t tanulmányoztam, továbbá felhasználtam a KAPoS '93
hadijátékon szerzett tapa§ztalatokat i§.

A hadijáték I. mozzanaának idószakában végrehajtott
felaütok és fóbb tapa§ztalatok:

Az ATIK munkacsoportja kialakította a Parancsnoki és törz§hadüá-
ték informatikai biztosításának " ElgotldoWs"-át. A rendelkezésre álló idő
(1993. február közepe-vége), továbbá az e$mástól elkülönülten, veze-
tési szintenként eltéróen működő informatikai rendszerek figlelembe_
vételével reáli§an tartalmazta az "Elgondolós" az elvégezhető, és elvég-
zendő feladatokat. Különös tekintettel ana, hogl levezetett hadijáték az
ősszel végrehajtásra kerüló AVAS '93 anyagi biztosítási rend-
szergtakorlatra való felkészülést itányr:zta elő. /Sajnos végrehajtásóra a
költségvetési gondok miatt most nem kerüIhetett sor. (szerk) l

92



Ezt íejeá kl az ^Elgondolós", amelyben hadijáték során felmerült,
megfogalmazott igényeket felmérve, továbbá a telepített programolg
programrendszerek alkalmazása során §zerzett felhasználói és üzemel-
tetői tapa§ztalatokat felhasználva kell "éIe§íteni', esÉége§íteni az infor-
matikai rendszert. Olyan követelménnyel, hory valamennf szinten funk-
ció-, és döntési kompetencia szerint differenciálva, amnos módon értel-
mezhető és használható legyen.

Ennek előkészítése érdekében - és keretében - került sor ebben az
időszakban a MH LEK PK vezetesével megtartott, az ATKK-ek meg-
alakításával, működtetésével, okmányrendszerének kialakíttísával kap-
csolatoa megbeszétésre is. A megbeszélés alapvetó élja - a mi szempon-
tunkMl - az volt, ho5l a hadijátékon a részwevók összetételének meg-
feleló és a hadijáték során végrehajtásra kerüló feladatok támogatásának
modellezeséhez szükséges minimum hardware- és software környezet
biztosítva leglen.

Az 1993. jamlár 27 -él megtaított megbeszélésen a Haditechnikai
Csoportfőnökég alárende|Ségébe tartozó szolgálatfónökségek ellátó
központjai, illetve a LEK PK vezetésével megalakításra kerüló ATKK-
ek más alárendeltségbe tartoá - Hadtáp Csoportfőnölség - érintett el-
látó központok képviselői vettek reszt. Az itt felmerúlt problémák több-
rétegúek, tendenciájukban azonosak voltak, azokkal a hadijátékon is szá-
mos esetben találkoztunk. Eltéró értelmezés - a hadijátékon is felszínre
került - a va§útra telepített raktárként való működéssel, működtetéssel
kapcsolatban merúlt fel. Elegendónek találom ezen megállapítá§t alátá-
masztani azzal, hogl ai ATKK-ek állománláblájában nem szerepeltek
a raktárként való működéshez szűkéges rakodóerók és eszközírk. To-
vábbi"vitára" adott alkalmat az ATKK-ek szolgáIati- és szakmai aláren-
deltsége a,T IDS ATF-ségnek tórténő áta|árendelés időszakában, vala-
mint az ATKK-ek tárolóállomásain a veryes összetételű szerelvények
esetében a parancsnokág kérdése.

A továbbiakban tájékoztatást kaptak a ré§ztvevók a hadijáték infor-
matikai támogatásának megszervezéséról. A hadijátékon alalmazásra
kerüló.A,TB-i elemek részére tervezett §zámítógépes hálózat bemutatása
mellett az ATIK parancsnoka az elóttünk álló hadijáték kiszolgálá§át él-
á alapadatok és alapszámvetések 'begújtésére" helyezte a hangsúlyt. A
l^jékoztató során felszínre került az ATIK a szolgálatfőnökégek, az
ellátó központok, valamint a SZCSP ATF-ség és alárendeljei közitti in-
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formális kapcsolatrendszer, amely feloldására ennek a fórumnak nem
volt jogosíwánya. Mindazonáltal kellemetlenszituáció volt, horyeglesek
úgl érte|mezték az adatszolgáltatásra vonatkozó kérést, mintha az AT-
IK-nak tennének ezzel szívességet.

Megítélésem szerint a hadijátél§a kiadott szervezési intézkedést
megelőóen élszerű lett volna megh atározni a smlgálatfőnölrségeknelr,
az ellátó központoknak a SZCSP, a 3. KKP-ság ATF-ségeinek, hogy a
hadijátékra vonatkoá és várhatóan alkalmazásra kerüló adattártakat,
számvetéket %iv atalból kii|djék meg az ATIK-nak. Ezzel tisszefiiggés-
ben a"jó knne, ha knne\ a'lególis-, ilkgális adltuolgáItató^ a "közöm-
k)s", a "befogailó, az " IG ENYEK M EG FOGÁLMA ZÁM' kifejezések ju-
tottak eszemb€ oz alábbl összeíliggésben;

Elósz<ir - a hadijátékon résztvevő valamennf tagozatot beleérve -
meg kell fogalmazni a szakfeladatokMl ercdő, az eryűttműködést és a
vezetést kiszolgáló, támogató, egnniással szinkronban lévó és e5másnak
megfeleló információs igényeket. Varyis el kell dönteni, hogl az anyagi-
technikai biztosítás folyamatához igazodóan milyen adatot. milyen rend-
szerben, mikor, kinek kell biztosítani. Es itt kell megállni ery pillanatra,
mert ennek a rendszernek sámítógépes háttér nélkü|ha tetszik"kockás
papíron' is működnie kell. Ez szakma, a ni §zrkmánk! Az ATI§ az in-
formntilrai szakember csak a megfogalmazott igények alapján tudja el-
}észitent összeóllííanl azú a számítógépes rendszert amely az auyagi
biztosítás szakmal követe|ményeit klelQítve működilt

C,sak peldaként említem meg, hogt a MIOB keretében meg kell szer-
vezni és biztosítani kell a rádióelektronikai védelmet. Ezzel kapcsolatban
meg van határozva, ho5l kinek, mi a feladata. Ebben az üglben - szerin-
tem - a legkevesebbet az ATF teheti. Csak a 'nevét' adja, mivel az ATB
vezeté§ével ös§zefüggó valamennl feladat végrehajtásáért eryszemélyi
parancsnokként felelős. Uglanakkor az ATB informatikai támogatásá-
val kapcsolatban, amely végejhajtására szewezet, eszköz áll rendelke-
zésére, nincs szabályoó rendszer kialaKtva. A most levezetett hadüáték
során eglértelművé vált, ho5l az anyagitechnikai biztosítás informatikai
támogatásának rendszere valamennf tagozatba szervesen integráIódik,
illetve integráló szerepe ütathatatlan. Az ATB mindenoldalú biztosítása
feladatrendszerét élszerű kiegészíteni az ATB informatikai támogatá-
sával.
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A hadij&ékn. é§ III. mozzanatának időszakában végrehajtott
feladatok és fóbb tapasztalatok:

A két mozzanat oktatási kérdéseinek feldolgozása során felszínre
kerültek mindazok a megoldásra váró problémák, amelyekre részben
már kitértem. Az oktatási kérdések feldolgoaása tartalrnát és módszerét
illetóen egraránt problémacentrikus voll. Minden tagozatban a részlet-
kérdések aprólékos kimunkálrásával, újMli egeztetésével - az e5néges
értelmezés érdekében történó - alapfogalmak és feladatok szintjén való
- valóságoc műhelymunka résztvevői és tanúi voltunk

A nozzanat oktatdsl kérdésinek feldolgoása során az elábbl ok-
nányo}nt tanulnónyoztsn:

- Az'UTASITÁS az üzemanyagtároló-kiadó körzetek működé-
sének rendjére";

- A MH ÜEK Ócse_i Úzan Ürxr Parancsnokság állomány_
tábláját;

- Az iiTK( PK munkaje5lét;

- A Ma§lar Honvéd§ég ÜszF által kidolgozott é§ a MH ÜEK
részere kiadott hadműveleti feladatot;

- A MH ÜsZF 01. sz. intézkedését az ÜEK PK részére;

- A MH Üer Pr Operatív Csoport parancsnok jelentését a
készenlét eléréséig végrehajtott feladatokól, a központi kész-
letek széttelepítéséról á az ÚTKK FüTKK megalakításáról;

- A 15. THDS ATF-ség Nagrbani anyagi biztosítási számvetését,
és a részletes anyagi biztosítá§i §zámvetést N 4-re;

- A 15. TIiDS ATF 01.sz AT-i intézkedését a 13. g.hdt. ATF
r&zére és azUtalási rendet N 4-re.
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Az'[ITASÍTÁ§ rz üzemanyagtároló-ktadó körzctek nűkiilésének
ren{iére c. oltmtinnyal kapcsolatos f6bb észrwétele}:

- Az Utasítrást élszerű lett volna szakmai (vasútüzemi, űziüzemi)
szempontMl történő e5letértés céljából fe|terjeszteni a MH KSZFI-ra
a polgári közlekedési szervekkel (MAV, MAHART) történő egleztetés
céljáMl.

- Az I.1ÁtaHnos határozványok) 1. pontja szerint az Utasítás
hatálya kiterjed "a hadeónemi és seregtelt pamncsnokságok üzemanyag
uolgálataira az anyagelosztúst illetőery illetve a vételezést végrehajtó csa-
patok iEetnanyag szolgólatára, a vétele2és végrehajtására'. Ezt a Pontot
nem tudom értelmezni. szerintem az Utasítás belső okmány, az IJTI(K
papncsnolság, ÜTKK szemétyi állományára és objektumainak (KÁ"
TA-ok) üzemeltetésére vonatkozik. Az anyagelosztiá§t - amennyiben
átalárendelésre kerül az [rrcq FUTKK a THDS ATF-ségnek - a
THDS ÜSZF végzi és utaivány juttat el az ÜTKK-be. amely szerint az
UTKK PK szervezi meg és biztosítja az utalványon feltüntetett mennyi-
ségben és minőségbén a hajtóanyag kiszolgálást. Az IJ-IKK F[rrr.K
igénybevételével kapcsolatos rendszabályok betartásáért az ÚTKK PK
intézkedéseinek megfelelően a vételezésre ér}ezó szállítóoszlop pa-
rancsnoka felelós. Ezen az alapon valamennf központi anyagraktár
múködését szabályoó uta§ítás hatálya a MH valamennyi szervére, szer-
vezetére kiterjedne. - Az I./3: pont "Áz ÜTKK alapvető feladata" p_onto-
sabban Az ÚTKK PK alapvetó feladata-i közül kimaradt az ÜTKK
mindenoldalú bütosítrásának megszenezése és végrehajtása. A hadij áték
során ez kiemelten kezelt téma volt, ennek jentóségét nem lehet alábe-
csülni.

- A II. (Az ÚT§K csoportosítása. telepítése, áttelepítése) pont-
ban olyan fogalmak szerepelnek, mint "MűkMési körkt", " Kirakó körlet'.
Az UTKK települési vázlatán (Utasítá§ l.sz. melléklete) külön szerepel
az UTKK, parancsnolság és külön vannak feltüntewe a KA_ok. Azt
gondolom, ho5l itt félrértés van abban a tekintetben, hog az ÜTKK
parancsnokságnak külön körletet kell berendezni.

- A II.2. pontb an:"A múködési körlet szemrevélelezése" feladatait
élszerú lenne ki egészíteni azzal, hosl a §zémrevételezést az ÜTKK PK
által kijelölt csoport a KÁ-on telepÜlt VKP-al e§.üttműködésben hajtsa
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végte. Az elsó szállítmány beérkezése előtt 24 &ával települ a \/KP!
(Lá§d fentebb szakmai es/etértés a I§ZFI-al!)

- A II.6. po9t 1. bekezdése szerint: "az egles szewezeti elemek
(parancsnolaág KA-ok) települé§ helyét az e@árói intézkedés hatórozza
meg.' Továbbá: a II./3. pont 5. bekezdése szsrint: "Az ÜTKK vag, eges
elemei áttelepftése kizólólag az elöljdró intézkdésére, az óltala meghatá-
rozott müon tüíénhet.'

Ez a megfogalmazás is félrértésre adhat alkalmat, meít az ÜTKK
kijelölésénelq működésének alapfeltétele a megfeleíó vasútü zemi hely-
zet. Nem elegendó itt általában az'eb,ljáó'-ta hivatkozni! Az LirKK
megalakításáig és az átalárendeláig terjedó idószakban a szakmai és a
szolgálati elöljáró e§laránt a MH ÜSZF-ség, amelynek nincs kompeten-
ciája a fentiekre vonatkoóan. Az áttelepítést, annak lehetóségét á szük_
ségességét ü^gálva is több ok jöhet sámításba. Az.eryik legfontosabb
ok, körülmény az ÜTKK veszélyeztetése vagl az ÜTKK-re (részeire)
mért csapás. Ismételten hivatkoznék az Utasításnak a polgári közleke-
dési szervekkel való szakmai szempontból történó es/eztetés szükséges-
ségére, mert a vasúti helyreállító alakulatok a minősített időszakokban
már móködnek és amelyeket az ATK§ ÜTKK_ekhez rende|ten biztosít-
ja a MAV. Az UTKK illetve részeinek áttelepülését (mentését) ugyan-
olyan részletességgel kell megtervezni, mint a megalakítást. Ez a feladat
analóg valamely AT-i elem tartalékkörletbe történő áttelepülésének
ínegtervezé§évbl, megszervezésével és végrehajtrásával. A működési uta-
sításban ez a feladat nem szerepel, élszerűnek találom kidolgozni ás a
feladatrendszerbe bépíteni.

- A III. (A szakanyagok kezelésének szabályai) pont alapvetően
megfelelóen szabályozza a feladatokat, de azokat pontosítani,_kiegészí,-
teni szükséges a TÁ-ok, KÁ_ok he|yét, szerepét illetően. A TÁ-rói nem
történik hajtóanyag kiadrás. Az elkészítendó é§ vezetendó okmányokat
tételesen kell felsorolni a kitöltési utasítással e§/ütt. Nem iélszerű úry
fogalmazni, bog "Több azonos tartalnít (bevételi vap kiadási) olanány-
ról a .nyilvántartóson örténő átvezetéshez összesftó-k készfthetők" Az
utasítás nem tartalmazhat varylagos (megengedó) megfogalmazást, mert
azt adott esetben nem lehet számonkérni.

- A IV.,(Mindenoldalú biztosítás) pont az őrzés-, a tűryédelem és
az anyagi-technikai biztosítás megs zewezÁé| larlalmazza. Cf-lszetű len-

97



ne az Anyagi-technikai b_iáosítás Szakutasítás (tervezet) (2) szerint át-
dolgozni, kiegészítve az UTKK-re vonatkoó sajátosságokkal.

(2) )(IL Fejezet: Az anyagi-tecbnikai biztosító szeívezetek tevé-
kenpégének mindenoldalú biztosítása 1., 2. bekezdés:

'Áz anya§technikai bbtosftó szeruezetek mindenoldahű biztosftása a
harcbiztosítősból é s anya§technikai biztosítósból óll.

Áz anya§+eclmikli biztosttó szeruezetek lurcbiaosttósa magóba fog-
lalja: az anyagi-techailai feaeúés l<ercében végrehajton felderűéx; a tö-
mepusztító feguerek elkni védehaet; a ródióelelaroni]rai védelmet; az úl-
cúzóst; a míhzaki biaosítást; a vegivédebni biztosítást és a íedezó biztost-
tást'

A mindenoldalú biztosítás megszervezéséhez a központilag kiadott
vonatkoó intézkedéseket is élszerú figlelembe venni.

Ennek megfelelóen véleményem szerint a MIOB megszervezése,
végrehajtása rendszabályai az ÜTKK PK szempontjából ery sor üzem-
anyag-, közlekedési szolgálatfiőnöl§égi, MH ATFCSF-ség tervező osz-
tály által elózetesen végrehajtandó, a MAV-val. a helyi közigazgatási
szervekkel e5reztetett é§ az aktuális (valós) helyzettel való összevetésén,
pontosításán alapul.

A MH ATFCSF-ség tewező osztálya méri fel, tervezi meg, jelöli ki
a KSZF-ség által tervezett ATKK-elq ÜT KK-€k körzetében a MIOB-ra
alkalmas és igénybevehetó polgári és katónai objektumokat. A konkrét
feladatra, az ATKK UTKK megalaKtására kiadott intézkedésben - an-
nak melléHeteként - leglen tételesen felsorolva ezen objektumok, szer-
vek megnevezése, címe, telefonsáma, kapacitása, a vasútállomás hely-
szfttajza, az össznkötő neve. Az ATKK ÜrXX rr a netp zínré érkezés-
kor a VKP-al e5Étt, az intézkedé§ melléklete szerint pontosít§a a hely-
zetet a szeíve7ze me3 a MIOB feladatait. Ezzel elkenilhetó az a hadi-
játékon is többszir felmerült probléma, hog e5l 1fi)-150 km-es vonal_
hosszon települó ATKK-, UTKK-en belül gépjárművel akarják megszer-
vezni a személyi á|lomány meleg élelemmel történő ellátását. De u5lanez
a probléma merül fel akkor is, amikor az ÜTKK működési utasítrása sze_
rint a kettős KÁ-on a tűmltóraj alka|mazását 50-507o_o§ mego§zliá§ban
tervezik
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Ez a megoszlás a személyi állomány esetében még elképzelhetó, de
az eszközik, különtisen azok hatékony alkalrnazását tekintve már aggá-
lyos. De más vonatkoásban i§ szük§ége§ ezen elózr,ta felmérés á az
intézkedés mellékletekénti kiadása. A helyi lehetóségeket firyelembe-
véve élszerú a saját eró- és eszközelosztást e}végezni. Mint korábban
utaltam rá, a vasúti helyreálütó szerveket az ATKK ÜTKK-hez rendel-
ten biztosítja a MÁV. U5laní5l ékzeő a polgári stacionér §zeíveket
figleIembe venni, ezekhez képest kell az ATKI! UTKK biztosító, kiszol-
gáló eróit, eszközeit c§oportosítani.

- Az Y. (Vezetés) pontban ama a változatta van kidolgozva a
vezetés rendje, amikor nem kerül átalárendelésre az ÜTKK_ a TIIDS
ATF-ségnek Célszerúnek lalálom kidolgozni ana az idószaka is, amikor
átalárendelá§re kerül az UTKK Továbbá szű}ségesnek tartom újból
áttekinteni az összeköttetés rendjét, mert az Uta§ítá§ csak az ÜTKK- és
az ÜEK köátti rádióforgalmi kapcsolatot tartalma7za a be|só híradó
&szeköttetésen kívül. Ki szenlezi meg és biztosítja az ÜTKK és a THDS,
valamint az ellátandó csapatok köótti &§zeköttetést és mi|yen híradó-
rendszerben?

Az ÚTTe( PK Mun}ajegrével }rpcsolsto§ íóbb észr€vételel§

A Munkaje5r szerkezete és tartalma megfelel az ÜTKK megalakí-
tásával kapcsolatos végrehajtandó feladatok rendjének és sonendjének.

A Munkajeg főbb észei :

l.i Az UTKK rendeltetése, tevékenysége ő annak folyamata.

2./ Az ÜTKK szervezeti felépítése.

3./ A feladatok végrehajtá§ának időrendje.

4./ Harérték kimutatás az fiTKK személyi állományáról.

5./ kimutatá§ az ÜTkk részére biáosított hadinormás anyagokról.

6./ Harérték kimutatás a sállítmánykíséró órségek állományáról
és technikai eszközeiról.
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7-1 l§Áálhá"ási tew.

8./ Eó- eszköz sámvetés a málházáshoz

9./ Sállítrnány beraká§i terv.

l0./Kimutatás a lapok cs€rejéról.

A IL mozzanat oktatási kérdései közüt az ÜEK Operstív Csoport
Parancsnok Jelentése során az alábbiak kiemelését tartom §ziilGéges-
nek:

A jelentés tattaltla:

1./ A MII ÜEK é§ alárendeltjeinek helyzete:

- magasabb készenléti fokozatok elrendelése, rendszabályok be-
vezeté§e a MH UEK-nál és az UZAR-aknál, a hadiszervezetre történó
áttérés feladatai;

- a mozgósítási készenlá és az alkalmazási készenlét eléréséig
végíehajtott feladatok.

Ll az"M' utalványon tárolt anyagok kiadása.

3./ Az 'M'öxszekovácsoló kiképzések és az ószi rendszer5takorlat
kiképzési feladatainak megtervezése:

- "M" készenlétig,

- alkalmazásikészenlételéréséig,

- alkalmazási kászenlét eléíé§e utáni időszakban.

4./ a központi készletek §zéttet€píté§ének megtervezése. -

5./ Végiil _ a haddáték é§ának és az elöljáró intézkedésének meg-
felelóen - a megoldásra váró problémákat jelentette az ÜEK
oP.csoP.PK Ezek között az ÜzAR-ak mozgósítása, a keretátadások
végrehajtása, a technikai eszköz_ellátottság, az anyagáwételek biztosí.-
trása és az állomány ellátásának biztosítása szerepeltek. A felvetett prob-
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lémák egr része speciálisan e5l szolgálati ágra vonatkoznak, ezért tekint-
sen el aÍisaelt Öbasó ezek-iagtatisátóL Á MIoB kérdéseire, a UÁv-
val történő egrűttmúködés kérdéseire, amelyek az UTKK-el kapcso|a-
toaan is felmerülte\ a hadijáték további menetében kaptunk választ.

A jelentés utrán kialakult konzultáció keretében tisztáaásta, ilzsgá-
latra került néhány kérdés - a felkészülést előkészítendó az eryüttműkö-
dési foglalkozísra -, emely nagr mértélrbcn hozz{Jórult a had{ióíék ezen
nozzanatának eredményességéhez

- Az ÜTKK szervezeti eteme az ÜEK-nek

- Hoptan van m egszenezve azalakulatok beérkeztetése és kiszol-
gálásaz az UZAR-okban?

- Hány napi tevékenpéget biztosítanak a szettelepített készletek?

- Az ÜEK-hoz és alárendeltjeihez bevonuló személyi állomány
ellátása, mindenoldalú biztosítása.

- Az tlrKtq FÜTKK szolgálati és szakmai alárendeltségi viszonya
a THDS ATF-ségnek történó átalárendelés elótti és utáni idószakban.

A heddátéL,on valós feladrtként v€rehaJtott ÜTKK parancsnok-
sóg - e§b€n KÁ - szemrevételezése f6bb tapasztatatal:

Az elózóekben már t<ibbszir hivatkoztam a VKP szerepére. Sajnos
az ócsai MÁV állomáson végrebajtott szemrevételeásen nem volt köz-
lekedési szakember, ígr - megítélésem szerint formálissá vált a szemre-
vételezés. Olyan helyzet alakult ki, hogr tulajdonképpen az állomásfó-
nök "lérdezett rá" a lényegre, nevezete§€n: az állomási vágányhossza,
ezen belül a szerelvények megosztási lehetósége és szükségessége, az
uta§forgalmi- és az ÜTKK szempontjáMl fontos vasútüzemi kérdéseke.

A minteg 25 percig tartó, az állomásfőnökkel történó b€szélgetés
alapján ismételten beigazolódott, ho5r a szemrevételezést meg kcll ter-
vezni, anélkül csak egt rossz improizárciő sikerediL Ennek hatrásám a
MH ÜszF intézkedett - össáangban a hadijáték oktatási kérdéseinek
étjaival -, hog az ÜTKK PK készíse el a szemrevételezési tervet, fo_
galmaua meg amkat a legfonto§abb teendőket, amelyek a szemrevéte-
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lezés általános feladatain túlmenóen sajátosságként jelentkeznek. Küö-
nös tekintettel a mindenoldalú biztosítás, a helyi katonai és polgári ob-
jektumok igénybevételének lehetőségeire és szülségességére.

, Az ÜTKK alkalmaaása szükségességét az ellátást illetően - a terve-
zett íizemaíyag felhasználást fi5relembevéve - a rendelkezésemre álló
na5lbani szrámvetés és a hadmúvelet 4. napjára a 13. g.hdrnek kidolgo-
zott sámvetés alapján nem volt reális lehetőség a hadijáték keretei kö-
zitt elemezni, Ezt a feladatot a THDS valamennyi csapatcsoportosítá§á-
ra és feladatára kiterjedó modellezés keretében - hasonló beállítá§t fi-
§relembevéve - késóbbi időszakban tervezem végrehajtani.

Siámomra a hadijáték legizgalmasabb része a február 18-án megtar-
tott c§.iittDíködésl foglatkozás volt, amely a felmerült és megoldásra
váró póblémák hatására konferenciává alakult át. Igazl múhelynunke
alakult ki, ahól az eddigiek során felmerü|t és a haddáték során elérendó
célokkal exsáangban alapkérdések t§zt őzására, a feladatok pontosítá-
sára. illewe új feladatok meghatírozÁsára került sor. A MH mb. KSZF
és a MH KSZFI, továbbá a MAV Vezéágazgatuágképviselójétől tájé-
koztatá§t kaptunk a honvédelrni igények biztosítá§ában rész§evő polgári
közlekédési szervek á a MH állományába szevezett katonai közleke-
dési szervek köótti e§iittműköde§i réndszenól - a hadmúveleti felvo-
nulás, a központi készletek széttelepítése, a védelmi hadművelet megví-
vása é§ a TIiDS ellencsapása - idószakai szerinti sajátosságok tükrében.

Ezt kijvetően az elláó központok parancsno}ai és az ATKK PK
jelentették a hadijáték során felmerült problémákat, tették fel kérdése-
iket. Csak lzelitóül néMny ezek lózöl:

- Elóírja-e valamilyen vasútbiztonsági elóírás, ho5l csak homogén
hajtóanyag tárolható eg KÁ,/TA-on?

- Van-e elegendő 6n. "fehérúnl" sÁllítására alkalmas steril vasúti
kocsi?

- Hány vonóeszközt tud a MÁV bizto§ítani €g/ ATKIVÜTKK-
ben?

- Mi indokolja a béke vezetési rend megőrzését hadmúveleti ü-
szonpk közitt, miért nincs alárendelve az ATKK PK-nak a vaúti közle-
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kedési szew, miért ninc§ opeíatív csoport a közlekedési szervektól a LEK
parancsnolságon?

- Mennyi idó alatt tudja a MÁV rendelkezésre bocsátani a vasúti
gördülőanyagot, a vasúti rakszereket és a konténereket?

- Milyen szewezettel rendelkezik a MÁV a mentés és helyreállítás
végrehajtására és az hoglan műktidik?

- Mi a szerepe a THDS ATF-ségneIq illetve az ATKK parancs-
nokságnak az ATTK-ben összeállítandó es a KA-ra kiállítandó anyagok
/szerelvények vonatkozásában?

- Hos/an történik a vételezés a KÁ-ról, ki biztosítja a rakodóerő-
ket, -eszközóket, milyen követelmények alapján kell megszervezni a
KA-on belüli forgalmat?

- Végúl - és visszatéróen - az ATKK mindenoldalú biztosításának
megszervezésével és végrehajtrásával kapcsolato§ kérdések hangzottak
el.

'A doktrinális változás következtében sámos más, többrétegű és
megoldásra váró feladat jelentkezett az ATKK-en kívü| is. Az ATKK az
anyagi biztosítás rendszeróen funkcióját illet6en nem új elem, ez tulaj-
donképpen vasútra telepített ellátó dandár-részleg. Az ATKK megala-
kítrásával, múködtetésével, a szolgálati- és szakmai alárendeltséggel, a ve-
zetéssel, az eryüttműködéssel, a MIOB-al kapcsolatban felmerült aggá-
lyok megítélésem szerint nem írhatóak eryedül az ATKK számlájár,a.En-
nek fényében - ha tetszik ellenfényében - keíült tapintható közelségbe
a szakma, a MH, a NG, a polgári- és a katonai közigazgatás (igazgatás)
korábbi időszakban is sérülékeny, labilis rendszerének, egrmáshoz való
viszonyának átfogó problémarendszere. A valamennfünk előit ismert
törvénl szabályozás hiánya, elégtelensége természetesen gátló körü-
ményként jelentkezik. Azonban van e5l sor olyan kérdes, amely az egy-
séges értelmeássel, a feladatok ponto§abb meghatározásával, a hatáskör
és illetékesség megjelölésevel még most tisztázhatók.

A konferenciává módosult eryüttműködési foglalkozáson, miután
alapkérdésekben merültek fel egmásnak ellentmondó nézete\ szüksé-
gessé vá|t ezek tisztázása. Erre reagÁIvl ez MH Anyagi-Technikai fócso-
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porú6nölr-helyettes eloszlaíott bimnyns évhiteket - va§/ törekvéseket
- a gépesített hadtest ellátásért való felelőssége, illetve az ATKK és a
THDS ATF-ség alárendeltségi viszonya tekintetében. Ez döntő jelentő_
ségű volt a hadijáték további menetét illető€n.

Részletelben:

Az ATKK vezetését az ATFCSF_ség az átalárendelést követóen a
TIIDS ATF_ség végzi. A kisáütott anyagok vonatkozásában az etlátó
Lözpontoknak ninc§ további feladatuk. Az ellátó központok a további_
akban a következó hadművelethez szükséges szerelvények, illetve pótlrás
élj áMl a következó sállítmány <hs zeállítását v égzik

Az ATKK raktárként műkidi§ a TÁ-on (-okon) olyan összetételű
iránysállítrnányokat kell összeállítani és eljuttatni a KÁ-ra (-okra),
amely a THDS által kerül meghatározásra és a másnapi (követkeó) fel-
adatok szükségleteit tartalmazza. Tehát az ATKK-ból történő vételezés
nem a folyamatban lévő szűkségletek kielégítesét kell, hogy biztosítsa,
hanem a következő feladat érdekében, eryszersmind a hadtest raktári
készleteinek újMli megalaKtása érdekében kerül végrehajtásra. A had-
test felelőssége az alárende|tek ellátását illetóen nem változott.

Az ATKK folyamatos üzemű raktá r, azállomárlytáblájíban ógzített
rakodóerőkkel, -eszköxikkel és a szakanyagokaí taítalma7Á szerelvé_
nyekkel az ATKK-ba étkező - azok kirakrásáig az ATKK- állományába
vezenyelt - eíőkkel, eszköókkel hajtják végre feladataikat, eg).tittmű-
kiidve a vételezesre érkeó szállítóoszlopok állományával. Az ATKK-MI
az elsólépcső dandárok védelmi körzetében kijelölt KÁ-ra kikúlönített
iránysállítmány (-ok) fogadrását és kirakását annak a dandárnak kell
megszerveznie és végrehajtania saját eszközeivel, amely érdekében az
ös§zeállításra keíü|t.

Az ATKK mindenoldalú biztosítási feladatai közül celszerű az élel-
mezési-, elhelyezési_, egésxégüryi biztosítá§t a megalakítiás elótt, _ már
békében megtervezni _ összhangban a várható alkalmazási irányokban
történó va§úti vonalszakaszok kijelölés&el. Az ATKK megalakításakor
a Mkében kidolgozott ellátá§i-utaltsági rendnek rnegfelelően az ATKK
PIt illetve a sállítmányparancsnok ponto§ítja a részére kijelölt katonai,
polgári objektumok és azok szo|gáltatrásai igénybevételének lehetósége-
it. A THDS ATF-ség átalárendelésekor már ezzpl a háttéríel, biztosíkí§i
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renddel kapja meg az ATKK-et. Ezt kell kiegészíteni, erre kell ráépíteni
a - az ATKK szervezetszerű er6ivel, eszközeivel nem végrehajtható- min-
denoldalú biztosítlás többi elemét.

A hadijáték c§úc§pontJa s február 19-én megtartott és a THDS
dTFlség ólíal vezetett €§/üttműkiilési fogla|koás vo|t.

A foglalkozás tárga., a védelmi hadművelet 4. napi anyagi biztosítási
feladatainak megszeí\rcz&e, különös tekintettel az ATKK helyére, sze-
repéíe; az A'TKK-MI történó vételezés vegrehajtása, az ,A,TKK műkö-
dési rendje, kapcsolatai;a ku,kom.z. feladatai és a szállító oszlopok for-
galomszabályozásának végrehaj trása.

Terjedelmi okok miatt összegezéseként az eryüttműködés minósé_
gében új felfogását és követendő ryakorlatát szeretném kiemelni - az
eryébként minden tekintetben tartalmas foglalkozásból. Ennek kapcsán
ismételten Dobó Péter vezerőrna5r úrra hivatkozom, aki így fogalma_
zntt: Az eló,ljóró által szervezeft és az eddigbk során 4z összíewememi
parancsnokok pivilégiumaW nt kezek eglüttmúködé snek s aj átos módory
az anyagilechnikai biztosttós íeladatai megszeruezése és azok végrehajtása
sorón is kau éruényesülni, az döntő mértékben hatóssal van feladataink
minósé§ végrehljtására. Talán annyit tennék ehhez, hory az e§.üttmű-
ködést annak (is) kell kezdeményeznie, aki feladatot kapott.
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Az t993. Évt tÉcvÉpBLnn Bcr{rrnrüröoÉst
cyl,ronrÁs neprÁp TApA§ZTAI"ATAI

vagáti Tlborl

193.04.01. é§ 05.07. köátt kétoldalú, többfokozatú e§/üttműködé_
si glakorlás került levezetésre az LP és az SZCSP kijelölt légvédelmi és
repiiló c§apatai köótt.

A §/akorlat tár§la volt az LP és az SZCSP légvédelmi csapatai ár
csoportosításának, harctevékerynégének és eryüttmúk<i,désének meg_
teívezése, megszervezése és vezetése az MK elleni agresszió keretében
végrebajtott váratlan légi csapások visszaverése érdekében.

Tenulmónyl kérdések voltalc

1. Az LP és az SZCSP légvédelmi csapatai átcsoportosításának
megtervezáe, megszervezése és vezetése a konfliktu§ veszély id&zaká-
ban.

2. Az LP és az SZCSP légvédelmi erói harctevéken5négének meg-
tervezése, megszervezése és centralizált vezetése az otsÁg területét ért
váratlan-, és összponto§ított légicsapások idején.

3. Az eg zónában történó eryüttműködés megszervezése, az LP
feglvememi csapatai, valamint az W es az SZCSP légvédelmi erői
közótt_

4. A harcászati repüló erók rnanóverének megervezáe, megszer-
vezése és vezetése el6készített repülóterekre, a függesztések változtatá-
sa idegen repülőtereken.

5. A légvédelmi rakéta erók és eszközcik átcsoportosítása kiemelt
fontosságú objektumok és csapat-csoportosítások oltalmazása érdeké-
ben.

1 Dr.vrwádTib6a|ezíedeqMHLé8védelrniParanc$ok§á8hadráptór^fó{i§ztj€
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6. A pontszerú objektumok oltalrnaásában résa vevó légvédelmi
rakéta osztályok (ütegek) harctevékenpégének irányí,tása, vezetése.

7. A rádiótechnikai dandár eróinek á eszközeinek átc§oportosítá-
sa a kijelölt irányban létrebozandó összefüggó rádiólokációs tér alsó
határának csökkentése érdekében, harci munkavégzés rádióelektronikai
zavarás üszonyai között.

8. Az SZCSP légvédelmi vezetési sázadai rádiótechnikai informá-
cióinak fogadása és feldolgoása a rádiótechnikai százaó, illeWe rádió,
technikai zászlóalj harcállráspontján.

9. A harckészültségi tervek egrcs feladatainak be5rakorlása és a
kijelölt alakulatok ellenórzése.

A gnLorláson r{§ztvette}:

A'PIRO§AK" szerepében:

Áz LP úllományúból:

- LP,

- LPH,

- 41., 57.hc.re.e-rek,

- 21.Iérakdd.

- 17.,24-,25.lérake-rek,

- ó4.rt.dd.(6.rt.znélkül)

- 13l.vb.z,

- 157.LÉRTB,

- lljav.z kijelölt erói és eszközei.

Áz SZCSP állományóMl:

- SZCSP operatív csoportja,
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- 99.ve.szre.dd., 97.hc.hel.e., 15.EHC.e., 15.1étü.dd., 87.1étüe.,
l07., l@., 111. lé.vezszd-ok kijelölt erói és eszközei.

A"KÉKEI( szercFben:

- 2. HDS, állományában 5., 6.gl.hdt. 2.ö.gl.ho., 81.ö.gl.e.,
82.ö.hk.e., 2.ö.lérak dd.

- ó9.hc.re.e. az LP állományából

- 99.ve.sz.re.dd., 97.hc.hel.e. kijelölt erói és eszközei az SZCSP
állományából.

Az qyiittmüködési pakorlaúot h'írom mozzanatban
hajtottukvégre.

Az elsó mozztnatban (&.01-M.29)megtörtén_t az LP csapatai ké-
szenlétének fokoziása a renózabályok - ROSTALO okmánnyal történó
- részenkénti bevezetésel. E mozzanat része volt a THDS csapatai had-
műveleti felvonulása légvédelrnének, az LP csapatai átcsoportosítása
megtervezáe, megszervezése.

A n6sodik mozzanat (M.29 - 05.06.) az LP csapatai harctevékeny-
ségének és a THDS védelmi hadművelete légvédelme megtewezésénel
megszewezésének feladatait tartalmazta.

A harmadik mozzanotbnn (05.06. 05.00 _ 05.ff. 18.ffi) a légvédelmi
csapatok haíctevékeq,§éget hajtottak végre a "KEK' légieró felderító és
d§szponto§ított lógi csapást végrehajtó légi támadó és légideszant eszkö-
zei ellen. Cbapataink csapásokat mértek a KEK légvédelmi, repülő és
vezetési rendszer kijelölt objektumaira.

A 5lakorlás sordn az alóbbi man6verek kerü|tek végrehaJtásra:

- 1 hc.re.szd. hadmúveleti repül6térre (keréken és légiúton),

- 5lérak.o. (keréken),

- 3 lérak e. (kombináttan),

- 3 KRLCS (kombináltan)
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- LERTB I-II., STGYH (LP), rt. lT'(keréken)

A manóverek 70 Vo-a lénylegesel valósult meg.

A grakorlós sq|ótosságatl

1,/ A glakorlás elgondolásának megfelelóen az LP csapatai készen-
létének fokozása rendszabállok - ROSTALO - okmánnyal történó -

szelektív bevezetésével került végrehajtásra.

2./ A konfliktus helyzet függvényében megtörtént az LP készültségi
eróinek növelése a légvédelmi rakétaezredek kijelölt eróinek és eszkö-
zeinek készenléti, készültségi szolgálatba léptetésével.

3./ A gnkorlás elgondolrásának nregfelelóen az LPH-tól centralizál-
tan tórtént a váratlan légicsapások elháítása, az LP és a THDS légvé-
delmi csapatai harctevékenységének vezet6e.

4.1 A barcászati repülőezredek csapásmérésének megtervezáe a
"KEKEK' hadműrreleti-haraíszati mélységében lévó fontosabb objektu-
maira.

5./ A grakorlrás keretében végrebajtrásra került a Irnryel Köztár-
saság lóterén lövés?Étre tervezett légvécÉ;lmi rakétaosztályok, valamint
éleslövészetetvégrehajtó harcászati repülósázadok felkészítése és lövé-
szet elótti ellenőrzése.

6.1 A harcászati repülósaázadok éleslövészetre történő felkészítés
keretében 5nkorolták a kissebbességű légicélok elfogását és követését,
valamint földi éleslövészet végrehajtását a hajmáskéri tótéren.

7.1 A 25. Iérak.e. az LPK kiképzési intézkedésének megfelelően
harckiképzés folytatására a tasári repül6tér mellett települt és -,a rya-
korliás elgondolásának megfelelóen - készültségi szolgálatát ott látta el.
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A gnkorlts hadtápellátísának negszenezése

szervezési intézkedá keretén belül Lp TöF-i intézkedé§ keriilt ki-
adásra, melynek í&zét képezte a hadtápellátrás megszervezésenek és
végrehajtásának rendje. Az intézkedés kiadását megelózóen a parancs-
noki elgondolásnak megfelelóen a valós tevékenyaégre vonatkoá rész-
letes helrzetértékelés és különkiző sámvetések elkészítésére és fe5r-

, vernemi e5teztetésre került sor. Mindezek alapján az intézkedés hadtáp
részet teljes részlete§§éggel az .l. óz. meaéHet taítalmaua.

A ryakorlásban érintett csapatok 04.01én megkapták a hadműve-
leti-harcászati feladatot, elvégezték a feladattisztázást, a HKSZ-i és
munkaokmányaik ponlo§ítá§át, valamint a készenlét fokozására vonat-
koá távmondatot. 04.M-én (b.ü)-kor az LPH-ról történó kózlések ki-
adásával a ROSTÁLÓ okmánnyal megkezdték a megelóző készenlét
rendszabályainak szelektív, részenkénti bevezetését, melynek alapján
íiktíven rejtett mozgó,sítás végrehajtásának feladatait, valósan MVCS-k,
LMVCS-k telepítését grakorolták

(X.08-án az LPK intézkedést adott ki a valóságos végrehajtandó ma-
n6verek végrehajtására.

(M.l4én az LPK 01.sz, ü.16-án a 02.sz. Harcintézkedés került ki-
adásra a léralcezredek készenléti, majd készültségi szolgálatba lépteté-
sére.

(X.l9én a közvetlen oltalmaaásra kijelölt ategnégek TÁ§+ foglal-
tak.

U.l9én l5.fi)-kor kiadrásra került az LPK 03.sz és a THDS LÉF
01.sz. harcintézkedése a hadműveleti feladat szerinti manóverek végre-
hajtására és a szárazfőldi csapatok hadműveleti felronulásának légvédel-
mi oltalmaaísára. Az érintett katonai szervezetek 04.22_én 14.filkor el_
határozásukat az LPK-nak jelentették

M.?íán azLPKM.sz. Harcintézkedáében az MHPK M. 1 9-i direk-
tívája alapján intézkedett 3 lérake. é§ a LÉRTB., THDS-nek történő
átadá§ára, amely M.26-án 10.ffi-18-ig rejtett állá§körletb€n megtörtént.
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04.29-én 10.00-kor az MHPK 02.sz. Direktívája alapján az LPK
05.sz., á a TI{DS LÉF 02.se harcintézkedése került kiadásra a Iégvéde-
lem megszewezésére, meIyról az illetékes parancsnokok 05.05-én elha_

tározásukat jelentették. A csapatok 05-04-én 08.00+ól végrehajtották a
FKT rendszabályait. Egridejűleg a kijelölt csapatok 04.14-én, 04.23,ál,
M.2a-án és M.30-án végrehajtották valós manóvereiket.

05.06-án 05.00-kor a ré§ztvevók részere TKT került elrendelésre.
05.06-án 09.00 _ 10.30-ig rÉr-et LÖLcs., majd 12.ü) - l4.ffi_-ig II.

ÖLcs., 14.00-kor LP REF és THDS REF intézkedés kiadása a KEK-ek
obejekiumaira mérendó csapásra, 16.00-kor LPK 06.sz., THDS LÉF
03.sz harcintézkedése a csapások következményeinek felszámolására. A
csapatok helyzetbe állítrása rális tevékenység és hadmúveleti közlések,
feldeítő tájékoztatók kiadá§ával történt.

A gyakorlat végrehajtá§ának hadtáp tapasztalatai

A felkészülés ldőszakában

A résztvevó katonai szervezetek a különböző készenléti fokozatok
hadtápellátást érintő rendszabályait az előírt normaidőre fennakadrás
nélkül végrehajtották, A glakorlás során ténylegesen manóver végtehaj-
tó alakulatok elgondolásukat időben felterje§ztették, melynek alapján az
LP hadtáptörzs az €llátá§i utalásokra rugalmasan intézkedett. A manó-
verek hadtápellátá§át jól szerveaék meg, a kijelölt körletek elfoglalása,
a hadtápobjektumok telepítése zökkenómentesen valósult meg.

A manóver és átcsoportosítást végrehajtó légvédelmi katonai szer-
vezetek részére ATF-i intézkedés került kiadá§ra, melyben a hadtápel-
látásra vonatkoóan meghatározásra került a készletképzés rendje, a fo-

5nsztási normák, utalá§ok és az ellátási forrrások A manővert és átcso-
portosítást végrehajtó katonai szervezetek meglévő "B" keszleteikből ki-
egászító készleteket hoztak létre olyan számvetésse|, hory az új körletbe
való beérkezéskor rendelkezzenek a "CSK" 7ffiVo,kal. Ezen kívül az
önálló ellátást végző csapatok a rendelkezésre álIó szállítókapacitás
függvényében magukkal vittek, illetve szállítási fordu|óval biztosítottak
2-3 napos központi beavatkozrás nélküli ellátáshoz (élm., gépkocsi-haj-
tóanyag) szükséges kiegészító készletet. Az utaltak ellátását a befogadók
saját fenntartási készletük terhére végezték. A ruházati ellátás bizton-
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sága növeláse érdekében a legénységi áltomány részére egl rend fehér-
nemű tartalékkészletként való kiadása került elrendelésre. Hajtóanyag-
fo5rasztási normák differenciáltak voltak a menet idószakában, illetve áz
új körletben, de nem haladták meg a benzin 0,1 jalnap, gámlaj},Z jalnap
mennyiség felhasználrást. Élelmezési anyagMl (keréken, illewe kombi
nált módon való végrehajtáskor egaránt) az áttelepülés megkezdése
el6tt e5rszeri meleg, a menet alatt hideg, az új körtetben fózhetó napi
háromszori melegétkezés kerütt meghatározásra. Az ivóűz és katonake-
reskedelmi cikkekkel való ellátás a felmerülő szülségletnek megfelelóen
saját erókkel és eszköaikkel került megszervezésre. Az ellátásilag utal_
tak ellátó állomáaya az íi körletbe való beérkezá után az ell átó r€szére
szakfeladat végrehajtrására átalárendelésre kertilt. A manóvert, illetve át.
c§oportosítá§t végrehajtó légvédelrri katonai §zervezetek új körletbe va_
ló beérkezésük utáni hadtápellátásának megszenezáe egnészüknél
utalással, rriásrészüknél új ellátási fonások kijelölésével valósult meg. A
repülóterek légvédelmének megerósítése éljábol új TÁS+ foglaló lé-
rak.osztályok - egyidejű önálló elláná§i ké§zenléttel - az illetékes harcá-
szati repüó alakulatokhoz kerültek utalásra az LPK saját hatáskörében.
Az objektum-védeIemre átcsoportosított 2113 és 21111. lérak.osztályok
részére új ellátási fonásokat kellett kijelölni. A Terülewédelmi Parancs-
noksággal esűttműködésben az 57l1.hc.re.szd. ellátását a 103.ve.re.e., a
64119 rt szÁ. ellátását a 99.vre.dd. végeáe, a rádiólokációs tér kiterjesz-
tése és az alsó magassági határ csökkentése érdekében kitelepített állo-
mány és technikai eszközei ellátrását bázis alakulatok megh atározásával
és megfeleló szintű feltöltéssel saját hatáskörben bizto§ították. A
131.vb.z. a megalakuló helikopter raj fogadási feltételeit megteremtette,
ellátást a MKT időszakában - a THDS_alvaló eló,ftes e§/eztetés alapján
- a 97.hc.hel.e_vel egrüttműködésben végezte. Átc§opoítosítást végre-
hajtó légvédelmi katonai szervezetek közüt mlnte§ 9-10 csapatszintú
s7É^lezet részére elöljárói eryezteté§ú úJ ettátási forús kijelölése vált
szülrségersé.

A mobil légvédelmi rakéta ezredek átadáaa az MKT idószakában
anyagi-technikai je5zőkönryben került végrchajtásra, a náluk lévő csa-
pat és kiegészító készletekkel és fóbb hadtáp technikai eszközikkel
együtt.
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A LPK 02.sz. harcintézkedésének kiadrásával eryidejúleg ATF-i in-
tézkedés került kiadtásra, melyben a légvédelmi hadművelet időszakára
meghatározásra kerültek a hadtápellátás feladatai, a foryasztási normák
alakulatonként légvédelmi hadművelet ö§szesen é§ első napra kerü|tek
kiadásra. A légvédelmi hadműveletre az aMbbi fogusztósi normákkerűl-
tek meghatározásra:

- re.üza. 8,0 ja., első napra 2,5 ja.

- gk.benzin 1,6 ja., első napra 0,2 ja.

- gámlaj 1,8 ja., első napra 0,3 ja.

- rakéta hajtóanyag a rakéta foglásának megfelelően

- élelmezési anyagból az 'M"-kor megalakult és nagltávolságú
manóvert végrehajtók kivételevel a fenntaítási készlet felhasználásával
saját éttap alapján sámított norma szerinti szűlséglet. A manővert
végrehajtó lérak.osztályok és rt.századok, illetve a létrehozott RLCS-k
és LECS-k tábori törzsfelszereléssel nem, va5l csak minimális mennf-
ségben rendelkeztek, ezert részükre "B" készletű anyagokat kellett kije-
Iölni.

LP szintű tartalék került létrehoásra a meglévő fenntartási készle-
tekból stacionárius települési körletben 2 önálló alegnég (lérak.o., és
rt.szd.) 2 napos harctevékenysége és a hc.re. erők 1 bevetése biztosí-
tására, Ez mintery 2fi) t. repüló és 20. t. szárazföldi hajtóanyagot jelen-
tett. Az FKT idó§zakában az állandó elhelyezési körletben maradó csa-
patok a tárolókapacitásuk nagnágrendjében teljesen feltöltésre kerül-
tek. A hadtápszervezetek - a manóvert végrehajtók kivételeve| - az ellá-
tást állandó elhelyezési körletekben és stacionér eszközeikkel szervez-
ték, eryidejűleg telepítették tábori eszközeiket és kivonták csapatkész-
letüket laktanya közeli (1-3 km) körletbe.

A végrthajtás tdőszakában

A TKT rendszabályai hadtápellátásra vonatkoá részei - a meghatá-
rozott korlátozásokkal - szervezetten kerültek végrehajtásra. Az OLCS-
-k során a kiadott közléseke, az elszenvedett csapások következménye-
inek felsámolására alapvetóen helyesen, az elvárásoknak megfelel6en
hoztak elhatározást. A §/on és helyes biztosításía vonatkozó reagálást
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jól szemlélteti, hory az elsó harcnapon 09.ffi á 12.00-kor a 'KÉK'-ek a
sáradöldi csapatok támadó hadmúveletét megelózve minte5l 115 repü-
lógéppel egr összpontosított légicsaprást és egr sórványos |égitevékeny-
séget hajtottak végre, me|ynek során a légvédelmi csapatok harcrendi
elemeire 2ó ha5lományos csaprást mértek. A csapások objekturtra alap-
vetóen ery hc.re.e., a lérakdd. H., 6lérak.o., 4 Kihelyezett rádiólokációs
csoport (KRLCS)és 5 rt.szd. volt. a légvédelmi hadmúvelet során had-
táptechnikai eszközökben mintery 8-12 vo-6, 

^z 
anyagi készletekben

minteg 77-22 7o-os veszteség keletkezett. A csapatok az el§z€nvedett
veszte§égeket _ technikai eszköz<ik kivételével _ kiegészítő készleteiből
(6€ órán belül) képesek voltak pótolni. Iry csapatkészletük az elrendelt
szinten volt. E tekintetben különnóen operatív, ryors és rugalmas tevé-
kenpég folYatására volt szülség a 21. lérak.dd. hadtápszolgálatánál. A
hadtáptechnikai-eszköz veszteségek alapvetóen nem befolyásolták a
harctwékenység anyagi biztosítrását. Ellátási feszültség a manóvert vég-
rehajtó, új álláskörletet foglaló lérak.osztályok és rt.századok száraföldi
hajtóanyag és romlandó élelmiszer ivóvíz ellátrá§ában jelentkezett. Ezen
ale5ségek állom ányában víze,llátásra rendelkezésre álló hűtó és vízszál-
lító lád,ák önál|ó tábori körülmények közitti körletben a szükségletet
(2-3 napi) nem fedezik, a lérak. magasabbe5nég tartaléka alkalmazásá-
val csak e5l osztály megerósítésére képes. A lérak.osztályok beérkezÁ-
kor csapatkészlettel való rendelkezés követelrnénye miatt üza.töltő-szál-
lító eszköz megerősítá vált szülségessé, melyet a 21. lérak.dandár saját
hatráskörben biztosított. A hc.re.e-ek eryidejűleg tórténő hadműveleti
repülótér üzemeltetásét a sállítószázadok töltóeszközeinek bevonásá-
val oldotta meg. A szükséges hajtóanyag-mennyiség repülótér közeli
trVA-ra való diszponálásával fennakadás nélkül biaosította a repüló-
üzemanyag_ellátás folyamatosságát. A hc.re.e_k a repülőtéri üza.feltöltó
eszközök sérülése alkalmával alkotó módon alka|mazták a PSZT-100
csóvezetéket és a Z-350-es kiadókutat.

Az elforyasztott készletek pótlása a 24. és a 25.1érak e. részére a
Duna-Tisza közén települt stacionárius központi erőfonrásokból történt.
Az anyagellátlás megszerveásének ezen módja kevés központi beavat-
koaást igényelt, u5anakkor biztosította a harctevékenység hadtápanyag_
ellátá§ának ókkenómentességét.

A stacionér álláskörletüket elhagró aleg5négek vonatkozásában a
hadtápanyag-ellátás a manóver végrehajtása lt6n, a 21l2.|érak.o., a
21l1S.t,o-boz történó magasabbegnégen belüli saját hatráskörű utalással,
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fennakadás nélkül valósult meg. A 64. rt.dd. állományából létrehoztt
KRIfS-k hadtáp ellátására a fe5lvememi magasabbe§/§ég intézkedett,
a végrehajtás folyamán fennakadrás nem volt, A Szolnok repülótérre te-
lepített rt.szd. hadtápellátása vonatkozrásában a végrehajtás folyamán a

két alakulat közitt az eryüttműkti,dés példaszerúen valosult meg. A 17.

lérake. - megerósítve a 131. vb.z-tól a szükséges hadtáp anyagokkal á
eszközikkel - a tábori körülmények köaitti hadtáp ellátás és egéb, ré-
szére megbatározott ellátrási feladatokat (bemutató mozzanat) kellő ope-
rativitá§sal az elvárások szintjén valósította meg. A 131. vb.z. a 01.sa harc-
parancsban meghatározott hadtápellátási feladatok végrehajtását folya-
matosan bizto§ította.

Az LP hadtáptörx a lialakult helyzetekre ryorsan és rugalmasan
reagált, a szűlséges anyagátcsoportosításolía, az utaltsági rend megvál-
toztatására, a veszteség-pótlásokra idóben és hatékonyan intézkedett.
Az alárendelt hadtápszolgálatok vezeté§ét közvetl€nül való§ította meg,
alkotó módon szervezte a hadtáp€llátásra vonatkoá eryüttműkii,dést az
alárendelte\ az illetékes sárazföldi alakulatok és az ellátóbázi§ok kö-
zitt (SZCSP, Ter.véd.ker.pság., BKI! Ellátó Központok).

A szolgálatiág-fónökök a légvédelmi hadmnúveletre összesen, vala-
mint a 18.00 órás helyzetjelentés tényleges készletei és a követkeó napi
harcfeladatravonatkoó elhatározás alapján naponta ellátási sámvetést
készítettek, melynek alapján az illetéke§ ellátá§i forrá§ok felé a szülséges
kiutalá§okat eszköólték.

A csapatok hadtápvezetése a 'B' idószakban kiépített híradóhálózat
igénybevételével valósult meg. A légvédelmi hadműveletre kiadtott
ATF-i intézkedés pontosítása, a kialakult helyzetre való operatfu ás ru-
galma§ reagálá§ §óban, illetve géptávírón, fax-on való eseti intézkedéssel
valósult meg. Az LP hadtápvezeté5 a helyzetben beállt változásokat a
parancsnoki munka sorrendjében meghatározottakon túlmenóen a belsó
infoirmációs hátózátia való köZ:vetlen c§atlakozá§§al dolgoáa fel. A had-
tápvezetés okmány-alapját a hadtápfőnöki munkatérkép, a szolgálatiág-
fónökök napi ellátási sámvetéseiirek e5l-egl példánya, az ATF-ség köz-
vetlen kapcsolódású operatív nflvántartása és az operatív adattár képez-
te.

A tényleges hadtápellátási tevékerység megvalósítása alkalmával a
21. lérak.dd., a 4lérak.o. és a 25. lérak.e. hadtápszolgálatai tapasz-
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talatokat szereztek a küönkiző fe$lvernemhez tartoó §zervezetek kö-
zötti ellátá§ra vonatkoó eryüttműködés megvalósításáMl. Pozitív tény-
ként értékelhető, ho5t ezen területen a megszabott harcfeladatok veg_
rehajtásában a hadtápellátás utalt§ági rendben való rnegvalósítása nem
okoz fennakadást, különösen az esetben, amikor a feleket kölcsönös
megoldiásra való törekvés jellemzi.

Mindezek jó alapul szolgálhatnak a más haderónemi alárendeltség-
be tartoá katonai szervezetek ellátásiutaltság-váltrás szükségszerűsége
esetén felmerülő problémák mego|drási lehetóségeinek vizsgálatában és
megoldásában. A légvedelmi hadművelet során _ e|méleti szinten - az
elszenvedett veszteségekkel eryütt felhasználásra került a 2691 t.re. haj-
tóanyag, 1160 t. szárazföldi hajtóanyag és minte5l 184 t. élelmiszer, ami
teljes tárolókapacitá§unk 4045 vo-át te§zikj..

KRLCS-k hadtápell6tásának tapaszíalatai.

A gyakorlaton _ akárcsak a déli eseményeknél - alkalmaztak
KRlcs_ket, ezért a tanulmány további részében ismertetem a kihelye-
zett rádlóloliÁclós c§oPortok műkördtetésének _ nemcsak az együttmű-
ködési §lakorláson §zerzett - hadtápellátási tapasztalatait.

A KRLCS hadtápellátásának megs zerv ezesét e és v égrehaj tására ki-
adott intézkedések a váltások végrehajtása elótt a KRLCS parancsnoká-
val, anyagi-technikai fónökével, szolgálatvezetójével isrnertetésre kerül-
tek Az intézkedés áttanulmányozását az érintettek aláírásukkal igazol-
ták.

A személyi állomány élelmezési és ruházati ellátásának, a technikai
eszközök üzemanyaggal történó kiszolgálásának végrehajtá§át a szo|gá-
latvezetőnek szabták feladatul. A szolgála§lezető volt a felelós a ki§zál-
lított hadtáp-anyagi készletek átvétel éát, megőrzÉxéért, személyhez kö-
téséért, megóvásáért, rendeltetészerű használatáért.

A kisállított hadtáp_anyagi készletek nflvántartására alerység nyil_
vántartási könyvet fektettek fel, melyben az anyagokat szakáganként tar_
tották nfilván.

A szolgálatvezetők a helpzínen ery átadá§_átvételi füzetet fektettek
fel, melyben az átadás-átvétel megtörténtét, az esetleges hiányosságokat
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szakáganként folyamatosan dokumentáltáb Az ellátó alegnég szolgála_

tiág-vezetók a váltások napján ellenórzés végrehajtására voltak kötelez-
ve a KRLCS-ben ellenórizték az anyagi készleteket, technikai eszközök
átadás-áwételének szabályos végrehaj tá§át. Az átadá§-átvétel tényét, an-
nak valódiságát az ellátó alegség szolgálatiág-vezetók ellenórzéseik
után aláírrásukkal igazaltál<

Üzemanyng-e|lótás.

A KRLCS állományába vezényelt gépjármúveket, áramfonás-agg-
regátorokat az ellátó alegrség üzemelteté§íe átvette. Ezen e,szközök ré-
szére is az ellátó alerység áütotta ki a menetlevel€t, haü üzemóra-lapot.
Az eszköz üzemeltetéséról haü igénybevételi tervet vezettek és azt ha-
vonta az áramforrások törzskönyvébe bevezették

Az üzemanyag feltöltések végrehajtrá§ára 8 köYetkezó technlk8l e§z-

közöket biztosítottátcl db hordókulcs, 2 db UNTYERZAL szivattyú,
2 db hordókorcsolya, 2 db 15 l-es lapos veder, 2 db 1 l-es olajkimérő, 1 db
gumikalapács, 2 db univerzális tölc,§ér.

A tábor területén órzes-védelmilegbiztosított helyen üzemanyag-te-
lepet alakítottak ki, ott az üzemanyagot 200 l-es aélhordókban, festék-
kel feliratozva, ászokfán és üz€manyag-utánfutóban tárolták. A hajtó-
anyag utánsállítá§át, iüetve vételezé§t általában heti egl alkalommal a

biztosított üzemanyagtöltó-gépkocsival hajtották végre.

A te€hnikai eszközök üz€meltetéséhez, valamint a fe§iveízeti esz-
közök karbantartásához - a várható szükégletnek megfelelóen - bizto-
sítottak kenó-karbantartó anyagokat, B-2 fagálló folyadékot, és azt a
felhasználás függvényében pótolták. Az űzemanyag-technikai eszközi-
ket és a kenó-, karbantartó anyagokat árható ládában, védett helyen
tárolták.

Az üzemanyag-tároló helyet és kömyékét folyamatosan ti§ztántar-
tották, a képódött szÁraz növényi hulladék, olajos rongl, papír rend-
szeres eltávoütását megkövetelté§ a tűzbizton§ági ellenőrzeseket rend-
szeresen végrehajtottá§ az elóírásokat maradéktalanul betartották

Üzemanyagot csak nyilvántartási sámmal ellátott üzemanyag-fel-
töltési kimutatá§ra és éwényes, folyamatosan vezetett üzemóraJapra ad-
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tak ki. A haj tóanyag-feltöltések végrehajtásakor megkövetelték a feltöl-
tési kimutatáson a feltöltött mennyi§ég aláírással történő igazolrását.

A KRLCS parancsnoka napiparancsban meghatározta az űzem-
anyag-kiadás rendjét, idejét.

A mozgó gépjárművek rnenetleveleit naponta, az üzemóralapokat
egy hetes időtartamra áJlították ki.

A zavartalan tizemanyag-ellátás érdekében az ellátó alegrség üzem-
anyag szolgálatvezetője ütemtervet ké§zített a várható üzemanyag-fel-
használásról, és aa az anyagellátó alakulattal e5leztette.

A váltrások alkalmával az ellát6 alegnég üzemanyag-szolgáIatveze-
tóje elsámoltatta a KRLCS szolgálatvezetőjét az általa áwett, illewe
felvételezett hajtó-, kenó- és karbantartó anyagról és üza.technikai esz-
köaikól. A telepített technikai eszköxlk hajtóanyag-tartályait feltöltött
állapotban adták át.

Az ellátó alerység anyagi tisztje és üza.smlgálat-lezetóje személye-
sen készítette fel é§ oktatta ki az üzemanyagkiadására, feltöltésére, ok-
mányolrására kijelölt személyt.

A KRLCS_n felhasznált hajtóanyag_mennfséget minden hónap 05_
ig géptáví,raton jelentették.

Az üzemanyag_telepen a HTO tárolrását megtiltották, a HTO táro-
lására külön tárolóhelyet jelöltek ki.

Élelnezósl ellátás.

A KRLCS állornányának élelmezési ellátását a VI. sz. élelmezési
nörma teíhére bizto§ították A VI-os normán felül számolták fel az éj-
szaki pótlékot és a védóitalt is. A ténylegesen felmerülő élelmezési költ-
ség éi a felszámított illetmény közöiti kütönbözetet a MH ÉszF
§5DOl199l. sz. intézkedése alapján adagsám nélkiili, esetenkénti illet-
ményként sámí,tották fel a negtedéves elsámolás-jelentés 290-es kód-
számán.
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Az állomány zavartalan élelmezési ellátásának biztosítása érdeké-
ben tartalék készletként rendelkeztek 5ja. késétel ko nzerwel,Z ja.két,
szersülttel, megrendelón 3 ja. kenyénel. A tartalék készlet felhasználását
csak rendkívül indokolt esetben engedélyeztélc

Az illetményes normából biztosították a napi háromszori étke.zest, a
védő és melegítő italt, a szolgálatban lévó állománynak az éjszakai pót-
lékot,

Áz elütó alegnég élehnezési szolgálata biztosította:

- a ht. állomány létsámának megfelelő mennyiségű tiszti étkezde
felszerelést,

- a sorállomány létszámának megfelelő műanyag éttermi fel§zeíe-
lést (sárga tányér, pohár, kanc,só, só, paprikatartó),

- az állomány létszámának megfeleló mennlségű 12., illetve 14.

l-es háti éthordót,

- 1 db gáztűzhelyet 2 db gázpalackkal,

- szükség esetén 1 db mozgókonyhát,

- 1 db vízszállíró utánfutót,

- megfelelő mennfségú rnosogató és takarító eszközöket.

A KRLCS állonányába 1 fő szakácsot osztottak be. A szakács volt
fele|ő§ az ételek kiosztásáért, a technikai eszközök karbantartásáért. A
69 M mozgokonyhát sátorban telepítették. A mozgókonyhát csak fával
üzemeltethették. A szüksége,s tüzifát azelhelyezésiszolgálat biztosította.
Az állomány ftsúre a melegító italt, a mosogatáshoz szülséges meleg-
üzet fo|yamatosan biztosították,

Az állomány étkeztetaét, akwzÉtel melegítését, kio§ztrását minden
e§etben az étkezősátorban hajtották végre. A lakókocsikban az étel fo-
gyasztá§át és tárolá§át megtiltották. Az étkezések előtt az asztalokat le-
mosatták, az elóírt módon megterítettek. Ha az időjárás megkövetelte,
az étkezósátrat a megfeleló hómérsékletre fűttették fel. AZ ételkiosztó
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helyen a szakácson kívül más, illetéktelen személy nem tartózkodhatott,
az étel kiosztását csak a szakács vég ezhette. Az étkezések végrehajtásá-
nál a táborügeletesnek minden esetben köteles§ége volt jelen lenni, irá-
nyítani a zavartalan lebonyolítást, ellenőrizni az ételkiosztó és étkezősá-
tor ti§zta§ágát, rendjét. Fenti feladatokat az ÜT1 kötelmeibe dolgozták
be. Az ételrnaradékot árt edényben tárolták és sállították vi§sza az étel
készítésének helyére.

Az állomány vízellátását a vízszállító utánfutóval biztosították. A fo-
lyamatos ivóvízszükségletet bevizsgált víznyeró helyról biztosították az
étel kisállítrásával e5ridóben. Minusz 10 C alatt az utánfutóból a üzet
takarodó után le€ngedték Az utánfu t6 íedeléí lezÁrták A mozgokonyha
és vízsállító utánfutó karbantartását hetente, a váltrás előtti napon haj-
tották végre.

A személyi állomány dohányárúkkal, üdítőitallal, tisztálkodó és
egyéb szükségleti cikkekkel (kivéve szeszesital) töíténő e|tátását a
KRLCS szolgála tvezetőjének az előzetesen ös§zeg^jjtött igények alap-
ján a hell kiskereskedelmi boltokból biztosította.

A létszámjelentést naponta megadták az élelmezési ellátást végzó
alakulatnak, heti összesítéssel az ellátó alerység élelmezÁi szolgálátá-
nak.

Az ellátó ale5nég élelmezési szolg álatvezetőjehetente legalább ery
alka|ommal volt kötelezve ellenórizni az étel kiosztását.

Rubiízati elIáÍÓS.

A személyi ál|omány és az anyagi készleteket a biztosított pihenó
kocsikban, 63 M sátrakban, valamint anyagkabinban hetyezték el.

Az ellátó alerység ruházati szo|gálata a teljes állomány részére szük-
séges fektető anyagot (hálózsák, hálózsáklepedó, PH ágbetét), barna
gumicsizmát béléssel, a létsÁm arány.ínak megfelelő felsóruházati és
lábbeli cserekészletet biáo§ította.

Az ellátó ale5neg szolgálatvezetője a váltások végrehajtása előtt, a
kitelepíté§re kerüló állományt "C' csoportú anyagként ellátta heti két-
szeri tisztacseréhez szükséges anyagokkal (ailding atléta trikó, törölkö-
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ó, kötött a|§ó, téli zokni), plusz 1 rend ü. értéhj 65 M gakorló öltöny-
nyel. Az őrség állományát kiilön ellátták ryapjú fejvedóvel, kesztyíhu-
zattal, 8 db őrbundával. A teljes állomány a saját fejpárnáját magával
ütte.

A biztosított ruházati készletekról nyilvántartrást fektettek fel. A fek_
tetóanyagot, a cserekészletet, valamint az órbundákat a KRLCS szolgá-
lat-vezetője a váltások alkalmával, a nllvántartás alapján, a települési
helyen lévó anyagi sátorban (kabinban) adta át az alábbiak szerint:

Az állomány részére kiadott hálóxákot, gumic§izmát karbahelyezett
áüapotban _ a váltás reggelén a §zolgálatvezetó |evette az állománfól.
Az esetleges hiányok esetén a vétkes személytól írásos nyilatkozatot sze-
reztek be. Aváltó smlgálatlezeó az anyagokat sámlálá§§al vette át, köz-
ben ellenőriae azok minőségi állapotát. Az ellátó aleg5rség ruházati szol-
gálafuezsrő a szükséges cseréket (hálózsáHepedő, gumicsizmabélés) és
pótlásokat végrehajtotta. Az átadá§-á§rétel megtörténtét az erre rend-
szeresített füzetben dokumentálták. Az új szolgálatvezető az állomány
tésúre a fektetóanyagot, lábbelit anyagelosztón, nánesólóan, aláírás
ellenében kiadta.

A váltrás kisállítás a előtt az alerység parancsnoka (távollétében az
AT§ személyesen ellenőrizlele az állomány öltözetét és felszerelését.

A szárazföldi alakulatoktól megerósítésre kapott állomány felszere-
lését a váltás előtt a KRLCS parancsnoka és anyagi-technikai fónöke
szemé|yesen leellenórizte.

A váltás elótti napon az állomány részere ti§ztac§erét bizto§ítottak

Az alegnég ruházati szolgálata a hálóxáklepedók, valamint a gumi-
csizmabélések cseréjét a váltások idópontjában hajtotta végíe. Tisztítta-
tásukat úgt szervezte, hogy a következó váltásía kitisztított állapotban
rendelkezésre álljanak. Az állomány tészére a helyszínen megfelelő
mennfségű tisztító és karbantartó anyagot biztosítottak.

A méróponton kintlévó cserekészlet csak rendKvüli e§etben volt fel-
használható.

A szakács részére heti három váhás szakácsruhát biztosítottak
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A kikiilönített állomány öltözete az érnzaknak megfeleló hadi rya_
korló öltözet volt, ezt a KRLcs paranc§nok naponta szabályo^a.

Az állomány fürdetését legalább heti egl alkalommal hajtották vég-
re. A fiadetés végrehajtásáról fürdetési naplót vezettelc Az állomány
reggeli tisztálkodási feltételeinek biáo§ítá§ához 1 db tisztálkodó sátrat
telepítettek A méróponton kiemelt figlelmet fordítottak az állomány
lábbelijénekkarbantartására, a sátrak, pihenókocsiképségénekmegóvá-
sára. A lakókocsik teljességi jegzeke alapján minden lakókocsihoz '%e-
Iyiséglebán' készítettelg azt a lakókocsiban kifüggesztették Minden ko-
csiban szobaparancsnokotjelöltek ki, a lakókocsit a helyiségleltár alapján
adták át a kijelölt személynelc A szolgálatvezetó naponta volt köteles
leellenóri2ni a lakókocsikkarbantartottságát, állapotát. Alakókocsikban
okozott károkért a károkoák, ha nem volt meg, akkor a kijelölt szoba-
parancsnok kerűlt fele|ósségrevonásra, vele szemben káreljárrást folYat-
tak le.

Az ellát6 alegnég ruházati szolgálatvezetője hetente ery alkalom-
mal volt köteles végrehajtani ell€nórzést a mér6ponton.

A ny,ári időjárrási üszonyok bekövetkezésére való tekintettel kiemelt
íiglelmet fordítottak a higiéniai és játvónyédelmi rendszabályok betartá-
sám:

- ivóvíz tárolására csak megbízhatóan árható edén}zetet használ-
tak, gondoskodtak az edényzet rendszeres tisztításáról, fertótlenítéséről.
A vízszáll.ító utánfutó fertótlenítését az ellátó alegység segélyhelypa-
ranc§noka havonta, a nyári hónapokban hetente hajtotta végre, az edény-
zet kéthetente került fertőtlenítésre;

- a tábori latrinák fertótleníté§ét 10 %-os klórmésztejjel naponta
hajtották vegre, a latrinák mellett kézmosási lehetó§éget biztosítottak;

- az étkez&átorban az állomány részére fertótlenító kézmosási
lehetóséget biztosítottak, az étkezósátor talaját naponta hypos oldattal
fertótlenítették Az edényzet mosogatrását legalább három fázisú moso_
gatással végezték, a mosogatás helyén a talajt naponta fertótlenítették;

- az élelmiszerek sál|ítása csak jól árodó, hótartó éthordóban
volt engedélyeane. Az élelkio§ztá§ szentezf.ével gondockodtak, ho5l

l22



minél kevesebb ideig kelljen az ételt tárolni. A reggeliMl, vacsoráMl
megmaradó élelmiszereket, valamint az éjszakai potlékot csakiútószek-
rényben tárolhattá\ a nary melegben az állomány részére hűtött citro-
mo§teát biztosítottak;

- a lakókocsik fertótleníté§ét, bel§ó lemosását hypos vízzel kéthe-
tenként hajtatták végre, megkövetelték rendszeres szellóztetá§ük€t;

- a szeméttárolókat az étkezősátortól é§ a konyhától legalább 50

m-re jelölték ki, a szemetet és az ételmaradékot naponta fertótlenítették;

- a fertótlenítések végrehajtrására a segélyhelyparancsnok a kint_

l&ó egészségü5d katonát készítette fel, a szülséges fertótlenító anyagot

folyamatosan boizto§ította.

A rendkívüli meleg nyári időjárrási üszonyok egeszségkárosító hatá-

sainak megelózÁe érdekében a segélyhelyparancsnok az állomány köré-
ben inteDzív felülágosító munkát folytatott a személyi higiénia fontossá-
gáról, a legryakrabban elóforduló betegségekről (napszurás, hóguta, láb_

gombásodás, kullancsfertózá), valamint azok megelózái módjairól.

Kiemelt figlelmet fordítottak a túzrendészeti szabályok betartrására,

az anyagi fegtelem szigorú megtartására. Hiány esetén akáreljátást az
ellátó ale5nég parancsnoka folytatta le.

Összegzrtt kiivetkeztetéselc

1./ Az LP és a csapatok hadtáp§zolgálatai gnkorlatot szercztek az
új harcké§zült§égi tervek tartalmi követelményei teljesítésében, a harc-
tevékenltég hadtápellátrásra vonatkoá tervezés, megszenlezés és vég-
rehajtrás etméleti és glakorlati kérdéseiben, az új helyrctű hadtápvezeté§
megvaló§ítá§ában.

2./ A hadtápellátás megszervezésében és vezetésében az eddigiet_
nél nagrobb jelentóoéget kap a belsó egüttmúködés hatékony megvaló-
sítása, a feryvernemekkel mint alkalmaóval való szorosabb kapcsolat-
tartá§ é§ e§/eztetó twékenység kialaKtása, az információk feldolgozási
lehetőcégnek megfeleló áramoltatása. Folyamatos pontosítást kíván el-
sósorban a terezett és ténylegesen megvalósult rakétaindítások, repü-
lógépbevetések száma, annak csapat§zintű é§ területi megoszlása, mely
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alapján lehet követni a foryasztási normák és a szükséges készletszint
alakulását (pl: tervezett 300 helyett 326 repülőgép-bevetés vált szülsé-
cessé).

3./ A hc.re.e-ek re. hajtóanyag ellátrásának ókkenómentessége ér-
dekében a repülőterek közelében különös tekintettel a hadmúveleti
repülótereke - önálló IvÁ-k működtetése szülrséges. Erre nemcsak a
felha§ználá§ mennyiségi mutatója miatt van szükség, hanem biztosítani
kell a minóségi elóírások betartásához szükéges terhnológiai folyarnat-
rendszer betartható§ágát is. (pl.: labor gk. rendszerbeállítása, ülepítési
idő biztosítása, stb.)

4./ & önálló körletben tevékenységet végrehajtó lérak. osztályolg
rt. sázadok részére meg kell teremteni a romlandó élelmiszet és az
ivóvíz_ellátás technikai feltételeit (hútő_ é§ víz§zállító utánfutók).

5./ I{aderónemi szinten jogkört cél§zerű biztosítani a kis alerységek
(pl. KRLCS-k) romlandó élelmiszer, kenyér, ivóvíz_ellátásához a helyi
ellátá§i forrá§ok i Eénybevételéhez (polgári objektum, vállalkozói szerve-
zet, stb). Vixgálni kell a fegruememi harcászati magasabbegnégek és a
gépesített hadtestek, illetve Területvédelmi Kerületparancsnokságok
köótti köz,vetlen ellátiásra vonatkozó e§rüttmúkódési jogkör kiszélesí-
tés lehetóségét, amely a harc dinamikájához való alkalmazkodás hadtáp_
e llátása szemsógéból üzsgált megoldásokat tudná meg5rorsítani.

6.1 Az LP alárendeltségébe taítozó amn katonai §z€rvezeteket,
melyek a fővedőöv és a HDS. védelmi terepszakasz között települnek
élszerú hadtápanyag-ellátásra a g.hdt. megfelelő ellátószenezetehez
utalni.

7,/ A "KÉK"-€k a védelem mélpégébe történő betörése miatt a
veszélyeztetett térségben lévő stacionális rt. ate5lségek, létrehozott
RLCS_k a légvédelem elsó lépcsőjébe kijelölt lérak osztályok, LÉlCS-ek
hátravonására volt szülség. Az itt s?.eízett tapasztalatok szükségessé
teszik ezen szervezetek hadtápellátására vonatkoá (eddig alkatmazott)
ú5mevezett hátorsági szemléletű megszervezés,felülviz§gálatát. Meg_
ítéIésünk szerint a helyzetben beálló változiá§oknak megfelelően a ma-
n6verek és tábori kórülmények köaitti ellátás kérdései er6teljesen kell
ho5r jelentkezzenek már a különböó szintű felkészítés folyamán is.
Ezen katonai szenvezeteknél külön üxgálat tárgyát képezhetné a köve-
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telmények §zerinti hadtápellátást biztosító eszközik és anyagi készletek
minél magasabb szintű mobilizálhatósága. Eryfajta rnegoldási lehetóség
lehet az rt. magasabberység szintjén létrehozott 4{ RLcs ellátrását
biztosító, megfeleló késznlétú'hóttétn létrehozása olyan sámvetéssel,
bog ezen'háttét" alkalmaaására már a közvetett ve§zélyezettség idósza-
kában szükség van. Ugyanezen kérdéskör üzsgálatát élszerű elvégezni
a létrehozott rt. tartalék hadtápellátáa vonatkozásában is.

8./ A hadműveleti repüóterek harcászati repülőezredek által törté-
nó igénybevétele szempontjából újszerűen merültek fel a speciális ellá_

tást igényló kérdések Az elmúlt éü glakorlás folyamán magánvállalko-
aásban üzemelő repülőtéí kerüt kijelölésre hadműveleti repülőtér cnl-
jára, ami hadtáp szempontMl - ktilöncis tekintettel az általános jellegü
ellátásra - felételezatt egl sor ellátást biztosító lehetóség stacionális
meglétét, a repüléskiszolgálá§i folyamatok e§fajta, helyi rendszerének
üzemelését. Ezen repúl6tereken a Terülewédelmi Parancsnokság és a
TT{DS repülőtér gondnokságokat nem működtetett, íry a hadtápellátás
szempontjából szütséges és rendelkezésre álló helpzini anyagok, be-
rendsásek, felszerelések kiszolgálrásba való bevonása csak belsó, saját
hatáskörű elgondolás alapján valósult meg. Célszerűnek látszik ilyen
eseteke való magasabb szintű 5lakorlatias szabályoaás kimunkálása. A
Jelzett e.§etben r szükségesség szerint m€í€lt és rendelkezésre álló
anyag- és eszközmennylség, az energtasámlÁlók óllása, a bertndezések
és felszerel€sek mennylségl adatai a he|yl önkormányzati szervek kép
viselóinekJelentétébcn kétolda|ú je§zókönyvben kerültek vo|na rögzí,
tésrt. Tisztázandó kérdésként vetódik fel a helyszínen lévó, az eddigi
üz€meltetést végzó szakemberek bevonhatósága, az igénybevétel mély-
ségének jogkörbiztosítottsága, elszámolás rendje, a "KEIC-ek behatása
esetén a helyreállítási tevékenpég stb.

Meg kell oldani a stacionér repülőténól és e§/idejűleg a hadműve-
leti repülóténől harctevékenységet végrehajtó harcrászati repüló erók
hadmúveleti repülőtérre telepített anyagi készleteinek és szaktechnikai
eszközeinek anyagnyilvántartási kérdéseit, mivel ezen ale5lségeknek
szeíve7otszeíű ellátó §zervez€tük nincs, biztosításuk kikülönítetten ke-
rül megoldásra, uryanakkor az alaprepülótér még nem tért át hadi-
anyagnyilvántaításra.
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I.sz melléHet

II\rrÉzl(EDÉs
A légvédelmi cs,|patok hadtápelláíására

Üzemanyeg-eltÁtís:

A feladatok végrehajtása során a katonai szervezetek üzemanyag
felhasználása saját foglasztási keretúk terhéíe történik Az ellátásra utal-
tak hajtóanyag felhasználásának kiegyenlítése üzemanyag-feltöltési
c§ekkel töíténik A manővert végrehajtó repiilóeszközik feltöltését a
repülótéri ellátás szabályozott rendjének megfelelóen a típusra megha-
tározott elóírások figrelembevételével kell végrehajtani. A forgosár-
nyas repülóeszköxik hajtóanyag-feltöltésére repüóterenként repülő
üzemanyagtöltó gépkocsikat kell kijelölni. A szükséges felkészítést végre
kell hajtani, s az elszámolrásra a "B'idószakavonatkoá szabályokat kell
alkalmazni.

A17. és á.létak e_ek az eszkőzarányos csapatkészletet és az ellátó
által nem biztosítható speciális kenőanyagot ü5le magával. Az átszállí.-
tott csapatkészletek új települési helyen való tárolását a fogadó katonai
s7Étyezet üzemanya§ telepen engedélyezem, felhasználása - rendkívüli
helrzet kivételével _ az LP ATF külön engedélyével történhet.

A manóvert végrehajtó katonai szervezeteket a menet időszakára
kiegészító készlettel kell ellátni olyan sámvetéssel, hop az új körletbe
való beérkezésükután §aját hatrá§körben csapatkészelettel rendelkezze-
nek- A felkészülés és a feladat végrehajtása során felhasznált készletek
pótlá§át naponta az ellátási utalásnak megfelelően valósítsa meg.

Uíalások rendJe:

- 25. lérake-t a 41.hc"re.ezredhez (TaszÁr),

- 21D., 21l4.1étak.o-t az 57.hc.re.ezredhez (Pápa),

- 21l6.,21l14.lérak o-at a ó9.hc.re. ezredhez (Kecskemét),

- A 17. lérak. ezredet szárazföldi hajtóanyag ellátásra a
131. vb.z._hoz utalom. A 17. lérak.e. hajtóanyag fettölté§t tábori
körülmények köótti ellátássat szervezze.
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Éklmczésl elt6tÁs:

A gtakorlaton részvevó, állandó elhelyezési körletét elha§/ó teljes

állomán! részére VI.sz norma és éjszakai potlék, a helyben maradó ti.,

tts., hka. állomány tészére W.sz., a sorállomány résóte \.sz. norma (a

feladat függvényében éjszaki pótlék) iltetményes.A döntnöki állomány
élelmezésiéllátrasa VI.sz norma és éjszakai potlék biztosításával térítés-

mente§en történik.

Az áttelepülő szernéIl állományt élelmezsi átjelentóvel lássák el,

A manóvert végrehajtó - élelmezái ellátásra utalt - katonai szervezetek
az ellátó alakulatoktészÉte aharértéket adják meg.

A 17. lérake. az ellátást saját hatáskörben saját eóvel és eszközeivel
önállóan tábori körülmények közitt tervezze és szewe zzn. A25.1étak e.

élelmezési ellátását a 41.hc.re.e. (T aszáton) tervezzsolyan számvetéssel,

hory a fózá a repülótéri stacionáris objektumokban, az ételkiszállítá§ é§

kisátgálá§, a szükségletnek megfeleló védőital-készítés a lérak-e. szer-

vezáében t<irténjen. Ennek érdekében a léíak.e. az étkeztetés feltételeit
saját hatáskörben teremt§e meg, a szükséges létszámarányos szak és

kónyhai kisegító állományt a hc.re.e, reszere a helpzínen a$a át- A21.-

lérai<.aa. 2. és 4. lérak o, élelmezési ellátását az 57.hc-re-e-, a 6. és 14.

lérako-k élelmezési ellátrását a ó9. hc.re.e. (Kecskemét) tervezze és szel
veur. Az ételkészítést és kiszolgálást alapvetően a repülótéri stacionáris
objektumokban kell megvalósítani. A lérak. osztályok egyidejűleg ké-
szÚIjenek fel az ételkiszállítás és klszolgálás tábori körólmények közritti
végiehajtására, az ehhez szükséges felszereíést üglék magukkal- A lérak
ositatyok 

^z 
ellátó r&zére a bérkezéssel eryidejűleg osztályonként 1

szakács, 1 fe|szolgáló és lészámarányos konyhai kisegítő állománl biz-
to§ítsák.

A64. rt.dd. a 14. és 19. rt.szd. KRLC§., valamint a 21. lérak.dd. l.sz.
harwezetési pontja ellátá§át saját erőkkel és eszközokkel hatáskörében
biztosíea.

A manővert végrehajtó katonai szervezetek a manóver kezdete előtt
meleg étkezést, a manóver időszakára hideg étkezést biztosítsanak. Az
áttelópüő alakuIatok az új települési helyen rendelkezzenek az áttele-
pült létszámnak megfeleló 2 napi hideg élelmezési anyaggal, melynek
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felhasználása _ rendKvüli helyzet kivételével - csak az LP ATF külön
en gedélyével történhet.

víáizto§ítá§t é§ katonakereskedelmi ellátrást a hell lehetőségek at-
kalmazásával, az egedileg szüIrséges eszköz és anyagkiegészítésse! kell
megoldani. A 17. lérak.e. tábori katonai kereskedelmi boltot üzemeltes-
sen, részére ivóűz-szállítást a 131. vb.z+ól engedélyezek.

Ruhózatl ellátís:

9./ Az áttelepülé§t végrehajtó katonai §zervezetek a hel5nzíni lehe-
tőségekíi5dembevételévet a szükséges tábori elhelyezést é§ pihentetést
biztocító anyagokat üryék magukk al. A2116. és 27174. lérak.osztályok, a
KRLCS-k a szüIaéges á5meműanyagokat és sátorkészletet teljesen egé-
sáben szál|ítsák.

A szükséges ágmemű-anyagokat a 25.1étak.e. ftszére a 4l,hc.re.e.,
21t2,21l4.1érak o. részére az 57. hc,re.e. biztosítsa.

Tisztacserét saját hatáskörben a szü}séges anyagkészlet a helpzínre
történó sállítrással biztosít§ák A fürdeté§t a fogadó alakulatokkal való
eryeztetéssel biztosít§ák és a 17. lérak.e. tábori körülmények között szer-
vez:I&.

& áttelepüló §zakállomány munka és védóruházatát, valamint a fo-
lyamatos munkavégzéshez szükséges megfeleló készletű kiegészítő ru_
házati anyagait ügle magával.

Az utaltak résáre végzstt szolgáltatások kieryenlítés e az ettátók ál-
tal keszített és az igénybevevő kato naiszervezet álial ellenjeg]zett sám-
laváltá§ alaPján történik.

A szemrwételezés és az ellátóval történő e§/eáeté§ek végrehajtása
után_a hadtápellátás megvalósítiására vonatkoáélgonaolrásokát a 2t. lé-
rak_dd., a &l.rt.dd., a ?5.iétaLe., a 17.Iérak.e. hadtápfőnök 1993. 04.06ig
az I-P hadtápfónöknek terje§sze fel.
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A KAToNAI xÉpzÉs ÁttpxnqrÉsB,
rónn r,lpeszTALATAI

Gazda Pó!|

A katonai gazdasági képz& szswezettszerú módja közel ííz éxes
múltat tud maga mögött. Ennl idő után élszerű egdajta üzsgálódást,
elemzÁt végezni, s szerény módon továbblépés lehetőségére is utalni. A
vizsgálódás többirányú lehet. Irányulhat a gazdasági képzés törté-
netiségére, annak tartalmi és módszertani vonatkozásaira, irányulhat a
résztvevók ös§zetételére, a képzÁ minőségi szintjére, ryakorlati hasz-
nosságára, s e5léb a képzést lehetővé tevó feltételek elemzésére.

A katonai gazdaMgi képzés múltja

Mielőtt az előbb feltett vizsgálati kérdésekre válaszolnánk, szüksé-
ges néhány elófeltevést tkztázni. Ilyen elófeltevés a katonai gazdasági
képzés mint olyannak a tisztázása.

Miért tehetó fel r kérdés?

A kérdés valódisága több okra vezethető üssza. A címMl á beve-
zetó mondatból arra lehetne következtetni, hory hadseregünkben gaz-
dasági kérdések megoldását elósegítő, valaminyen szintű és tartalmú ok-
tatási forrna a jelzett 10 évet megelózően nem volt. Ez teímészetesen
nem igaz. Az al*ori hadseregben folyó gazdasági kérdések kezelésére és
megoldására vonatkozó ismeretek a fóiskolai tisztképzes hadtáp és pénz-
üryi, a ZMKA hadtáp tansáken folyó képzés formájában (csapatgaz-
dálkodá§ téma) megoldottak voltak. Ma a ZMKA védelemgazdaságlan
tanszék gazdálkodást előaegító tantárslakat részletesen oktatja. IIa a
kérdés idóbeliségének súlypontját a 83-as évek elé tesszük, akkor azt
mondhatjuk, ho5t a tanintézeti képzésben a szorosan vett katonai-gaz-
dasági képzés a csapatgazdálkodás viszonylag nagyléptékú, szerény mély-
ségú művelésére és oktatására, illewe kifejezett szakorientáltságú okta-

Dí. Gazda Pól mkrzí€dar,8 hadtudünány kandiűtü§e, zMxA vód€l€m8azda§á8tan t n§zék,
tan§zékyezetó ety€t€nri docén§
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tásra szodtkozott (§ok tekintetben ideologizált vonatkozásokkal tarkí-
tott képpel).

A katonai-gazdasági képzés tartalmi (és formai) vonatkozásában po-
zitív minőségi vá|tozást 1983-a§ évtől lehet sámolni. Ettől az elltőlkez-
dődően indult meg a tanfolyamrendszerű katonai_gazda§ági továbbkép-
záí reldsze1 ezznl eryidőben a Zrínl Miklóa Katonai Akadémián min_
den hallgató részere a katonai-gazda§ágtan oktatiá§a. A tanfolyamrend-
szerű katonai-gazdasági képzá olyan rendszenel lett indítva, hogl az
abban a körben éíintettek öt évente ismételten részt vesznek.

A mai katolai-gazdasági Mpzés Mnye§ megttélésében ebnúlt tü év
alatt töttént tartalmi vonatlcozósolc, ezek változásai tekinthetók megllatá-
rozónak F.d az állítást a politikai és gazdasági rendszerváltás éppen a
gazdálkodrás területén, annak módjában különösen hangsúlyosság tette.

Áz ebnllt rendszerbe4 a jeknle§ politikai-gazdasó§ rendszerben a
gazülkdósi igény és annak gnkorlata mint szíilnégszmlség megfogalma -
zúsm k2rült. Agazdálkodás megvalósulásánakazonban a feltételrendsze-
re az elmúlt rendszerben egészen más volt. Ez egnészt lellezsthető az
akkori poliükai-gazdasági modellMl, a YSZ-hez való tartozásbóI, a ü-
lággazdasághoz való viszonyunkból, stb. vonatkozásokból. Az elmúlt
rendszer tanfolyamszerú katonai-gazdasági képzés tartalmi elemei í5l
teímészetesen szoros korrelációban álltak a felsoroltakkal, (mondjuk
meg őszintén) az eképpeni mozgrástér szúk volt. A történetiség hűsége
azonban megkívánja azt is, hory leírju\ ho5l az akkori Magyar Néphad-
sereg VK Anyagteríezési és Kőzgazdasági Clsoportfónök ezirányú tö-
rekvése, s eredményei az akkori VSZ-en belül, de hadseregen belül is
úttöíó, pozitív jellegű volt. I-ényegében a mai gazdálkodrási gondolkodás
eredményei e5r részének letéteményeseivé váltak Ezen úttörók közé
tartozott, az elhunyt Dr. Kazinczi Bwán alez hadtudomány doktora, aki
a telje§ katonai_gazda§ági tanfolyamrendszer tematikai és módszertani
vonatkozásait elsónek összeállította. EbMl még ma is jó néhány elemet
hasznosítani tudunk, példáu| a ülággazdaság fő folyamatai és ezek hatiása
a ma§tar nenrzetgazdaságra, stb. Ide sorolhatók a teljesség igénye nélkiil
a gazdálkodá§ területén új gondolkodást igényl6 és azt lehetóség szerint
megvalósítók Dr. Janzz l(ítoly mlc vörgt., Dr. Turák János ezds., Dr.
Bencsik Is§án ny.mk vrirgr. Az akkori tanfolyamok színvonalas kóvetel-
ményei miatt az elóadók kiválogatása is igen igényes volt. Ezt a magas
fokú igényt szolgálták ki például Dr. Palánkai e5letemi tanár, Dr. Simai
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akadémikus, Dr. Sárközy eryetemi tanár, illetve a had§eregből olyan szé-

les és mély ismerettel rendelkezó tábornokok é§ tisztek, akik a hadsereg

gazdálkoóásának hatékonyságát, a gazdálkodás feltételeinek javítását

§tb. személyes üs/üknek is tekintették.

A tanfolyam tartalmi vonatkoaásaiban visszatükrózódtek az orság
gazdasági irányításainak makoszintű vonatkozásai. A gazdálkodrási tan-
iolyam ikatonai gazdálkodás kül§ő (onágon belüü - OGY, OT, PM stb.

- i éWe orságon kívüli VSZ hadigazdasági kapcsolatai), illetve had§ereg

b€l§ő gazdálkodá§i rendjevel foglalkozott, ami magába foqlalta a katonai
gazaa*oaas tervezésétól az aíyag, munkaetó, pénz stb. felhasználásig
ierjedó minden gazdálkodási tevéken},séget, A tanfolyamok_súlyponti
elemét a csapat illetve kózponti szintú gazdálkodás minden oldalú elem_

záe alkotta. A tanfolyam keretén belül külön foglalkozÁs tárgátképez-
te a parancsnok helyének és szerepének meghatározása a gazdálkodási
tevékerynég irányitá§ában.

Az oktatási mód§zeítan vonatkoaásában olyan glakorlat alakult ki,
hog5l az elóadások után kérdés feltételre, illeWe e5les vonatkozások
megvitatrására került sor. A tanfolyamok délutáni foglalkozrásai (szemi-

nárium szerúen) egl-ery elhangzott elóadás ryakorlati hasznosíthatósá-
ga problémájánakáegvitatására szodtkozott. Atanfolyamokid6tartama
áifierenciáltvolt, magasabbegységek parancsnokai részére e5lhetes, ez-
red ésegrségparancsnokoknak kéthetes, különkizó gazdálkodást iránl-
tó parancsnokok és tisztek részere három-néryhetes időtartamú. A tan-
follam módszertanába tartozott, ho5t a tanfolyam végén ery nap fórum-
szerűen tett felhasználva. A fórumra az akkori hadsereg gazdasági tevé-

kenységéért felelós vezetók (hadtápfónókt6l - a pénzüryi szolgálatfónö_

kig 6eáróhg mind) részt vettek és válaszoltak a feltett kérdé§ekre. Az
előadásokonés a fórumokon feltett kérdések rögzítésre kerültelg abból
a élMl, hogt azok elemzéséMl (amelyek mérvadók voltak) következ-
tetést, esetleg feladatszabá§t, va§l valamilyen szintű tartalmi mfiosítást
lehetett eszközölni. A katonai-gazdasági tanfolyamok képzéséért, beis-
kolázásáért, oktatá§ tematikáért, el6adók kiválasztásáért stb. a MN VKF
intézkedése alapján az MN VK Anyagtewezés és Közgazdasági Csoport-
fónök volt a felelős. Tanfolyamok helye MH Annavölgl-üdülője volt-

Milyen upaszutatokvonhfutók meg az ehanah rendszer lcatonai,gazda-

só§ tanfo$amszeő, illetve ZMI{A-n történő kaanai-gazdasógan oldatá,
sóval kapcsolatban?
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Mint már sá volt, a hadseregben a gazdálkodással való foglalkozás
"maglar model|je' az akkori VSZ onágok sámára is új volt. A VSZ
orságok zömében meglévó naturális gazdálkod;ás megcsontosodott vál-
tozatához képest a maglar katonai gazdálkodás (ami pénzgazdálkodrás
irányába mozdult el, s bizonyos "piacin elemeket is megengedett), "eret-
nek' lépésnek tűnt. Ennek az'eretnek' lépésnek nevezett gondolat meg-
valósításának azonban nem voltak akadályai, sőt e5res VSZ onágok
figelmét felkeltette. Katonai gazdálkodás témában (mások mellett) a
lenglel hadsereg katonai gazdasági szakembereivel naglon jó kapcsolat
alakult ki (már csak azert is), mert a lens/el hadsereg néhány katonai
gazdálkodási l.-érdés megoldrásában (akkor) bennünket megelózött.

Az állam szerepvállalása a gazdaságban az elmúlt rendszerben igen
mély és szeles volt, (poütikai_gazdasági modellMl következett). Ez azt
jelentette, ho5l a hadsereg gazdálkodrási lehetőségei és annak módszerei
(bizonyára ma már furcsán hangzik) eryszerűbben, könnyebben kiüte-
lezhetók és sámonkérhetők voltak. Hiszen, ha kellett azok megvalósí-
trására az akkori törvények erre igen széles felhatalmaaást is adtak. Ebben
az értelernben a hadsereg múkiüésével összefüggó gazdasági mozgrástér
sálesebb és puhább korlátokkal rendelkez€tt. A had§ereg részere a költ-
ségvetési előirányzat már akkor is kemény korlátnak számított,bfu igaz
az is (a hadsereg műkCr,dtetésével kapcsolatban a költségvetési előirány-
zatok köztitt "bújtatott tételek' is voltak), hory egrfajta köitségvetési to-
larencia a "különbözó technikák' igénybevétele mellett volt. Ilyen mak-
rogazdálkodási feltételek mellett, a katonai gazdálkod6s tanfolyamsze-
rú, de íanlntézeti oktotásában is elótérb€ kerültek azok r gazdálkodóst
segltd raclonalláló technikák és módszere\ melyek a gazdálkodás
szeruezésé\ a gazilálkodás ertdnényességé! a poroucsnokok rendelke-
zésre álló eróforrás felhasználásának ésszerúségét elósegítették Az ok-
tatÁsban résztvev6k számára nllvánvalóvó vól! hogl a hadsereg tevé-
kenységg ezen belül s c§apatok gaziálkodási tevékenysége nem önálló
gazdasági rendszerként hanem a nemzetgazdaság rész- rendszerekén!
az őt körülvev6 kűlsó gazdasági környezet feltételeit tigtelembe vev§
azzal c§ak koníorm módon tud működni. A tanfolyamok, ZMKA kato_
nai gazdaságtani oktatása, a katonai gazdálkodás kiteljesedését elósegítő
gazdasági szabályoák, stb. az új iránt fogékony parancsnok részére olyan
impulzust adtak, melyek a esapatok gazdaságossági eredményeit növel_
ték Sajnos ellenható tényezók is voltak, ilyenek a gazdasági eredményből
való osztozkodás, rosszul gazdálkodók segítése, stb. A pozitív és negatív
ercdmények (a gazdálkodási lehetóségek megoszló képe, a gazdasági
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eredmények más-más szintjei) ellenére az ak}orl gozdasági tanfolyano-
}at eredményesnek ketl tskintetnl még ekkor tg ha a rendszervíltást
kóvetóen ez ott tsnultak €g/ É§ze nem volt hasznólhatd de s t8Dultak
mós része, a gazdlilkodóst segítí raclonalláló tecbnikÁk ma ls érlékÁl,
lónak, használbaíónak teklnthetók

A katonai gazdasági képzés jelene

A rendszerváltás igen szele,skörű változást eredményezett haánk-
ban, ez többek köótt megnllvánult politikai és gazdasági vonatkozás-
ban is. Politikai vonatkoaásban a többpártrendszerre épüló parlamenti
demokrácia, gazdasági vonatkozásban, a gazúaság pivatlnáciőia, a gaz,

daság működésének piaci szabáIyozá§a stb. jelentett legfontosabb válto_

ásokat.

A YSZ és a KGST felbonllisa' ez óllan szerepvÁllelósánalr beszú-
küIé§e §tb. - s már enlítettek - olyan mlnós6gt vóltozásokat Jelentett
ani a Magnr Honv&ség biztonsógpolittkat és katonai funkclójában,
hadászatl elképzetésében, szervezeti felépitésében, a hadsertg múkii,dó-
képessfu ét fo|yematosan biztosító gazdólkodásl rendszerében é§ rnnak
nechanlzmus6ban ls változást okozotí A hadsereg gazdálkodási rend,
szer megváltozós6nak - mór említett tényzői nellett - ez egrlk fontos
vóltozója gazdaságl környezetében bekövetkező minósógl változás volt
rml r MH-t placgazdasógl környezetbe helyezte. E'bMl e§lene§en kö,
vetkgzetí(zlk), hogr a hadsereg béke és hábonús ellátásáboz szültséges
nnyagi-technikai stb. lgények kiel{ítése e gazdaságból alapvetóen pl,
ackonform eszköólrkel, verseny és eg/éb töryény€k b€taríása mellett
Iehetséges.

A hadsereg fenntartását és fejlesztését szolgáló költségvetési igény,
illewe az országg5nilés által jóváha5lott költségvetési támogatás igen ala-
pos, s mély (az előzÁ rendszer onzággnilési igényéhez képest sokkal
részlete,sebb, sokkal jobban megokolt gazdasági indoklással) munkát kö-
vetel és feltételez Az orságg5nrilés kölségérzékerynége hatváDyozottan
megnótt, s a had§ereg irányában sem tesz kivételt. Az új 6llamhóztartási
tiinénn számvlteli törény, stb. e bsd§€r€b€n (,| megfele|ési kiivetcl-
nényt tndukÁlt A jelzett külsó és belsó változások felsorolásának teljes-
ségi igénye nélkül belátható, hog az MH gazdálkodásában lényeges vál-
toaás volt. Mindezek után, természete§ tgényként fogalnazódott mcg,
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hog e váltodst - éppen a megfe|elés miatt - e katonai gazdasÁgi kép-
zésben követnl kell, biszer a képzés lehet az lz eszlóz, ami az új hety-
zet t éílelúe,J,,l tuüs és kezelé§ére megíeleló módszcreket, technikÁt
tud ednl. A katonai-gazdasági képzÁ fonnája - felismerve a szükségből
fakadó igénl _ Mvült. A tanfolyamszerú katonai-gazdasági képzést to-
vábbra is megtaítva, a személl feltételi igények növekedése miatt a
ZMKA-n 1991_92 tanévben gazda§ági törz§tiszti képzés is beindult, ami
a hadsetegben rendszeresített gazdasági főtiszti, értéketó_elemző alosz-
tályvezetói stb. beosztások szakszerú ellátrására készít fe|. Ezzel párhu-
zamosan a Bolyai lánoc Katonai Műszaki Főiskolán a gazdasági tisztkép-
7íÁ 1991. ószen szintén beindult, az első gazda§ági tisá hallgatók 195-
ben végeznek.

A gazdasági képzés szakmai felügeletét 1990-tól MH Gazdasági
Csoportfőnök, ma Hadigazdálkodrási Csoportfónök látja el. A gazdasági
törxtiszti, illetve a katonai-gazdasági tanfolyamrendszerű szakmai to-
vábbképz&t a ZMKA Védelemgazdaságtan tanszék végzi.

Mindezen elófeltételek után milyen oktatrási program alakult ki? (a
már említett megfeleltetési igény alapján). A katonai gazdasági tanfo-
lyamszerú továbbképzá új tematikai programjának kialakításánál (tar_
talmi kitölté§nél) két nézeí voltl

1.) ZMI(A Vedelemgazdaságtan t anszék nézete szerint a gazdasági
tanfolyamok tematikai progíamjának választékát szűkíteni kell, ígl e5r-
ery gazdálkodási módszer elméleti és 5nkorlati elsajátítrására na5robb
óraszám lenne bizto§ítható, következáképpen (ebben az értelemben) a
tanfolyam hatékonysága - bár specifikáltan - fajlagosan jobbá válhat (ery-
ery ismeretanyag vonatkoziásábant például folyamatszervezés, racionali-
záli{c módszertan, gazdasági elemzÁ, §zámüteli i§meretek, stb).

2.) A HadigazdáIkodási Csoportfőnöknek, mint szakmai elöljárónak
az volt a véleménye, hop a gazdálkodási tanfolyamot - nem vitatva a
tanszék racionális nézetét - e5tenlóre olyan tartalmi elemekkel töltsük
fel, ami a folyó aktuális gazdálkodrási tevékenpég naprakészségében tud
segíteni. Ennek az álláspontnak a fó érve az volt, hory a hadsereg gaz-
dálkodásában sok váltoaás volt, illetve az új gazdálkodrási helyzet még
nem eléggé konszolidált abban a tekintetben, hog/ képzé§ tartalrnában
ettól az elvtől most eltérjünk. Végül i§ a tanfolyam jelenlegi változatában
alapvetóen a Hadigazdálkodási Csoportfőnök véleményét érvényesítet-
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tük azzal, hory néhány, a gazdá|kodás racionalizálását elósegító témának
- igen szúk, csak orientáló jelleggel - is helyt adtunk

Jelenlegl tematikal progranunk fóbb összetevól:

1.) A gazdasági környezet hatá§a. (Ezen belül fontosabbak a világ
gazdasági hetyzete; a ma§/aí hadiipar helyz€te; a ma§/ar nemzetgazda-
ság átalakulása; a gazdaságiogi isneí€tek stb.)

2.) A katonai gazdálkodás rendszere. (Ezen belül fontosabbak: a

MH gazdálkodás alapjai; a felsőszintü gazdálkodás rendje; szabályai;
nemzetközi katonai gazdasági kapcsolatok; a gazdasági hivatal tevékeny-
sége; a csapatgazdálkodás; MI{ tervezési, besámolási rendszere; a MH
számviteli rendszere; a MH pénzüryi rendszere; a csapat költségvetési
gazdálkodás idószerű kérdései stb.)

3.) A MH ágazati gazdálkodásának he|yzete.

4.) A számítástechnika alkalmazása a gazdálkodásban.

Milyen tspa§zt8latok vonhatók le a Jelen katonal gazdasógl tanfo,
lyamokról?

A továbbképzesi tanfolyamok teljeskörű tervezési-szervezési fel-
adatait - tanfolyamokra kiválasztott állomány személyüryi vezénylési pa-
rancsával kapcsolatos feladatok kivételével - mint már szó volt róla (az
MH parancsnok intézkedése alapján) a ZIIíKA védelemgazdaságtan
tanszék végezte. A tanfolyam helye a ZMKA- A tematikai programban
szereplő előadások megtartását megosz§a, a MH Hadigazdálkodási
Csoportfónök, ZMKA védelemgazdaságtan tanszék, a felsószintű gaz-
dálkodó szervek (hivatalok, csoportfónö}ségek, fónökségek) vezetói-
nek, valamint BKE, a BME érintett tanszék oktatói elóadóként, ütave-
zetóként történő résa/ételevel végeztük (és tervezzük a továbbiakban
végezni).

A tanfoly4m résztvevői a megtartott elő adások7o-8o vo-át e§.önte-
tűen hasznosnak, ke|lóen glakorlatiasnak, munkájukat segítónek minő-
sítették. A foglalkozások 20-30 7o-ról beosztásuk, érdeklódési körük és
felkészültségük függvényében rnegoszló volt a véleményük
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A résztvevók pozitívan fogadták és ismeretMvítőnek értékelték a
ülág- és a nemzetgazdaságról, a hadiipari tevékenlségről, a hadsereg mű-
szaki fejlesztéséról, a felsőszintű gazdálkodás rendjéról, szabályairól,
szervezeteiről, a csapatgazdálkodrás elméleti kérdéseiról, valamint a BKE
és a BME jeles oktatói által az értékelemzáróI, a folyamatszervezÁről,
a gazdasági-jogi kéídésekól tartott elóadásokat. Gyakorlati munkájukat
közvetlenül segítónek minősítették a sámütelle!, az anyagnllvántartás-
sal, a tervezéssel, a költségvetési pénzü5lekkel, az illetmény- és bérgaz_
dálkodlással, a lakrásgazdálkodással, az elhelyezéssel, az anyagmozgatás-
sal és sállítással foglalkoá e|óadrásokat. Kiemelkedóen jónak értékel_
ték a hadtápgazdálkodással kapcsolatos elóadásokat, valamint kérdése-
ike a fórumon kapott válaszokat.

A résztvevók körében veges megítélést vá|tott ki a pánélos és gép-
jármű technikai, repülóműszaki, az elektronikai, a veryivédelmi, a mú-
szaki technikai szolgálatok gazdálkodási feladatairól tartott elóadá§ok
Ezeket a rósztvevók beosztrásukhoz túl szakmainak, problémázgatónak,
mások (az e területen dolgoák) általánosnak, gyakorlati munkájukhoz
keveset nyújtónak ítélték. A hallgatókjavasolták az ilyen jel|egí előadá-
sok tartalmának tömödtését, integrálását, illetve a mélyebb szakmai fel-
készültséget igényló kérdéselq beosztások szerinti kiscsoportos formá-
ban történó megvitatá§át.

A résztvevók érdeklő<lése szakmai összetételük miatt is differenciált
volt. A gazdálkodási tiszteket, fótis zteket, az aíryagtervezóket elsősorban
a számvitel, a nflvántartás, az elemzés, az értékelés, a gazdasági szabály-
ók nyújtotta lehetőségek, a jogkörük és hatáskörük tisztázása ioglalkoi-
tatta. Az anyagi_technikai fónököket az ellőtás, a beszerzés, a pénzü§i,
a fenntartási és műkö,dési napi kérdések érdekelték. Az erységparancs-
nokokat külön<isen a költ§égvetési pénzüryek, a szerződésiötéssel kap-
csolatos jogi szabályotq a problémák megoldrásának lehetóségei, a béké_
vezetési kérdések foglalkoztatták. Többen javasolták az elkövetkező
tanfolyam §zakmailag differenciáltabb megszervezé§ét, a számüteli, a
pénzü5d, a csapatköltségvetési, a gazdasági-jogi elóadrások tartalmának
bővítését, eryben a tanfolyam már jelzett mondanival{ának tömörítését.

A tanfolyam hasznosságát az elóadásokon kívül a résztvevók abban
i§ látták, hogl az lehet&éget teremtett sámukía a különkiző szakmai
főnökökkel való személyes találkozá§ía, a problémák megbes úleséte &
hasonló beosztrásban lévőkke| a tapa§ztalatok kic§eréléséie.
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A katonai gaziasági képzés jövője,
továbblépás lehetóségei.

Hos§zabb táuí képzési prognózisról ma nehéz beszélni. Ennek több
oka is van. Egyik ok az új oktatrási, illetve felsóoktatási törvény elfogadá-
sából adódó feladatok katonai oktatási kérdések megoldásának még nem
(va5l csak tewezési állapotban lévő koncepciói) ismert a konstrukciója.
A másik ok a MH hosszú távu gazdálkodási modelljének hiánya (itt most
nem tárglalandó okai vannak).

A felsoroltak ellenére a katonai-gazdasági tanfolyamszerú képzés
röüd távú prograrnjában továbbra is he$ kell adni a képzés jelenlegi
formájának, hiszen az MH jelen|egi gazdálkodiási rendszerében és gaz-
dálkodásában az elkövetkezó években is várható - feltehetóen nem nagy
léptékű - további változás. Ezek a változások a gazdálkodrás rendjét, il-
letve a gazdálkodási szabályokat (szabályoaásokat) érinthetik, Ezekból
következik, hogy a tanfolyamszerű katonai-gazdasági képzést már csak
ezek miatt is fenn kell tartani (ha úry tetszik a naprakészség miatt). A
tanfolyam jelenlegi tematikai programjában helyt kell adni azoknak a
tapasztalatoknak, melyek az e§es fielzett) szakgazdálkodási kérdések
tár5lalásának integrált, röüdebb formáját tartják célszerűnek. A tanfo_
lyamok tartalmi vonatkoziásában természetesen a naprakészséget és az
új információk megismerésére továbbra is lehetőséget kell biztosítani,

A tanfolyam 3 hetes (90 órás) konstrukciójánál (éppen mert ezen a
tanfolyamon vesz részt az MH paíancsnokág gazdasági kérdésekkel fog-
lalkoó vezetóállománya) meggondolás tárryát képezhetné, egl olyan
konstrukció, amikor a tanfolyam 3. hetében 30 órában gazdálkodást eló_
segító innovatív ismeretek megszerzését tennénk lehetővé. A tanfolya_
mon résztvevó számára néhány ilyen lehetőség "meghírdetésre' kerülne,
s ezek közül igénynek megfelelően választani lehetne. Ilyen gazdálkodást
elősegító témák vehetók sámításba mint: racionalizálás módszertana,
folyamatszewezés, gazdasági elemzés. stati§ztika, sámvitel, gazdaságio-
gi kérdesek, stb. Ebben a konstrukcióban az elsó két héton a tanfolyam
sztender vonatkoaísai megmaradnának, a harmadik hét a résztvevők igé-
nye szerint lenne hasznosítva. Valószínrisíthető, ho5r ez a változat az
előrelépés e§rik módozata lehet.
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A tanfolyamok ismétlódésének periódusát (öt évente eglszer) csak' a parancsnok vonatkozásában volna élszerű megtartani, a gazdálkodrás_
§al közvetlenül foglalkoó ht. állománynál a periódus idó csökkentése
(3-a év) tűnik ésszerűnek, éppen már ajelzett konszolidálódás még meg-
lévó hiánya miatt. A tanfolyamok e5léb vonatkozását megítélésünk sz€_
rint nem kell megváltoztatni.
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KAToNAI GAzDA&(G - vÉoBr,ruceznes,,ic

rvn-lclr-Bunópx IIADITEcHNIKAI rnnpszrÉs És l
vÉnBlrrupln

kasae§ Jthosl

Az elmúlt évtizedben a nyugat-európai (NATO) onágoknál jelen-

tó§ tóíekvé§ek voltak megfiryelhet6k a haditechnikai fejlódésben, a

K+F és a védelmi ipar gazdaságos szemléletű tisszekapcsolrásában- Jelen
tanulmányban a fdett nyugat-európai orságok haditechnikai fejleszté-
se 20ü)-ig sóló teweinek irányelveit, fóbb programjait a Mlryar Ho1-
védség, illeFe a magrar védelmiipar e fejlesztésekhez történó kapcsoló-
dá§i lJhetó§égeit tárglaljulr Erre annál inkább szükség van, mivel a kü_

klnféle publi[ációkbán megielenó jövőbeni egnéges Errrópai Biztonsági
Rendszer feltételezi a koordinált fejlesztést, az inteEált védelmieszköz-

5lártást, a hader6k, légvédelmi és más rendszerek na5fokú e5resítését.

A NATO haditechnikai fejlesztésének tartalma a '90-es években

A NATO a hadseregek haditechnikai fejlesztése terén lrányelvként
az alóbbiaklt haűrczta meq:

- a racionalizálás, az át- és utánfegyverzés gazdaságosságának
szem előtt tartlá§a; '

_ az újszerű anyagok alkalmazása;

- az elektronika, a mikroelektronika és az optronika legújabb
eredményeinek alkalmazása;

- a találati pontosság és a hatékonpág növelése;

- az altomatiálás fokozása;

- az él6eróvel való takarékoskodiis;

l Ih.Ir.szetiJíno§ínLálazcd€§,tklrzgazdlságtudqttíoyk ndiűtusa,lzMHFvTszF+ég
tol(áta mérDöl íórBái,
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- az indirekt irányítás elótérbe állítása;

- az alapkutatrások eredményeinek jobb hasznosítása;

- a csapatok mozgékonpágának fokozása;

- a csapatok tűzerejének növelése;

- a élfelderítés és célmegemmisíté§ tökéletesíté§e;

- a csapatok pánélwédetMgének növelése;

- a csapatvezetés színvonalának további javítása.

A NATO jelenleg is érvényben lévó gloMlls íeJlesztési progranJe
§tabil é§ változo elemkMl tevódik ö§sze.

A Védelmi Tervező Bizottság 1 985-ben 20 éves fejlesztési idószakot
határozott meg az"MC-299" jelzáű, Szöve§égi Katonai Koncepciók cí-
rnú alapdokumentáció összeállításakor. Irányelvként a csúcstechnológia
célirányos alkalmazását jelölte meg.

198ó-ban dolgozták ki a NATO egüttműködési Kutatási és Fejlesz-
tési Programját, melynek keretében a pénzügri elóirányzat 540 M USD
volt.

1987-ben a NATO vezetése új miniszteri direktívában pontosította
a mo§t már röüdebb távú fejlesztési elgondolásokat (például az egrik
ilyen direktívában lett leógzítve a nyugat-európai védelmi ipari kapaci-
tás és kooperáció optimális és céürányos kihasználása, a vállalati fúziók
támogatrása).

1988-ban Washin glonbaa"A NATO-straté giai támagaű s a az 1 990- es
éveben' címen prttosították a Programot.

A NATo vezetése na5l jelentóséget tulajdonít a csapatv€zeté§ át-
fogó konzerűsítésénelg az európai ténéget átfogó automatizáltvezetai,
irányítási és információs rendszer kiépítésének Ez a komplerum e§Eé-
gesíteni fogia a NATO egresíteű légvédelnl údiólolrÁciós rcudszprét

- a parancsnoki riasztási és irányítási rendszert;

- a repülógép-fedélzeti korai elórcjelzó á irányító rendszert;
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- a 2Offi-ig kiépülő légi vezetési és irányító rendszert.

195-ig az európai feldedtő rendszerek új elemeként a legfejlettebb
tagonágok kiépítik saját űrfeldedtési rendszeriüet,

2Offi-ig befejeódik a NATO integrá|t távközlési rendszere második
szakasának kiépítése, és a csapatvezetésben is megvalóeítják a műholdas
híradást.

A Progmm jekrlleg töIbek lözött kiterjedt:

- a na§/ ponto§ságú lószeretre;

- a távolról indítható fegrverekre;

- a tengeri aknálra;

- anas/teUe§ítményúrepüógépekre;

- a radar-feldedtó rendszerekre;

- a figyeló- és élfelderító rendszerekre és a

- NArOfregattokkidolgoásáravonatkoáe§/üttműködé§re,

1988. végéig 17 közö§ program beindítására került sor, s továbbiak
szewezése van folyamatbaa. Ez a 17 program az alóbbi:

1. ADA terveást támogató píogam;

2. 155 mm-es autonom irányított rakéta;

3. Modul "stand offl fegner;

4. Tóbbcélú adattovábbítórendszer;

5. NATO azonosító rendszer Mark XII, XV NIS (IFF);

6. Repülógépfedélzetilokátor;

7. Repülógép fiiggóleges felszállási technológia;
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8. Vadászrepülógép manőverezóképességénekfejlesaése;

9. NATO fregatt;

10. Harcászati híradó rendszer;

11. HAWK mobilitás fejlesztése;

12, NATO légi hadviselés szerveási rendszer;

13. Harctéri adatá§iteü renózer;

14. F_16 konzerűsítése;

15. ünk-l 1 fejlesztése;

16, Felszíni hajó torpedóvédelem;

17. Többcélú RPV.2

1988-ban közis beszerzések menedzselésére elfogadta a NATO ve-
zetése a CAPS-I: C,onventional Armaments PIanning System+ (Hago_
mányos Fe5verzeti Terveási Rendszert).

1989-ben elfogadta a NATO ve7atés az nArmament Cooperation
Master Planlt (Atfogó Feryverzeti Egüttmúködési Tervet). Benne
meghatároztÁk a nemzetközi K+F_i gyártrási és el|átrási programot, mint
útmutatót a vállalatok részére.

Példaértékű az ún. HPMW_program, melynek keretében olyan fery_
verek fejlesztése folyik, amelyekke| az ellenfél harci technikai eszközeibe
beépített elektronika áramköreit kívánják megsemmisíteni.

2 Me8ie8!zés: A kózö. prog.tmolúatt t ocín NATo 8§á8ok ir ré§zv€§zlelí, ezéít a harékooy
€gyúatmúkódé§tirodt ríía ö6.2!lúó í§aeket é§ sz.kqnbeícket dolegáltak ezeo
6§átolúú.
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További kicmelkedó NATO hgdltechnlkú K+F programolc

- AEROMOBILITE: a pánélelhádtó képesség növelését celó
program;

- BAMS: frekvenciaugíatá§o§ rakétaprogram: a francia MAT[{A-
ég légvédetmi rakétáinak korszerűsítése, külön<h tekintettel az irányító
rendszer fejlesztésére;

- COBRA: pánélozott harcjármű program;

- BEMILCON: területi hírrendszer program: az európai terü|eten
mozgó NATO fe5lveres erók vezetékes hírrendszerének automatiálá-
sa;

- IIAWK-HELIP progtam: a IIAWK légvedelmi rakétarendszer
fejlesztése;

- BHELIOS program: olasz-francia-spanyol egüttmúködésben
önálló dél-európai múholdat állítanak pályára 7997-93,bal;

- SADARD progr am: pánélénékeló és -romboló lószer könnyű
pánélozott élok megsemmisítésére;

- FAADS píogram: A sáradöldi erók S-elemes elóretolt légvé-
delmi rendszerének továbbfejlesztése;

- többcélúsorozatvetók (MLRS) újgenerációs lőszerkészletének
kifejlesztése és rendszeíesítése, különö§ tekint€ttel az önvezérlésú pán-
éltöró kazettás ló§znrekrc;

- az ATACMS harcászati rakétarendszer hadrendbe állítása, illet-
ve a NATO tüzénégi rendszerbe történó integrálása az MlRS-rendszer
bázisán;

- korszerű, szintetikus aperturájú RADAR rendszer (reál idejú,
nagmélységű radarfeldedtés) fejlesztési, rendszerbeálIítási programja;

l43



- 2000-ig egl új C3 (vezetés, ellenórzés, hírközlés +felderítés)
rendszer [STRIL9O program] Iétrehozása, rendszerbeállítása;

- BASE-90 píogíam: tökéletesített, szettagolt támaszpontrend-
szer kialakítása 2000-ig;

_ a tábori tüzérségnél: automatiált feldedtó á túzvezető rend-
szerek, valamint lézertechnikai eszköók alkalmazása;

- aa ARTEMIS-30 légvédelni ikercsövrrí rendszer rendszeresítése;
stb.

A K+F ködptáv,í irányait, programj ait az l.sz tóbWzat ftszletesen
tartalmazza.
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, l.sztőblóza'

A NATo közlptlívú hoditechnlkat KiF lrányai

Téma megnevezések A f ejlesaés-rendszerbeíüítís
időtartsm&

l. R.epüőgépfedázeti elektíonikus feldeÉtő
eszközök
NATO adatfeldolgozó és továbbító rent|szer
elemei
LEOPARD-I é§ -2 harckocsik harérték növelése
MARDER-2 PSzIl kif ejlesztése
PANTHER pc; vad. hsrcjórmű kif€jl€sztése
Új önjfuó t8rack kif€jlesztés€
Itr.geneúcios pct. r&k íendszeí kifejlesztése
l55 mrn45 4BPY 16r"r kifejl€sztése
Kazettís lőszer (MoW) Lifejl€sztés€
DM-2 A4 tip. torp€dó kifejlesztése
Tüzér§ei céreldedtő lokítor kif ejlesztése
PATRIOT lérak rendszer korszerűsírése
124, osaályu fregatt kifejlesztése
2 l 2. osztályú tengeralattjáíó kifejlesztése
JAGER 90 @FA) vrep€ép ldfejleszté§€
PAH-I pc. vad. helikopter kifejlesztése
Kí§éíő helikopteí kif ejlesztése
Könnyű szálító-mentő helikopter kif ejlesztés€
Haditengerészeti helikopter kif ejlesztése
Pilótanélküi haíci íep8ép kif ejleszlé§e
Pilótanélküli é|íelderítő rep. gép kifejlesztése
F-4F és RF-4E rip.íep.8épek z&vandóinsk beszerzése
A B0-105 felderítő é§ ii§szekötő helikopter
felfegrverzése
TORNADO tip. v. bomMá 8. sorozatínak kibocsójtísa

2.

1988_1994.

1989-1991.
1988-1999.
L988-1997.
1988-1997,
l988-1997.
1988-1999.
l989-1998.
l989_2000.
l988-1999.
1989-1996.
1988-1992.
l988-2000.
1988-1997.
l988-1999.
l988_1998.
l988_1994,
1988_199ó,
1988_1996.
1989-1999.
1988-1996.
|93-1996.

1994 -1995.
1989-1996.

3.
4.
5,
6.
1

8.

9.
10.
1l.
12.
13.
|4.
l5.
l6.
l7.
18.

19.
20.
2l.
),,
23.

24.

A csúcstechnikai harci-technikai fejlesztés mellett jelentős szerepet
kapnak o hagronóIiyos technikal kor§zerű§íté§l pmgromok is.
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Az e5dk igen fontos terület r krtonal gépJórműtechnikal eszköók
alkalmazísa, fejlesztése és üzemeltetáe.

A katonai gépjármútechnika fejlesaésekoí fonto§ a katonai, techni-
kai, gazdasági sajátosságok figrelembgtétele. Ezek a speciaMsok a lö-
vetl<czők

1. Mennyiségi saj átosságok

- az állomány mennyisége;

- a gépjárműtechnikatípusonkéntimennyisége;

- az évente, illetve havonta glártott mennyiség.

2. Min&égi sajá to*ságok:

- típusok megléte, §ártmánya;

- a típusok technikai színvonala;

- a gépjárműtechnika tisszetétele változásának tendenciája.

3. Ktiltségek sajátosságai:

- a fejIesztés előirányzata;

- atípusokpártásánakésüzemeltetésénekköltségkihatásai.

4. Időtényezósajátosságai:

- az elfogadott felszerelés+ípus fejlesztésének, gártásának
idótartama;

- az üzemeltetés várható idótartama.

Emellett végrehajtják a különbözó csoportosí,tások fontosabb jel_
Iemzóinek összehasonlítását a típusok egrmáshoz való viszanyításával,
péIdóuL

Á,/ min&égtköltségek;
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B/ mennyiség/költségek;

C/ minőség/id6tartam, §tb. §zerint.

A költségek megh atározásánál az eredmények elfogadásánakabbbi
rendjét és íolyatutót alkalttuuók (NATO előtró§ok szefult):

A,/ Sámvetés (a megvalósítrás költségei);

Bi ElemzÁ (az adott §ámvetés alapján);

C/ É,rtékelés (prognózi§ az adott elemzés alapján)!

Azaz nem fogadnak el oly8n teManulmánp, mely csak p€nzö§§zeget
taítalmaz, s a metléHetekben nem szerepel értékelés, elemzés, bizo-
nyítá§.

A haditechnikai fejlesaás irányai

A jelenlegi erófes7itaek az öt'teclr,rlika' szelektív fejlesztésere irá-
nyulnak, melyek a ha5lományos erófelha|moaásra épüló számítást áttö-
rik. Ezek a fejlesztési irányok a hadviselés megyáltoztatá§át jelentik,
u5ranakkor a katonák eredményesebb harci tevékenységét segíthetik
elő.

Á NATO haütechnikai fejksztésének |őbb irónyai a következők

A,/ Orbitális, töldkörüli pályán keringó rendszerek:

információ-orientált rendszerek;

- fe5lver-orientáltrend§zerek

B/ Irány'tott energia:

- csúcserősségúmikrohullámok;

- Wzcrek;

- részecskesugarak
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C/ Felderító eszközik.

D/ Új energiaforrások.

E/ Iij anyagok

A haditechnikai fejlesztási irányok közül a NATO résáról az ezred-
fordulóig terjedő idószakb an teálkan ü alábbi tewek megvalósttásával
számolnak

A,/ a nyugat-európai védelmiipari eryüttmúködés kiszélesítése ke-
retében még inkább előtérbe kerünek a multinacionális fejlesztési prog-
ranrok mind a fegrerzetek, mind pedig a felszerelések területén;

B/ a nyugat-európai harcászati rakétaelhádtó rendszer (ATBM-
program) kifejlesztése, amélyet európai műholdas felderítő rendszenel
is chszekapcsolnak;

_ .. 9l u regionális autómatizált vezetési rend§zer (ACCIS-progran)
kiépítése;

D/ csúcstechnológián alapuló felderító és csapásméró feglverrend-
szerek kifej lesztése és rendszeresítése;

E/ többcélú európai harci repülógép (EFA) rendszeresítése;

F/ új generációs páncéltöró feg)rverek kifejlesztése és rend-
szeresításe;

G/ a NATO integrált vezetési rendszerének továbbfejlesztése, kü-
lönthen a légvédelem területén;

H/ újtipusú kézi feryverek és lószerek kifejlesztése, ryártrása.
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Haditechnikai fejlesaés és a védelmi iparral szemben íímasz-
íott követelmények

A NATO 2@lLig sóIó feJlesztésl tenelt úg állították ö§ze, hog
azok biztosttsák

a/ a nyugat-euópai orságok védelmi ipari kapacitásának összefo-
gását és kihasználását;

b/ az ET+echnológiára épüló európai e5rüttműkö,dés kibontakoz-
tatá§át;

c/ az egruéges nyugat-európai védelmi ipari bázis negteremtését.

Avédelmi ipari kapacitrások összefo gásaÉléa az aMbbik§ontosabb
ekmek lénehozósát teruezi]c

1.'sajáridegen" repülógép-azonosító rendszer (NlS-program) to-
vábbfejlesztése 1995-ig;

2. többcélú kölcs<in<h tájékoztatő rendszer (MlDS-program) lét-
rehozása;

3. egrséges katonai §ámítógépnyelv (ADA PSE program) alkal-
mazá§át biztocító komplexum bevezetése;

4. repülőgép-fedélzeti lokátonendszer (ARDS-program) beveze_
té§€.

A haditechnikai fejlesztések során számolnak azzal,hog a nylgat-
európai védelmi iparban

1. élezódik a termelók köaitti ve§en$

2. az exportkorlátoó intézkedések kijátsaására több lehetóség nfi-
fik,péaád:

- a feglver (technika) ryártás külföldre telepítése (ezt ahazaivé-
delmi ipar életképességének helyreállítása szempontjából is firyelembe
kell venni);

l49



- külföIdön történó összeszerelés, amihez alkatré§zt, fódarabokat,
az "anyavállalat' wál|ít (pélűul FrarriaonaágMl Magyarorságra);

3, a belsó tóke - káder _ és infrastrutturáli§ koílátok miatt nó a
veryesvállalatok (JV-k) iránti igény;

4. eltolódás várbató a baditechnika fejlődésében a megyáltozott
nemzetközi politikai (Párüsi Charta) és katonai erőviszonyok által kiala-
kult új haditechnikai kívánalmak következtében a radartechnika, raké-
tatechnika irányába!

A nyugat-európai orságok a védelmi ipari kooperációs egüttmú-
kddés eró§íté§ét komolyan veszik Ezt támasztia alá az a tény, ho5r t3
nyugat-európai onágvédelmi mini§ztere 1990. novemberébenKoppen-
hágában megíllapodást írt alá a védelmi iparban folytatandó közts ku-
tatá§okól és termelésről. Ez aztjelenti, hogr a Független Európai Prog-
ram Clsoport (IEPG) az Euklidesz-eglezmény aláírásával beindította a
Katonai Eureka_programot!

Nóhány maryar vonltkoá§ú követkeáeúés

A nyugat_európai (NATo) haditechnikai fejlesztés az integrálódó
véde|mi ipar hatással lehet az újjászületó maglar hadiiparra, az MH
ho§szu távú haditechnikai fejlesztésére. / lehetséges köveiketnények a
k)vakezőMppen prognosztizóüutfu

- mivel e5ne szorosabbá válnak kapcso|ataink a fejlett ipari <iná-
gokkal, vállalataikkal, nem árható ki védelmi ipari fejlesztó, §/ártó
vegyesvállalatok (JV-k) létrehozása velűk;

- az ugyancsak erósödó kapcsolataink révén elófordulhat, hory
korszerű haditechnikát fejlesztó, gártó nyugati vállalatok felajánlják
haditechnikai t€rmékeiket Maryarorság részére (erre az elmúlt évek-
ben sámos példa akadt már, jel€ntkezett többek között a Thomson, s
Siemens, az EG&G és a Selenia /mai nevén Alenia/ is).

A gazdasági orientációváltrás követkeaében a köze§övőben a ma-

s/ar had§ereget olyan tényezó is érinteni fogia, mint Ma5nrorság csat_
lakoaási sándéka a nyugat-európai integrációhoz
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Ezzel e5ddejűleg vetődik fel egl sor - a hadsereget, a maglar védelmi
ipart, a gazdasógot, a batosnságot eg/arónt érintő , kérdés:

- képes-e Magnrorság a mai gazdasági helpetében komplett
haditechnikai rendszereket vásárolni (egedi rendszerelemek vásárliása

a maihoz na5lon hasonlatos gondokat eredményezne!);

- szabad-e vásárolnunk a jelenlegi ismereteink és helyzetünk alap-
ján haditechnikát a volt Szovjetuniótól (dolláíért), fi5lelembe véve, hogl
iajnos ezen technika konzerűsége, alkalmazhatóoági lehetóségei elma-
radnak általában a nemzetközileg ismert haditechnikától;

- kötelezó lesz-e haánkban is a védelmi ipari K+F-ben, grártás-

ban, javítrásban, a hadikereskedelemben a tendeíeztetés ('igen' válasz
esetén várhatóan javulnak a fejlesztések megtéíüé§i mutatói, ténylege-
sen a nagyobb értékű haditechnika kerülne glártásra, alkalmazásra);

- a jelenleg üzemeltetés alatt álló haditechnikához honnan és

milyen áron tudjuk beszerezni a fenntartásához szükséges anyagokat,
stb.

A Maryar Honvédség modernizálásának, hatékonyabbá tételének
egtik fontos eszköze tehet a technológiaimport olyan nyugati országok-
M| amelyek vezetó válIalatai hajtandók a "kooperóciós egüuttlűkidés'
jellegú, rendszerszintű haditechnika sállítására.

Ezert a haditechnikai fejlesztési tervek realiálása érdekében töre-
kedni kell olyan eryüttműködési megoldások keresésére, amelyek lehe-
tbétevil;lag:

a/ ellássuk a hadsereget a szükséges konzerű fegruerzettel és tech-
nikával, anyagokkal;

bi a legsáleskörűbben foglalkoztassuk a hazai ipart e él elérése
érdekében, fi5relembe véve a szabadverseny és a védelmi költségek
elfogadható szinten tartásának a szüIségességét;

c/ elő§egítsük a lehetséges n€mzetközi epüttműkö,dát és meg-
osszuk elónyeit;

l51



fl elősegítsünk e5l konzerű technológiájú, hatékony hazai védelmi
ipar talpraállását és fejlődését;

e/ elkerüljiik függóség lárejöttét eges technológiai területeken,
mely a maglar védelmi és bizton§ági politika hitelét kérdójelezné meg.
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tr\"IEcnÁclÓs TöREKVÉSEK A NYUGAT-EIJRóPAI
vÉornn IpARBAN

sanes zoltón|

Nyugat-Európa a ilággazdaság egik 'erőközpontja", a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok alakítója, amely erós védelemgazdasággal is ren-
delkezik. Az EK_tagorságok védelmi kiadásának <isszege meghaladja a
150 nilliárd dollárt, amely u5nn az USA kiadásainak mintegl felét teszi
ki, de ötszrí több mint Japáné. A Közisség aggregált fe5veres erői meg-
haladják az USA hadeíejét. A világ feryverkereskedelméből való része-
sedése meghaladj a a 20 Vo-ot. A védelemgazdasági szféra - ezen belül is
kölönösen a védelmi ipar igen érzekenyen reagál a "külső környezet" vál-
tozásaira, visszatükrözi (több-kevesebb késéssel) a politikai, bizton-
ságpolitikai és gazdasági (haderó- és fe5lverzetcsökkentések, kelet-eu-
rópai változások, EK politikai, gazdasági és pénzüryi uniójának terve,
stb) eseményeket, történáeket, folyamatosan felhasználja a tudomány
és technika új eredményeit, űvmányait. Jelen tanulmány ezeket a válto-
zánkat, ezt atlelptet kívánja bemutatni, e|sősorban a külónbciző nyu-
gati orságok közötti védelmi-ipari eryüttmúk<i,dá, közeledés, "kölcsön-
hatás' bemutatásán keresztül.

A védelmi ipar áItalános és kiitönös vonlisai

A konzerű védelmi ipar közgazdasági értelemben nem egnéges ága_
zat, a legtöbb (főleg csúcstechnológiai) iparág állít elő véde|mi élokra
felhasználható termékeket. Mivel a védelmi ipar része általában az ipar-
nak (és gazdaságnak), ezÉrt ebben a sajátm szférában is kimutathatók
rzok r Jellegzetes feJl6déslfcjlesztésl irányzltolq ame|yek álíalában JeI-
lemzók ez tparre. Ezek közül is szignifikáns az utóbbi évek nyugat-eu-
rópai védelmi iparaiban a koncentnicló er6sillésg a nemzetközi koope-
rócló ío}ozód6sr és e prlwtiz;ícl§ dertguláció erúsödése.

l Dí§zctle§ zdlán rasd€§, e§etemi doc€fi, MH hadtápc.ao.f&ók (íó.§Ooíúónök-belyette§)
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A koncentráció folyamatok a védelmi iparágakban mát az 7960-as
wekben megindultalq de a védelmi termelés e5ne bonyolultabbá válása,
a korszerű technika bevonulása a fegtverek köá, továbbá az USA - vál-
lalatok dominanciájánakvisszaszodtása, a kialakult kapacitás-feleslegek
kényszerító ereje felglorsltottr a nemzeti védelmi ipari integrációt a

nyolcvanas évek mrásodik felében. A legtöbb onzágban és védelmi ága-

zatban úonopóllumok alakultak ki, külön<hen a nary komplex harci-
technikai eszközök gártása területén. E5r-egy repülógép5Ér van Nagt-
Britanniában, Franciaorságban és N§ZK-ban (Aerospace, Dassault,
Me.sserschmidt - Btilkow - Blohm), de egl-ery harckocsi-pártó vállalat
(Vickers, Giat, Krauss-Maffei), illetve hajtómúgyár (Rolls-Royce,
SNECMA MTU) elégíti ki uryanezen onágok megfelelő szütségleteit.
T€rmészet§zenüleg monopolizált a tengeralattjáró-§/ártás is. Több sál-
lító végú a haderók ellátási feladatait a hajó§/ártá§ területén, valamint
az elektronikai és rakélagártó ágazatokban.

A konccntrÁciós íolyamat megvolósítósának módszere sokféle: át-
alakulás korlátozott felelőaségú holdingokká (MATRA- GECDASA),
veryesvállalatokká (Plessey áwétele GEC és Siemens által), illetve köá§
leán},vállalatok létrehozása (Thomson és BAe : Eurodinamics; Aerospa-
tiale és MBB: Eurocopter stb). Történtek olyan koncepciós megeglezé-
sek is, amelyek még nem fúziót jelentettek, de jelentóa lépést reprezen-
táltak a szükséges összeolvadás irányába.

198&89-ben a fontosabb védelmi vállalati fúziók sáma megközeli
tette a húszat (1. sztáblázat), amely nem éri el az EK-tagállamok civil
vállalatai fúzióin ak 1O Vo-át.

*Házasságok" nemcsak két nemzet, hanem több orság védelmi vál-
lalatai közótt i§ történtek (2. sz. űbWmt),R.á^dá,rulnemcsak a korábban
megszokott területeken (ahol egr orság "kevés" volt a legdrágább és
legbonyolultabb haditechnikai eszközik gyártására, mint például a repü-
lóeszköz- ás űriparban), hanem'ha5lornányos" fe5ruergártó égek kö-
zdtt is meghatároó diüziók (részlegek) felvásárlásával. A multinacioná-
lis fúziókban már az észak-amerikai és a semleges európai onágok vál-
lalatai is rászt vesznek A védelmi iparban is megindult a trrtr§znaclon&
llzólódós íolyemeta.
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I.sz táblázat

Yédelmi-ipari vtillalatok multinacionáIis fúziói

FídoOólt
vállabt Nomzetirét válatit Nemzeiié8 váuncv. Év

§em.-Melrr kanciao.§zát cAP crdP N_B.. sema4íotlp 1988

Den!€-Prc Hvtrid
Micrdyíeiu Mé.o"y

lnc. U§{. hoducBl-ld. N-B.. 1989

lta|iaoa stgejni
sr8eín Fran iáúiá8 §€ps oalzB§zr8 In í"j6|6 sPA 1989

Meglegzés: 1989. végén tótpalásokat íofufrak az MBB, Aeruspatiak,
BAe és Thomson CSF heükopter-gőrtó részlegeik egesítésé-
ről

Forrás: SIPRI Yearbook 1990

A beindult integrációo folyamatnak azonban alapvetó feltétele olyan
programok megléte, amelyek lehetóvé teszik a védelmi vállalatok egy-
máshoz való közelítését. I§/ a kooperációro törekvés etlMl a szempont-
ból is szükséges. Az e§/üttműködát tovább erósítik a megnövekedett
K+F költségek, a védelmi felszerelések drágulása, az USA-val folytatott
ver§eny.

A koncentráció nóvekedése, a kooperácids törekvések és az ameri_
kai technikától, való függetlenedésre való törekvés mellett fonto§ jelleg-
zete,ssége a védelmí ipamak a vállalatok nagánkézbe adásq s általában
r központl kom6nyzatl szaMlyozós csökkentése. Ez a jelenség váItozó
intenzitással valamennf nemzeti védelrni iparban megfiryelhetó, és e5l
idejűleg végbeme5r egl jelentós szerkezetváltá§ is (3. sz. táblózat).
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2.sz. tőblózat

Nemzetközi felvlMrlások a nyugat-európai védelmi iparban
(19tt-t9)

vá§tló váíetrt N.mz€tié8 Mo8vó§óíolt váll.l8t N€úzétiég Év

ceo€ral Mot6§

A!Éra

Pl66ey
Thdn§dt_B.ándt
AfiD6m€útr

Tho.nso.t cs
Bgnb8rdi€r Ino.

Matr8

s{EMcA
Thom§qt csF

Alcatel

siemeDl

f,ietú

E§a8

Nob€l Indu§tíi€§

A.*ía

Dowty

R o Enaerprisos

UsA

N-Bíit tttri8

N-Bíiarnín

Fr.odldizÁs
Frú.iiú§ág
I(inid,

Fíaoci8ú§á8
Fr&rci86§á8,

Frúcisoasá8

Frmcisq§zá8,

NszK
NszK
olaizúsá8
svédd§á8
N-B.itármia

N-B.it.tmia

U§q.

Rediíus§im ltmulatiod

Po.rdriÉe Réuie

l,eth lo!ffim€rrts

Forg6 do zróírr8te
oc€'n Deíance cdP.
sltútB.o{E §Pl-c
Fáiíchild so.c€.
Fsiíchild cdntriuDicr]io5
rnd Eektíorrie.
F6iíchild coírlíd syí€rB
FN Moleuí§

HsA
AcEc sDac!. Dereíc.
and Teldcaínmunicátioíl§
Ilvfuid
n€§s€v RÁdsr and
Defen-ce sYst€ú§

BcT
Beil€y cqírd§
PhiliPs Elelír@ikinduíri€,
BMARC
palttrcf chen8rd
Induíri€§

AsA

N-B.itarmia 1988

B€l8lum 1988

t(amda l98E

B.Itium l9E8
UsA l9Et
N-Bíitrrtnir 1989

UsA 1989

Be|8ium 1989

Ho[rndia l9E9

Bel8iuín 1989

N-BíitatEia l9Es
UsA 1989

UsA 1989

Holaídir 1969

sYÁF !989

UsA 1989

N-Britamia l 989

A 3, 8, 1& 35. sz források alapján szerkesztett táblázat

lnÁegjqnísÁ tóblózat azon védelmi vagl védelem-oientáh ipai vólbla-
tok megvéklét tiinteti fe| ahol a vósórló cég a meglúsórolt
vóIlalamúl többsfui (több mirrt 50 Eo) részesedést szezett.
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3.sz. táblázal

Néhány nyugat-európai védelmi vállalat fulajdonviszonya

VáIlalat megnevezése Nemzetisfoe Tdajdonjog

Daimler-Benz

MBB

Thomson C§F
Aeío§patiale
Dssseult

Matra

Franciaorszíg

Németorszíg

Nary-Britrnni1

57 %-ban állami
állani
49%-ban c<atádi
46%-ban állami

Közelmúltbún privatizílt
részvénytírsasíg
@aimler-Benz l0 %.
GEC l0%)

Részvénytírsasíg
(Ifuwait 14 %)

Elvileg taítományi
Lormínyá
l989-ben a Daim-
ler-Benz megvásárolta

Részvénytírsaság
Afrancia CGE
megvásírolta l987-ben

RészvénytírsasÁg

Közelmúlbfl ! píivatizílt
részvénytírsasíg
(a tengerentűi részesedes
29 %-ban limitíJt)

Reszvénl,társasíg

Részvénytársasíg

Rheinmetaü SEL

§iemens

BAe

GEc

RscEl

Fortásl GOWTT, H: Eumpean Ddence: Wnds of Change
London 1988. p. 13.
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Ez a tendencia külön<isen erőteljes Nary-Britanniában, ahol elősár
a British Aerospace nagrvállalattól szabadult neg az állam. Tovább foly-
tatva ezt a §/akoílatot, privatiálták az e§dk legnaryobb haryományok-
kal rendelkező, fóleg kéziferyvereket és l&zert el6állító vállalatot, a
Royal Ordnance-ot is. Ez azért is volt szokatlan és merésznek tűnő lépés,
mert az Eglesült KiráIpág lett az elsó állam, amely már nem rendelkezik
saját bázissal a haglományos fe5lverek ryártása terén'. Hasonló dönté-
sek szüJettek (szüIetnek) a francia, német, olasz és spanyol védelmi ipar-
ban is.'

A védelemgazdaságban megindult integrációs folyamatok ijsszessé-
gében crósítik Nyugat-Euópa versenykéF§§égét i nenzetközi fegJrver,

keres}edelemben, de nem, va5t csak kismértékben alakítanak ki ver-
senyt szervezett keretek között. Monopóliumok esetében versenyről
nem beszélhetünlg a duopóliumokés az oligopoliumok pedig csak a kor-
látozott verseny lehetőségét biztosítják. Tisztességes és egészséges ver-
seny csak a részes6ég- é§ alkatrészellátrást végző kis- és közepes vállala_
toknála van, amelyek rugalmas piacpolitikájukkal, technikai üryességük-
kel és alacsony rezsiköltségeikkel sikert érnek el mind a hazai, mind az
exportpiacon. A siker másik példáját a vedelmi piac új ellátócsoportja,

Mégie8r/zendó, ho8jrjelenleg több mina 50 ú§á8b.ú §láítan.k már kézife§rve.el@t é§

ho?';ávaló!,&"Át,23ndlzel ké€á hsrctocsitó§z.íek€r as 18 o.§ág 6[íl eló rskétákat.Idézi:
s.ttl€í Temá§ GarlrM8i jolené8,ek a badnporban - 8 feiett lólé§of§á8ok példáján.

kü|8azds§á8, l 988. l l sz ,í4. old.

A p.ivatiáció§ tendeícia me8ke7iódött a ma8yaí véiekni ipsrbátl i§ (tá§d például DIGÉP,
Pe$vid6ki GéP8yáí, Md€otot íb.)

Az Er hivats|6 kate!,oíiálása sz€íint ía8Jryálahtílak .ánlt sz 500 dol8oáíá| tötbet
fq,lalkoástó cé8, 50-499 közö{t köz.per l 0 é§ 49 között ki§-, l o-nél keves€bb fo8,!.Ikoá3tott
€§€rfu mik ovállslalíól vrn 3zó.A Kózt§é8 l2 ú§ágáb8n ö6§2€§€rl l3 millióváüalat v.n
bep§ew.,99,36slÁzÁékuk. mik o-é§ 8 ki§v6íslet k8te8óíiájába aaírozik. A kózepe,
váltal.aok .íáíy. 0,54 §ázaléli a ía§oké 0,l0. vö.: veís€nyt fl maíadíak-€ a li§vállal.tok az
e8yé8e§ EKJiacoo? Me8y.r Híí|ap, l992. ranuáí 31.
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az ún. szoftverházak képviselik, amelyek rugalmasságukkal kis tőkebe-
fektetési igényeikkel, kett6s (védelmi és civil) termékeikkeljelentős pro-
íitré§z€s€dát érnek el. A kooperációs tendenciák megvá|toztatják a kor_
mányok és a vezetó na§[állalatok helyzetét. A kormányok eddigi fele-
lóssége (milyen területeket fejleszt, ho5ran, mityen mértékben, stb.) e5l-
re inkább áthelyezódik a jövó nagl nemzetközi csoportjaiho4 nemzet-
közi szervezeteihez

A védelemgazdaságnak (-iparnak) az általános jellemóin Kvül van-
nak olyan soJátos vontisal is, amelyek alapvetóen megkülönk)ztetik a
ciül gazdasági teni|etektól. A legszernbetűnóbb sajátosságaihoz a nem-
zetl védelml lperol dlíferenclált és fragmenűü§ Jellegét), o véde|mi pi-
ac monopsmnlsztikus Lerak&rlsztildjá! és a védetml eszköz - grártás
tóLelgényes és pmtekclonl§tr Jell€gét sorolha(tulr.

A védelmi iparok különbözósége az önellátásra való törekvések, a
multinacionális kooperációs szewek kezdeti hiánya és az e\térő bizton-
ságplitikai sándékok következtében, történelmileg a|akult ki. Napja-
inkra az euópai védelmi iparok - a piac narysága, a konc€ntráció foka,
a területi elhelyezkedés, a jövedelmezőség, a vállalati nagyság szeíint -
differenciálódtak. Bár a piac mérete igen jelentős i(haditechnikai eszkö-
aikre 1989_ben 31 milliárd dollárt, hadfelszerelái anyagokra pedig (élel-
miszer, iizemanyag, építóanyag) 42 mitliárd dollárt költöttek a tagálla-
mok)/, mégis szinte nagságrendileg marad el az amerikai piacétól. Pél-
dául a repülőeszköz_ és űripar kereskedelmi forgalma több mint kétsze-
rese az összeurópainak, kibocsátóképessége igen jóÓ. Mindez lehetővé

Gcnoz,A, a Thanro §A. v.áta4aaója szerhl.z euí@ivéielrDi lia.&iw az&a
í8.júEliíá é.l&€dék€§, m€í{ i lúínányok t rz aláui szlbályokvezéreltét.'l Jz §zaMly -
Amitú cr.l t€-hetod, vóÁárdj hazai térmé|.et. 2Jzszabály - Amikú oem tud§z vásáío|oi hizait,
Yo8yél iíD.rikair. 3rzJz^bóty - Aínikú lern ludsz v6§á.dni sem arrroritrit, s€m h6zait, tedd me8
E m.ximuínol, rmi tó|éd telilí. vö. Bríopc!í Dcíenoe Marl(er, NATo! §iixteen Natiorrs, De.c/jan
l990/9l.p.56.

A üla8m kb. 2.a .z€f haí.íszrti r€pü|d8éP vao, .meMe* 55 i-át az UsA te.veáe, bóí oímek
e8Jr íázér lic.Ntc .lipjíltl s reí8€feútúlon 8yáítottátL vó.: BrTrusToN M. cooPeíatim of
cdnp€r iot? DÉícice Píocuremen] oplimr tú lbe t 990-§. Bía§§eys fú trss. Loítdoít,
l99or27,
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teszi a na5t gyártrási szériák e|érásét, az egségnl köItségek csökkenté-
sét, a termelés hatékon}ságának bizto§ítását.

Bár a ülág e|s6 sáz legnagrobb védelmi vállalatának (a volt szocia-
lista orságok nélkül) mintery felét nyugareuópai égek alkotják (4.sz.

táblózat), az első hűzban csak néry európai konzorcium szerepel, s a
legiobb helyezést elérő Briti§h A€rospace is csak a hetedik. Jelentós dif-
ferenciák vannak a legnaglobb nemzeti vállalatok közrtt is (S.sz.táblá-
zat) allédelmi termelés volumene, a védelrni költségvetéstól való függó-
sége szerint. A magas védelmi függőségú vállalatok jobban kötódnek a
kormányokhoz, a exportmegrendelésekhez, az alacsonyabb függőségú
égek (pl. az elektronikai szektorban) könnyebben megteremtik az át-
járhatóság feltételeit a védelmi és a polgári szféra közitt.

4. sz. túblúzat

Védelmi ipari vállalatok csoporto§ííása érúéke§ítési volumen és
orságokhoz való hovatartoás szerint

orsdg A legnagpbb t oo vóllsl&t köóttl helyezés

1-2o 21-40 41_60 6l-t0 81-roo

Yíllalrt
ars§zescn

Nagt)1432
Britannia

Franciaorvágl32L3
NszK

Olaszorság

Hollandia

Spanyolorszíg

10

9

3

l

3

l

48

5

l0977
L2l

15

1

UsA

Japán

Forrás: §/PRlYearbook (1990) adatai alapjón
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5.u. tóblózat

Irgpagyobb nemz,eti védelmi ipari váIlalatok
(19tt)

Váíalet Orszíg Haditecbnikai éítékesítés Helyezésa
volumen (M$) aránya (%) világr&n8lís!ín

Britis,h
Aeroslnce

Thomson CSF

Daimler-Benz

IRI

PhiliF

cAsA

Nagr-Bri "nnia 5470

Franciaorság 4320

NsZ( 3420

Olaszorság 2100

Hollandia r50O

Spanyolorság 980

7

12

l5

2ó

35

49

54

77

8

6

5

65

A védelmi piac más foryasztói vary ipari piacoktól való megkülön-
böztető je§re a monopszoniájában rejlik. A fegrerpiacon uryanis, ha
nem sámítjuk az exporteladásokat, csak egl vásárló van, az állam. De
az á|lam licencek, használói restrikciók és csúcstechnológiai tiltások ré-
vén ellenórizheti az eladrásokat is, Sót maga az exportpotenciál olyan
funkciót tölthet be, amilyet a nemzeti kormányok szánnak neki megha-
táíozott követelményeket kifejeó megíendelések ellátásával. Avásárló
u$lanis megrendeléseivel irányíthatja az exportot, a technológiát, ami a
sállító vállalat részere kereskedelmi szempontból káros is lehet. Ha
uglanis az exportkereslet (pl. a fejlődő országok esetében) nem illeszt-
hetó a hazai igényekhe4 é§ ma nincs tehetőség (vary csak korlátozott
lehetőség van) fejlett piacot megélozni, a vállalati eladások korlátozot-
tak lehetnek Sót a kormányok már a saját had§eregeik védelmi felszere-
lés- igényeinek kialakításakor figelembe veszik a tervezett haditechni-
kai §ártmány lehetséges exportálá§i potenciáUát. Az állam azonban
nemcsak a vrásárlásokon keresztül befolyásolja a védelmi ipart, hanem az
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ónk meghatározásával szinte maga állítja fel a határokat az egész piac
(és szegmensei) sámára,

Az európai védelmi ipar a nemzeti önellátá§ra való töíel§é§e miatt
alacsony hatékonyságú, Óhnológiai és penzüryi eróforrrásokat pazarol7,

mivel ery onzág védelmi piaca nem képes a versenyképességet és a ha-
tékonyságot biztosítani. Ezért a nyílt é§ reJtett kormónyzati támogatás
nélkül e véde|ml cégek az euúpal piac egletlen szektoílbgn sem lenné,
nek életképesek A probléma különösen a nagrállalatoknál szembetű-
nő, amelyek közül sok monopol, vagt kvázi monopol hel}"zetben van.

További sajátossága a védelmi ipamak a termékek spectalizáltsÁgl,
t6kelgényes Jel|egg hosszú fejlesztést és grórtÁst tdót igényl6 termé-
szete. A különbözó fegruerrendszereket - a szűk piac miatt - kis meny-

nyiségben tewezik és állítják elő, általában magas árakon. A védelmi ága-

zatokjelentős tókebefektetést igenyelne\ fóleg előkészító, gártó és el-
lenórzó rendszerekben. A beruháó az e§etek többségében - részben
vary te§es egészeben -a kormány. A védelmi vállalatok viszonylag jó jö-
vedelmezóséggel dolgoznak, de korántsem olyan maga§§al, mint az szak-
irodalomban elterjedt. A 1. v.óbra mutatja,ltory a védelmi szektor pro-
fitabilitása mind a kereskedelmi (retum on sales), mind tóke (retum on
assets) hozadék tekintetében a nyolwanas évek második felében csök-

kenó tendenciájú a Standard és Poor' Index által ös§zeállított 400 ipari
vállalatával szemben.

7 rlcqu6 D€lü§ §z€íint r YédeltDi ipar' r ír€úrzrti hiú§á8, i íö8dtclt íiacok é§ a katonri .ió miaí a

8rzdaró8 kBmozdul.dinsbb ,€§ze, Mi nem koop.rálür* hatékdyrn é§ clpezároljuk a Páá'
Fin ncielTm6. l,(.March. 1989.
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Integráció ás a n emzetgazda§gok védelemgazda§ági politikái

Al integrációs tendenciák megértéséhez, a jelenlegi problémák
elemzáséhez és a lehetséges jövőbeni fejlódés megbecsüléséhez szükség
van a nemzeti védelemgazdasági politikák áttekintésére. Tekintettel ar-
ra, hogl Európa közös vőelmi kötelezettségeiből Franciaország, Né-
metorság és Nary_Britannia vállal legtöbbet (a három ország védelmi
kiadásai meghaladják a 105 milliárd dollárt, ami a tizenkettek aggregált
köItségeinek közeí 70 %-a), élszr,rű ezen nemzetállamok védelemgaz-
da§ági hebzetét, törekvé§eit áttekinteni. Nem lehet eltekinteni USA vé-
delmi iparának értékelésétől sem (bár nem tartozik Nyugat_Európához,
csak a Nyugati világhoz), hiszen olyan kólcsöncis függőségek, összekap-
csolódások és versenyek alakultak ki, amelyek nélkül a nyugaleurópai
folyamatok nem lennének érthetők.

USA védelmi ipara, fegperpiaca a Nyugati Világban a legnagyobb.
Az amerikai védelmi beszerzesi kiadások /amelyet beszerzésként, illeWe
kutatás-fejlesztés, kísérlet és értékelésként (RDT+E) definiálnak/ a
nyolcvanas években évi átlagban meghaladták a 100 milliárd dollárt.
Eryedül 1989-ben a beszerzési kiadrások közel 72 milliárd dollárt tettek
ki. Az adatok azt mutatják, hory 1985-1990 között az E§lesült Államok
a védelmi költ§égvetésnek üibb mint 20 7o-ót haditechnikal termékek
vásár|ására fordítja. Bár a ráfordítás aránya hasonló a legerősebb védel-
mí ipari bázissal (defence industrial base - DIB) rendelkezó országoknál,
sót a DDI - nemzetállamoknálo is, a ráfordítható pénz mennfsége nyil-
vánvalóan jóval kevesebb. Hasonló na§/§ágí€ndi küIönbségek vannak
a KtF kirdósok között is, USA kutatás-fejlesztési költségeinek felét a
sxivetségi kormány fedezi, s a kormányzati K+F támogatá§ kétharmada
katonai éloka megl el. Az európai nemzeteknél u5lanez hosszú évek
óta mintery eglharmad. Ezek a fejlesztési fonások meggróóen marya_
rázzák az Egesült Allamok technológiai fölényét Európa felett, § e§/
na5lon lényeges versenyelőnyt adnak az amerikai ipamak. Az USA
igekszik védelmi piacát nyitottá tenni a nyugat-európai cegek elótt, de
a fegyverkereskedelmi egyensúly helyreállítására tett erőfeszíté§ek
(mégha néhány szektorban történt is javulás) csak részsikereket hoztak

8 DDI (Develqing D.fence lndüsrry) q§zá8ok - feJródó véjelmi ipsííal rendel}eá of§á8olget
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Valószínűsíthető, hogr az egrséges európai piac tovább növeli az ameri-
kai piac "fogadókészségét', hiszen az Eryesült Allamok gazdasági órde-
keltsége tgen nagl az EK-ban. A Kőziisség 24 Vo a<porttal, a külftrldi
befektetések 40 %-val, a védelmi exporl60-70 Vo-valsámol az amerikai
fél részéról. Kérdéses, ho5l a nagl arányí exportot tudják-e ellentéte-
lezni viszonossági alapon a nyugat-euíópai partneíek. USA a ülág leg-
na5lobb fe5ruerexportóre, ülágpiaci rázsed&e 30 Vo körü| van.'

A védelmi export az amerikai sállítók üzleteinek csak 10 Vo-át je-
lenti, bár a te$es orport védelmi termékektól való függósége csak 5 Vo.
például az elektronikai, sámítástechnikai é§ telekommunikációs kato-
nai rendszerek exportja az iparág termelésének mintegr 15 Vo-át jelelti,
amíg ezt a mutatót Európában köze| 4O Vo-ta ten,ezilr- Az USA védelmi
kiadásainak további csökkentése (195-ig 50 milliárd dollánal tervezik
megkurtítani a védelmi költiégvetést) üszont arra ösztönözheti az ame-
rikai cégeket, hory közelítsék exportjukat az európai szinthez. Az USA
cégek védelmi kereskedelmi politikája fejlettebb az európai vetélytársa-
kénál, hiszen a nary hazai piac egl belsó kompetetív elónyt bizto§ít. Mivel
az amerikai szállítók védelmi függőoége kisebb az európaiakénél, na-

ryobb a mozgástere, könnyebb a he|yzethezvaló alkalmazkodásuk.

Nehéz helyzetbe csak azok a nagyvállalatok kerülhetnek, amelyek
függősége 5OóO Va felett van (ó.sz. tóblózat). A piachoz való rugalmas
alkalmazkodásra viszont szülség van, hiszen a felesleges kapacitások
fenntartásának következménlei a becslések szerint elérheti a 3,5 milliárd
dollárt (1980 éü árakon). A kérdés persze az, bo5t melyik kedvezőbb: a
piaci erők múködésének megfelelóen hagmi avállalatok számánakcsök-
kentését, a koncentráció fokának jawlását, vállalva ennek összes ódiu-
mát (üzemek beárása, munkanélküli§ég megnövekedése, stb), va5l fi-
zetni a felesleges kapacitások fenntartá§ának költségeit.

9 vó.^NmoNY,I,VIILF, H: The Tí8de in Majoí cqlvenlional weápoús.In. SIPRJ Yeártool(
l990.wofldAímam€ntsandDisaímame..oxfoíduniv..,r.átyPt..§s,1990.w,22o-22z.
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6.§2. tóbWzat

A |egpagyobb amerikai védelmi szál]ítők
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Az USA lépéselónyben van az európaiakkal szemben a védelmi ipar
átstrukturálásában is.

A piac zsugorodását jelzik a számadatok 1982-ben a védelmi szük-
ségleteket 1l8{rú ég elégítette ki, 1987-re u§lanezen feladatot már
csak 380fi) ég látta el. Altalános tendencia, hory a csökkenó píofitrátát,
a növekvó kockázatot, a védelmi kiadások üsszafogását és a fe§lverke-
ási programok bizonytalanságát az USA védelmi ágak egl exportorien-
tált, offenzív stratégiával próbálják kie5lensúlyozni.

Fnnclaorszóg van az európai orságok közül legközelebb ahhoz,
hogl az önellátást a védelmi eszkóók pártása területén megvalósítsa.

168



Ennek a mind drágább éS drágább politikának okai rnélyen a nemzet tár_
sadalmi és politikai összetételében gyökereznek. A régóta fennálló fran_
cia törekvéselg ho5r függetlenségüket és biztonságukat saját autonóm
fegreres erókkel biztosít§ák, nem engedik meg, hory a haderó-ellátrás-
ban külsó forrásoka támaszkodjanak, vagy "hálásak" legyenek vala-
ki(k)nek a vedelmi felszerelések biztosítá§áért. Mindezt a gondolkodást
erősíti az a politika, hogr a franciák iglekszenek a befolyrásuk alatt álló
tengerentúli teíületek védelméről is gondoskodni. A következmény a
nyolcvanas évek mrásodik felére a 90-es évek elejére az lett, hogl élesen
felvetódik a többszöri rekonstrukciót, konszolidációt, átalakítást megélő
védelmi ipar működésének hatékonpága, eredményessége.

Az otszág az elmúlt évtizedek során egl rendkívül szeles spektrumú
védelmi kapacitást épített ki, amely a nukleáris eszköztiktól a haryomá-
nyos fe§/verzeten keresztül a bonyolult vezetési és ellenórzési rend-
szerekig mindent képes gyártani. A konzerű haderő, a nagl védelmi ka-
pacitrás fenntartása csak a védelmi ráfordítrások növelésével, a felszerelési
kiadások belsó irányultságának kialaKtásával volt lehetséges. Franciaor-
szág védelmi büdzséje ma európai nemzetek közül a legnaryobb, 1989-
ben meghaladta a 36 milliárd dollárt, s közel 10 milliárd dollárt fordít
védelmi eszközök beszerzésére (ennek egtharmadát nukleáris elretten-
tésre). Kiadásain ak95 Vo-át abazai piacon költi el. A rendkívül koncent-
rált francia ipar feletti ellenózést aZ 1961-ben létrehozott DGA (Dele-
gation Generale pour l' Armament) végzi, amely a védelmi rendszerek
és eszköztik kutatrásának, fejlesztésének és ryártásának irányításával,,ko-
ordinálásával foglalkozik. Az állami irányítrás a legtöbb területen mono-
pol-ellátókat hozott létre (Aerospatiale helikoptereket és bal|isztikus ra_
kétákat, a Thomson CSF alapvető elektronikai rendszereket, a Dassault
barcászati repúlógépeket g/árt), § a koncentráció foka olyan magas, hory
az első tíz francia védelmi vállalat a fe5rerkezési jövedelem több mint
ffi Vo-át éti el.Rendkívül magas az e5les ágazatok védelmi függősége is
(pl. a repülóeszköz- és űripari értékes ítéx 64 Vo-a, az elektronikai termé-
kek eladásának 55 Vo-a származ.ott a "fegyverbizniszból" 1989-ben).
Ugyanakkor ezzel a koncentrációs fokkal nincs össáangban a védelmi
ipar termelési hatékonysága (Franciaonág 75-20 Vo-al költ többet úé-
delmi felszereléseke, mint az Eryesült Királyság, s 2810ü) fót fogla|koz-
tat a védelmi iparban, a brit 260000 dolgoával szemben.)

Franciaország a világ harmadik legnaryobb fegrverexportóre, rend-
kívül expanzív exportpolitikát folytat mind a fejlődó, mind az ipari orszá-
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gok irányába. Védelmi exportjának értéke a fejlódó onágokba 1985-89
között meghaladta a 12 milliárd dollárt, legnagrobb vásárlói Egiptom,
Jordánia, Irak é5 Szaud-Arábia voltak Fejlett ipari orságokba is az eu-
rópai nemzetek közül legtöbbet exportált (u5lanezen idószak alatt 3,5
nilliárd dollárt), de e5ne inkább sámolnia kell a fejlett védelmi ipani
bázissaI rendelkezó nernzetek jawló marketing-politikájával és az újon-
nan 'feltúnt" fegverexportór _ orságok (Brazília, India, Izrael és Dél-
Korea) offenziütásával.

A megváltozott helyzetben, szigorodó körülmények közitt Francia-
orság lehetóségei következók meg kell nyernie az új piacokat, különö-
sen Dél-Kelet Azsiában, csöktenteni kell a naglon drága hosszú távri
nemzeti fejlesaési programokat és javítani kell a védelemgazdasági ko-
operációt az európai orságokkal.

Németország fiatal paítnemek számít a fő európai fe5ruergrártók
köáü, de védelmi kiadásaival már régóta vezető pzíciót szerzott az eu-
rópai nemzetállamok közdtt. 1989-ben a védelmi köItségvetése megkö-
zelítette a 35 milliárd dollárt. Az onág a védelmieszköz-kiadásainak 85
Vo-át ahazai iparban allokálja. Minteg 25ü)fi) fót, a munkaképes lakos-
ság 1 Vo-át íoglalkodatják a védelmi vállalatoknál. A védelmi ágazatok
kibocsátása eléri a GDP 1 Vo-át, a védelmitermelés aránya a gépiparban
2-3 ?o közőtt momglo.

A német védelmi-ipari koncentráció foka magas. A német vól|alatok
r{szt vesznek nlnd r naclotrÁli§, mlnd 8 tran§znacionílls lpari csopor-
to} létrebozásóban, fomólódásáben. A Daimler-MBB 1989 éü fiízió_
jával e5l olyan hatalmas kcinglomerátum jött létíe, amely a 45 milliárd
dolláros áli forgalmával kétszer akkora, mint a United Technologies,
USA legna5robb repülóeszköz-űrtechnikával foglalkoá vállalata, és
termé§z€tes€n na§lobb, mint a brit va5l francia vetélytánai, Az új kon-
szern lényegében r í€Ue§ tor§z€íű védelmi-lpart pelettát §/órtJ&: harc-
kocsikat, tehergépkocsikat, kisebb íerr5eiáró hajókat, radart, repülő-
géphajtómúveket, rakétákat, helikoptereket, polgári és katonai szá ító
repülógépeket. A német égek szerepet vállalnak a határokat átszeló

l0 F7El l 
, vü. vcí G.mun Deíarc€ hduííy itl l 992. Natiosl Def.ncc. Fcbí, l 990. pp. 3o-3z
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védelmi-ipari átstrukturálásban is. A Siemens a brit GEC-el részt vett a
uk-s plessey telekolnmunikációs vállalat "bekebelezésébenn. A Matra
francia elektronikai védelmi csoport peÁigZ0 Vo-u t&zes€dést szerzett
a BGT-ben. A belső integrációs folyamatok már elértek e5l olyan szintet,
hory a német kormány szervezési intézkedéseket tett a bel§ó piaci ver-
seny megvédése érdekében. Például az íxszes fúziós és megvásárlási
ajánlatot, amely egy ég tészére 2O Vo-nál magasabb piaci részesedést
hozrra létre, fel kell terjeszteni a Sóvetségi Kartell Hivatalhoz

A viszonylag magas önellátrá§i §zint ellenére a német védelmieszköz-
grártás Jelentós mértékben függ küls6 lényezóktól. A német kormány
már hosszabb ideje követ e§l olyan politikát, amely a nemzeti védelmi
kapacitások kiépítését, megerósítését az európai és tran§zatlanti e§/ütt-
múkMési pmjektekben való aktív részvételen keresztü akarja elérni' '.
A német felszerelési projektek egrharmada két- vagl többoldalú. Az or-
szág fejlesztési költségeinek& Vo-a az eryüttműkcidési programoka irá-
nyul. Mindez a német ipar sámára nary mennyiségú technikai informá-
ciót, know-how-t, új termelesi lehetóségeket hozott. Mindezen tevé-
kenység szilárd kormáryzati irányítrás alatt folyt, ami szintén nagl szere-
pet já§zott a német védelmi égek fejl6désében.

A német ipar sámára a megpróbáltatásokat a haderó-csökkentés, a

védelmi kiadások visszafogása, a német es/esítés eróforrás-e|szívása, a

német hadsereg átfe5ruerzái programjának üs§zafogása és a nemzetkö-
zi verseny fokoádása jelenti. Németorságban a megoldást a hazai ipar
támogatásának fenntartá§ában é§ a nemzetközi kooperáció fejlesztésé-
ben látják.

Nagr-Brltannia védelmi kiadásai a nyolcvanas évek második felében
35 milliárd dollár körül stabiliáIódtak. Vedelmi felszerelésekre az onág
mintep 8 milliárd dollárt költ. Az európai onágok közüI a második leg-
nagobb fegrverexportór, exportjának értéke 1985-89 közrtt 5,6 milliárd
dollár volt. Külföldi értékesítéseinek fele lkizep_Keletre és Eszak-Afri_
kába irányul.

l l Lt d:ST0|-TENBEa,G§.A§póc{§6Us4cím.nArmam.itl§coop.íatio.NATolsixt €ú
úrüqlr, Nov. l 990.
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A védelmi ipar koncentrációc foka relatíve magas. Bár a védelmi
szúlségleteket 80fi) vállalat elégíti ki, a sállítók e5rötöde uralja a piac
§ vo-át 198687_ben a Vedelmi Minisztérium hat vállalatnak fizetett ki
több mint 425 millió dollárt,44 sállító keresett 8 és 17 míllió dollár kö-
zótt. A többi kifizeté§ többezer ki§ é§ közepes vállalat köZitt oszlott meg.

UK védelmi ipara _ hasonlóan a többi vez€tő európai orságéhoz _

két kulcsszektonr oszlik; gépiparra, amely 1988Á9-ben 7 milliárd dollárt
'nyelt el", é§ az elektronikai iparra, amely 5 milliárd dollár forgalmat bo_
nyolított. A vállalatok védelemtól való függósége 30 7o körül van, csak
néhány nary égnél (BAe, Usel Consortium, R olls Roys, Westland) ma_
gasabb ennél. Ez azt is jelenti, ho§l a védelmi sállítók jobban függnek a
katonai megrendelésektól, mint német, vary amerikai konkurrenseik A
védelmi iparon belüli koncentrációs folyamat nem fejeódött be, minden
ágazatban még több domináló ég tevékenykedik. A repülőeszköz és űri-
parban például a BAe, a Westland és a Shorts, a hajógrártásban a Vic-
ken, a Cammell Laird és a Yarrow, az elektronikai szektorban a GEC,
a Plessey, a Racal és az STC. Ez a tény csökkenti a brit égek nemzetközi
versenyképességét (különösen az amerikai piacon), igényli a koncentrá_
ciós és integrációs folyamatok fel5orsítását.

A brit ipar á§truktúrálására való másik erős hatás a védelmi kiadások
csökkenéseből fakad. Mivel a brit kormány a nukleáris erők fenntartásá-
ra és fejlesztésére fordított kiadrásait nem Kvánja csökkenteni, a kiadások
visszafogása elsósorban a haglományos fe5rerzetet fogia érinteni. A
csökkenő katonai kjadások a védelmi vállalatokat na5robb európai és
tran§zatlanti e5/üttmúködésíe, illetve a védelmi függőség csökkentésére
fogiák fuztönözni.

A nemzeti védelmi iparok áttekintéséMl látható, hogy az országok-
ban még elús a védelml tcrmelésl gut8rchi6rr való üirekvés. A 'felbom-
lás", az internacionaliálódás jelei, tendenciái azonban már eróteljesen
jelen vannak. Amíg az alapvetó haditechnikai eszköók ryártrása szintjén
a nemzeti jelleg dominál, részegségek, berendezÁek szintjén ez már
kevésbé meghatároó, alkatresz-szinten pedig már meglepóen alacsony.
Eppen ezert a további fejlődés szempontjából rendkívül fontos, hogl a
kooperáció, iíttegráció 'felkészüljön' és megerósödjön a védelmi kész-
termék szintjén is.
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Integrációs programok és kooperációk

A nemzeti védelmi iparok röüd áttekintése i§ mutatta, hory eg,edt||
viselni a költséges fejlesztési programokat, elfogadni az új technológiából
fakadó kockázatokat, Frzetni a nem piaci hatásból fakadó kóltségeket
igen nehéz az egles orságok sámára, ezért ezek ménéklésére, megosz-
tására törekszenek védelemgazdasági kooperáció által, A védelmiesz-
köz-glártásban való eryüttmúködés mögött politikai, katonai tényező\
koncepciók és progtamok is vaonak. /Pl. A NATo által kidolgozott 1985-

ben elfogadott 20 éves, a haryományos védelem fejlesztését meghatáro-
á program, a CDI (Conventional Defence Initiative - Ha5lományos Vé-
delmi Kezdeményezés) előirányozta - több€k közdtt - a §zövet§ég íen-
delkezésére álló pénzügyi eszközik hatékonyabb felhasználásít. l

Az európal nemzetállanok közöttl védelemgrzdastígl kooperdció
licenc elapJÁn történ6 5rórtással llletve különbözJ programokon ke-
rc§ztúli n€mzetközl e6rúttmúködéssel valósul meg.

A ticenc elapjón történó grártás elónye a vásárló orság védelmi
ipara sámára az, hogl megtakarítja a K+F költségeket, és létrebozzal
fenntartja az alkalmaás lehetőségét saját hadseregében. Megvalósul
meghatározrtt technológiai transzfer is a vásárló iparába, de további
használata korlátozott lehet. Jelentkezhetnek más gazdasági elónyök is
(pl. viszonossági vásárlás, stb.). A ticenc alapján való termelés, e§/üttmű-
kedés üibbféIeképpen lehetséges: nyflt termelé§ licenc alapján epénileg,
a vrásárló követelményei szerint (a); köars termelés, amikor a 5lártás és
az export a két or§ág közih követelményei §zerint történik (b); és amikor
a vásárló bizonyos munkákat elvégez saját rendelése érdekében (c).

A licenc-ryártrás tapasztalatai azt mutatják, hory az eryüttműktidés
ezen formája - bár szinte minden fegyvergrártó orság él vele - elsósorban
a kis nemzetek sámára tűnik vonánalg akik sem fonásokkal, sem am-
bícióval nem rendelkeznek ahhoz, hogt korszerű eszközöket fejlessze-
nek ki saját részükre. Ezt a kooperációs formát favoriálta hosszú ideig
az USd mivel a licenc alapján történ6 ryártás az export utáni második
legiobb értékesítés. Támogatja ezt a 5rártási formát a NATO is, mert
hozájárul a szóveSégen belüli racionaliáláshoz, szabványosításhoz és
interoperabilitáshoz Az adatok szerint §zinte valamennl EK-tagorcág
alkalmazza ezt az€§/üttműkdúé§i formát, legintenzívebben Olaszonág,
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Spanyolon"á& de részt vesznek benne a fejlett védelmi_ipari nemzetál_
lamok is.

A ücenc alapján történó §ártiás kt§ebb népszerűségének sámos oka
van. trftizösségi szinten nem mindig nyereséges, hi§zen párhuzamo§ ter-
melési kapacitásokat hoz létre. A vá§árlónak fizetni kell a fejlesztési adót
(bár ez a fejlesztési költségeknek csak kis része), és még meg is kell bíznia
az exportórben, hory ellátja ót fonto§ alkatrészekkel, részegnégekkel,
más szükséges eszközikkel. Tew - és modiíikáció-vá|toaások szintén el-
keriilhetetlenek, hiszen a vásárló áltu.lebalhozzákezd az eszköz " nem-
zetiesítéséhez', sok esetben, küöntisen az USA védelmi termékeknél,
korlátozzák az eszköz külföldre való értékesíté§ét, amely viszont akadá-
lyoua a gazlaságos termelési széria elérését, Ha mindezek párosulnak
nyelvi, technikai, interpretációs és menedzselési problémákkal, akkor
érthetó az idegenkedés, magasabb költségektől való félelem.

A különböző programokon, projekteken alapuló nemzetközi
€s.üttúűködésnek sámos formája van. A legegnzerűbb módja azon or-
ságokat vonja be, amelyek mege5reznek ery adott fe5rver köais fejlesz_
tésében és erymástól való vásárlásában. Fejlettebb módja átfogia az adott
közisség (NATo, EI( NyEU) egészét, vag transz- atlanti relációban
múktidik (7.sz. tóblózat).

Az európai együttműkódés elórehaladása a leginkább K+F igényes,
nagl eróforrásokat igényló védelmi ipari ágazatokban sikeres. Például a
repülógép-gártásban - az eszköz bonyolul*ága és magas ára miatt a fej-
lesztések gazdaságosan csak nemzetközi szinten valósíthatók meg. Nem
véletlen, hory Európában ezideig már 13 (ebből 7 helikopter) multina-
cionális katonai repülőgépprogram volt. Eróforrásók erye,sítésére van
szükség más ágazatokban is (hajóépítés, elektronika, stb.). De koopera-
tív programok készülnek a sikeres, csúcstechnológia eredményeit alkal_
maá modem barci technikai eszköáke is. Az eryüttműködés akkor a
legsikeresebb, ha a köajs élok mellett a kooperáló nemzeti kapacitá_
sokban kiegészítő asszimetriák vannak
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7-sz-táblázat

Közös haditechikai programok

lladitechnilai eszköz Részrvevő orságok

Tornado vadísaepiilőgép

Harrier repüfoép

EFA vadászrepiilőgép

EH l0 1 heditengerészeti íepüő8ép

ToNAL haíci helikopter

MLRS sofozatvető

Ffl 70 tüzéÍsfuí t8íack

Tíi88t pínéltörő rekéta

MIL.AN Pínéttöíő raléta

NATO azonmítási rendszer

§ea Gnnt me8téve§áő rendszer

NHF-mNATo-fí€ett

NSZ( Nagr-Britannia, Olasmrszág

Nary-Britannia, USA

Nagy-Britannia, NSZK, Olaszorság
Spanyolorszíg

N8$/-Britannis, Ol

Ola§zorszíg, Nary-Britannia,
Hollandia, Spanyo1_ország

USA, Nagy-Bíitannia, Franciaorság,
NsZ(. ole§zoíszí8

Na8y-BTií,nnia, ol aszorszÁg

Nas/-Bíitanni8, Franciaorszig, NSZ(

Franciaorszíg, Nary-Brirrnn ia, NSZK

Belgiun, Kanada, Dánia,
Nagy-Britannia, FranciaorszÁg,
Otaszorszfu , Spanyolorság U§A,
Törökorszíg

Dínia, Nagy-Britannia, USA

Kanada, Franciaorszíg.
Nas/-Bíit8nda, Nszxi ohszorság
Hollandia, Spanyolorsá8, USA
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Az európai védelemgazdasági eryüttműködés "tájképe" tele van si-
keres és kudarcba fulladt, megrekedt va§l alig mozgó projektek peldái-
val. Az e§/üttműködésnek minden gazdasági, technológiai és katonai
előnye mellett vánnak olyan obJektív nehéz§égel, ame|yek elkerülhetet-
lenek.

A problémák ery része a köztis programok hosszú megvalósítrási ide-
jéból és a magas ré§zvételi költségekMl fakadnak. A közjs programok
e§/ reprezentatív megvalósítási ciklusát a 2.sz. ábra mutatja.

Elméletileg ery védelmi eszköz "életciklusa", amelyet speciális kato-
nai követelmények kielégítésére grártanak, egl negvalósítási folyamat
ót szaka§zán me§/ át. (Most eltekintünk attól, hory magának az igénynek
a megfogalmazásához meghatározott a|apkutatási eredményekre van
szülség, és hory a 'be3zerzé§i" út többféleképpen leröüdíthető). Az etső
a megvalósíthatósági tanulmány, a második a projekt definiálása, vag5ris
annak megfogalmazása, hory az adott haditechnikai eszköz milyen kuta-
tási, fejlesztési és termelési kölSégeket igényel, milyen kockázatok van-
nak, milyen feltételek szükségesek a sikeres megvalósítá§hoz. A harma-
dlk szakaszban az qzközt megtervezi§ a píototípusokat leryártják, al-
vállalkozói rendszereket megsz€rvezi§ a glártást előkészítik. A negredik
fázis a termelá, az utolsó szakasz pedig az azköz rendszerben tartása.

A megvalósítás idótartama szakaszonként naryon különböző lehet.
Atapasztalatok szerint a megvalósítható§ági tanulmány csak néhány hó-
napot vesz igénybe, amíg ery komplex rendszer kifejtesztáe tíz éüg is
eltarthat. A termelési fázisra u5ranannf időt szoktak tervezni. A rend-
szerben tartás ideje 15 év vary több lehet.

A ryakorlatban ezek az idószakaszok sokféleképpen változhatnak,
aminek számos oka lehet. Különösen az első szakaszban lehetnek jelen-
tós késések, mert a kooperáló partnerek nem tudnak megegyezni a kö-
vetelményekben. Például az EFA vadászgépnél 5 éüg taított, mire a ko-
operatív Partnerek a nemzeti követelményeket egyeztették, s megálla-
podtak a végsó tervben, a munkamegosztá§ előkészületeiben, a finanszí-
rozás módjában. A fejlesztési szakasztóI a rész§evő partnerek már job-
ban tudják tartani a határidőket, de a hosszú megvalósítási idő íg is szá-
mos komplikációt okozhat (pénzhiány bejelentése, eszközprioritások
megváltoása, beszerzési szükségletek átértékelé§e, stb). Jellemzó példa
ene az USA kilépése az NFR 90 NATO fregatt_programból 1989_ben,
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2.sz. úbra

Közös projektek tipikus megvalósítIósi
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erre az USA kilépése az NFR 90 NATO fregatrprogramMl 1989_ben,
amely komoly tervezési és idóhúzási problémákat okozot t.Ezek anelléz-
ségek csiikkenthetó§ ha a projekt menedzselésére az összes ország ne-
vében e§l tekintélyes fóváIlalkoát neveznek ki, a projekt végíehajtá§áía
köz<h vállalatot hoznak létre, s az ellenórzéssel nemzetközi menedzseri-
rodákat bízrrak meg. (Bár ilyen esetekben az adminisztratív költségek is
megemelkednek Például a Tornado vadászrepülőnél elérték az összes
t*őlt§g 1,6 Vo-át).

Sajátos gondokat okoz a projektek finanszírozása. Az elMí megvaló-
sítási fázirck csak a projekt teue§ költségének kis hányadát emésztik fel.

A megvalósíthatósági tanulmány néh áay száze.zet dollárba kerűl. A
fejlesaési költségek (az eszköz bonyolultságától függóen) néhány milli-
árd dollártól tízmilliárd dollárig terjedhetnek (pétdául azEF Avadász§p
fejlesztési szeródéseinek értéke 10 milliárd dollár). A termelési költsé--
gek a ryártandó mennyiségtől függnek: minél kisebb a gtártrási széria,
annál rosszabb a fejlesztés és a termelés közitti arány. Irgismertebb pél-
dája ennek az amerikai B-2 Stealth-bombáó, amelyet igen kis számban
terveztek megépíteni, ígl a hivatalos egrségára 560 millió dollár. Európai
vonafkoa{§ban a fejlesztési és termelési költségek aránya elérheti váry
meghaladja az l:7-et. Az EH 101 haditengerészeti repülógép-program
Nagl-Britanniának 2,5 milliárd dollárba kerül, s ötven repülőgéppel ré-
szesedik belóle. Az EFA vadászgép várható ára 1989 évi árakon 30 millió
dollár, vapis másfélszer annf, mint a napjaink repülógépe. Ha az euró-
pai nemzetek megfelelő rendelési sámot tudnak prodÚMlni, akkor 5-10
Vo meglakarítást tudnak elémi.

Spoclflkus forn{ia az európal nemzetek közöttt egiittműkiidés-
Dek 8 trsn§zatlsntt kooperácló.

A politikai, gazdasági érdekek, az önellátiásra való törekvés és a ver-
senyhel}"zetek ellenére egletlen nyugat-európai orság sem fordult el az
USA+óI teljesen. Az Egresült Államok a maga résáról minden disztink-
ció, korlátozás ellenére támogatja, chztönözi az európai védelemgazda-
ságokat, t<iródik a tían§zatlanti fe§perkereskedelem e§/ensúlytalan§á-
gaival, megkllnyíti az USA és Európa közrtti két- és tobúldalú projek_
tek szaporodását. A nyolcvanas évek végén egr tucat új projektet Údí-
tottak el, amelyek sáles technológiai spektrumot ölelnek át a lézerfe§/-
ver-berendezésektól, a harcjármű_vezetési é§ ellenőrzési rendszerekén
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keresztül a repülógépek elektronikai berendezéseikig. Mind a vásárlók,
mind a sállítók érdekeltek a tían§zátlanti programok megvalósításában,
hiszen azok már nem a juste retour elvén, hanem kompetetív alapon
jöttek létrc, s közelitk az eutópai nemzeteket 1993 követelményeihez

A nyugat-európai onágok védelem8azd8sági e§üttmúködéének
új szakasát jelenti rz 19t9-es EUCLü) @umpeel Cooperrtlon for the
Long-tern ln Defencv) - program. Az Európai Hosszú Tárnú Védelmi
Kooperációt francia javaslatra, a ciül- EUREKA-program mintájára
szervezték 13 onág " résryételével. A program élja, hory a védelmi
technológiák kutatása érdekében hango§a tksze és racionaliálja a kii-
lönböző orságok autonóm laboratórumai által folytatott kívérleti kuta-
tásokat. A programban minden onág érdekei, szíikségletei és lehetősé-
gei arányában vehet résá. A munkamegosztás keretében például Német-
or§ág radartechnológiával, Franciaorság mestenéges intelligenciával,
Nary-Britannia pedig elektronikai rendszerekkel foglalkozik. A résalé-
tel lehetó§égét a vállalatoknak is megadták

A programnak 1 1 kiemelt kutatá§i területe van: radarok, mikoelekt-
ronika, alkatrészek, légi modulátorolq mesterséges intelligencia, lopako-
dó képe.sség, elektrooptika, feldedtó műholdak, tengeralattjárói akusz-
tikus rendszerek, és szimulációs technológia.

A programra 190-ben 120 Millió dollárt fordítottak. A tevékenysé-
get a Független Európai Progamcsoport irányítja és felüpeli.

Ez a gazdaságtr és katonai célszerűég feIé közeledó technológiai
píogíam abMl az euópai öntudatMl fakad, ho5l megoldják a védelmi
eszköók emelkedó költségeinek problémáit, csOkkentsék a túlságosan
nagy védelem-technológiai |eszakadá§t az USA-tól és Japántól.

12 Rárrrv€vó 6§á80&: Fraícia63á8, Ni8y_E it ni.,Bolgium,D{Diá,6ó.rr86§7,á8,
ot.!z&§á& Luxcrnbrir& Hotlandia,N6r,Qi8, Pdtu8át A,sp.!ydú.á8, THta§á8
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Napjainkra a nyugat-euópai orságok kóótt esl erÓ§ védelemgaz-
dasági eryüttmúkcidés alakult ki szewezett irányítrással, fejlett kooperá-
cióc formákkal, módszerekkel és eljárásokkal. Ha azt akarjuk, hogt a ma-

5rar védelmi ipar valamilyen szempontból' ' részt ve5ten ebben a köós
tevékeqnégben (már pedig a nemrégen megszúntetett Haűpari Hivatal
és az MH Gazdálkodá§i Hivatal tapasztalatai szerint erre van külföldi
igény), folyamatman tanulmányoznunL kell a kialakult helyzetet, fejló-
dési tendenciákat, bekapcsolódrási lehetóségeket.

l3 Lá§d: nEED, c.: EUCLID - The Future of Eu.opelo Def€Nrc" Tc.hnology.
Dofertce 

'unc 
l 990.F.3,{4-34E
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BIZToN§ÁG És l ulcyen vÉppnn pln
Deók Péter|

A tanulmóny (cikk) vita-
any agn ak ké s zült. Sztv e s en

í"gadjuk ha a védelmi ipar-
ban jártas uakemberek e lap
has óbj ain é szrev ételei]r*e l s e,

§tenek a problémakór teljes
kibontásdban-

szerlcesztó-
ség

A közep-európai biztonság új kérdései ery olyan időszakban vetőd-
nek fe| üszonylag élesen, amikor a rendszewáltozás nem csupán a poli-
tikai intézményrendszerben és a gazdasági, elsősorban tulajdonviszo-
nyokban megl végbe, nem csupán a diktatúrákból a jogálIam felé való
haladás érvényesül, hanem egy korábban kialakult félmilitarista szisaé-
ma is lebomlott. A szembenálló katonai tömkik idószakában a haditech-
nikailag folyamatosan eslre inkább alulmaradó Varsói Szerzódés az
eglensúlyteremtés úgmwezett haryományos formáira kényszerült, ami
nem csupán az e náruel jelzett tradicionális fe§lverzet számszerű túlsú-
lyában, túlméretezett struktúrális elemekben, offenzívabb doktrinális
felfogásban mutatkozott meg, hanem a haderórendszer, akieg&zítés, a
felkészítés, és a gazdasági háttér bizonyos fokú militarizálásával járt
e§/útt.

Ez bizonyos mértékig objektív jelenség volt, hi§zen a centrális irá-
nyítású átlami tu|ajdonra épüló gazdaság a maga termázeténél fogva,
pusztán politikai döntések alapján nad meg minden szükségeset a hadse-
regnek'

l Dr. Deák Péier nyá.eaeie§, a hadtudornány dd.túa, a fizló§8lrolitikai és Hoírvéielmi
Kut.tá§olt Központja AlapítvÁny i8a?8e]óít
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A második világhábonú során a ma5lar hadiipar kapacitása részben
megsemmisült, részb€n kitelepítésre került; az i§mételt (túl) fejlesztés
1949-ben indult meg az ismert irracionális ütemben, és 1953-ra, amikor
is bizonyu, "redukriós konverzió" alá került, eryes hazai igéayek 70 Vo-át
kielégítette.

1958-tól a hazai haditermelés veryesprofilú egnégekben valócult
meg és elfogadható struktúráját minte§/ 197G.re érte el. Jellemzóje a
szovjet licenc alapján történó ryártás volt, amelynek e5renes következ-
rrénye volt a hazai K+F bázis korlátozottsága é§ az export meghatározott
politikai-földrajzi közege.

A hazai védelmi ipar helyzeúe

A neglrr védelengazdasóg §rJíto§ belyzetben került a rend-
szervóltós küsóbére. A nyolcvanas évek óta u5lanis két'erenek' jel-
lemző alakult ki a VSZ többi or§ágaival szemben. Az eryik, hogr a nem
önólló lparszenezeti íornókbsn létez6 védelmi termelés bizonyos
ígnkbrn, elsósorban a mikroelektronikában és a finommechanikában ki-
b Jt rz rúgmevezett krtoDel-ipsri komplexun kemény }rrJai közül, e
feJlesztés terén önálló teriileteken Jelent neg és r hazal, ml üibb VSZ
lgényektól eltír6 ptacpolltl}Át íolytetott, de czsn b€lül ls sokoldalú ko-
op€róciórs épúIt A specialiáció követkeaében peldául az elektronikai
szféra részesedése a védelmi ipari termékszerkezetben 1965-80 között
háromszorosára növekedett. Az ipaí termékeinek hazai felhasználása
1990-re 5o vo-r6l20 vo-ra csöl<kent, az üzleti élú (tehát nem Vsz) ex-
port háíomszoíosára nótt. A dollár kitermelési mutató a hazai átlagot
&10 7o-kal haladta meg.

A második eltérés a haderő fenntartrásában és fejlesáésében jelent-
kezett. Elóór a betvrna§ évelr eleJén, nósodllr neliifuíó§rr 19ót hp
csól, neüd r nyolcvenrc évekbel lét trtonaközgazdttsz-generáció {J
Jellegű, bimnym mértélrben plrcorlenttllt gezd6l}odósl rendsz.ert dol-
gozott kl és elérte rnnrk a f6 e|emekben törűnó bevezctését Erre - bár
felemás módon _ alkalmas intéanrényi elemek és szabályozás jött létre,
még az úgnanezett csapatgazdálkodás szférában is jelentkeztek az ér-
dekorientált gazdálkodás lehetóségei.
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A rendszcrvó|tóssel és ez ezzel ldóben egbetsó vllággezde§lígi re-
ctsszló lrepcsón azzal, ho§ politikai é§ technológaiai okok miatt, no meg
ülággazdasági kénpzerpályák következtében nlndcnütí Jelentkezik a
védelemgazdaság, ennek részeként r védelml lper blzonyos vólsága. A
fegrerkereskedelem e5ne inkább ismét a titkos sdérába bújilq az á|lami
reguláció kötelezettségei köótt az ötv€n e1, elótti posztháborrús viszo-
nyokhoz hasonlóan újra megjelenik a konverzió gondja. Ez vl|ágielenség,
ezonben olysn oí§zígo}ben, mlnt r mlenlg ahol nem volt önálló hgdi-
lprr és r plrrcveszűs mór e nyolcvrnas évelr vQén elkezdddött, §dátos,
D€D trórtyítotí, mt töb\ blztonságllag nen kedvez6 spontón konveuió
lndult meg. A hadtlparl temelés - rme|y 30.0ü) fót foglrlkoztatott -

199&re 60 %-kal csök}ent mqJd 1991-tól szlnte megszűnt A Magnr
Kóztór§s§ág óllamérdekelvel több ponton ls ellentétes e védelmlipar
lépülése, ezek az ellenérdekelr r honvédelen, r szoclílpolitiki, a tsch-
nológlg az export és a K+F szíérálban eglerdntJelentkeznek

A spontlin konverzlót, dunóbbrn r hadllperl elemek te[es lépü-
|éséí gz a szubJelitív Jelelség is segítt hog a polittlo §orozato§an a
védelemgazdaságot Lorl§tlr.Á dönésekre kénysz,eriil, illetve - szeren-
csére - nincs olyan bizton§ági, még konkétabban katonai helrzet, illewe
fenyegetés, amely eglértelmú és rendkívüli védelmi prioritásokat sürget-
ne_

A maryar hadiipamak esetleges önmenedzselése érdekében utolsó
pillanatban készült el a "honvédelml alapelvek", a profilkialakításhoz
szü}séges doktrinális cölöpök <isszefoglalása. Ennek a késésnek nem
csupán a nemzetközi kömyezet destabilizárcójavolt azoka (hiszen éppen
ez a tartosnak ígérkeó belwt vétmlt fel megfelelő uivekeket e§ új és
va|ós katonai felfogás résáre), hanem belpolitikai megfontolások is je-
lentkeztek Azon túl, ho5r felhalmozódott a törvényalkot ási "vúrólista",
még ezek a jogszabályok ráadásul a kétharmados törvénykategóriába is
tartoznak, az ehhez alkalmazkodó hat és félpárti (a 0,5 a független szak-
ma jelenléte) szakmal szakéítói eryeáetés nehéz mechanizmusával.

Másik e|lentmondás, ho5r a piacgazda§ágra való áttérés, a sürgetett
privatizáció, a nem rentábiüs egnégek felsámolása olyan tendencia,
amelyért felelő§ - akár állami _ szervek nem tudják és nem akarják fige_
lembe venni a védelmiiapri termelőesnégek felé igényelt regulatív, tá-
mogató, inteíveniáló törekv&eket, az ü5mökségek é§ a hivatalok közdtt
ellentétek alakulnak ki, a liberaliáció, mint alapelv nem tudja eltűrni az
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eddiginél is keményebb állami beavatkozrást. Többek köótt ez van a kti-
lönbözó botíányok hátterében is. Küöntisen ártanak a ma5rar védelem
bátérígazatainak az e5les tenderxúrizések, elidegeníté§ek, b€ruházási
stoppok körül jelentkező' homóDos' jelenségek

A harmadik ellentmondás egtes elemeiről már tettünk említést. A
védelmiipanal kapcsolatoc gondok ugranis szükségessé tennék az úry-
nevez€tt konverziót, belértve annak humán, pontosabban szociális vo-
nulatait is. Mindez önmagában felvetné az átállításlénpzeréq azonban
a gazdaság nem ery hábonú utáni áliapotban van, nem az a helrzet, hos/
egl korlátozott piac szabadul fel, tehát jelentkezik a felszabaduló tóke
és kapacitrások felé e5r szívóhatás, hanem éppen ellenkezÁleg, az általá-
nos recesszió nem mutat zöld utat a konverziónalc U5nnakkor nincse-
nek meg azok a költségvetési fonások, amelyek az átcsoportosítást ké-
pesek lennének finanszírozni. Távlati|ag pedig éppen a védelmiipar új
minőségi elemei lehetnének a befogadók, eMleg ery belsó konverzió
lenne a leideálisabb. Ez egébként nemzetközi tendencia is, a régebbi
'abrüsunk" (tehát leszerelés) helyett eg'umlüsfunk" (azaz min6ségi át-
feryverzés) körvonalai jelentkeznek.

A negledik ellentmondrás a várható nemzetközi eryezmények vonat-
kozásában jelentkezik. A Ma5lar lkiztársaság maga is élharcosa a kato-
nai szféra jelent6s korlátozásainak. Maga a szewezett ha5lományos had-
er6cs<ikkentés, a fe5tverkereskedelem terén várható é§ kívánatos koílá-
tozásolq a fe§lverzet megsemmisítésével és ellenőrzésével kapcsolatos
új technológiák kialakulásának kényszere is olyan tényezők sokaságát
jelentik, amelyeket politikai döntések során figlelembe kell venni. Ins-
tabil ténégünkben minden katonai, ígr védelmiipari kapacitiás sorsa po-
üükailag érzékeny, 5lakorta manipulálható tényeó, kapcsolatokat, stá-
tuszt befolyásoló jelenség.

És végül, de korántsem utolsósorban, az oÉÁg költségvetési hely-
zete, ennek nemzetközi gazdasági vonzatai szintén majdnem kész ténye-
ket jelentenek. A rnai helyzetben termé§zete§, ho5l a súlyos gazdasági
döntések nem történhetnek az improduktív szférák javára, és ezen belül
még kevésbé a vissza nem térüló kiadások finanszíroására. De nem csu-
pán a honvédség lriadásai jelentkeznek ezen a területen, hanem az igaz-
gatá§ elemeinek radikális visszafogása is, azaz nem lehet sámítani a vé-
de|miipart, avédelemgazdaságot menedxeló, reguláló, netán irányító és
tulajdonbantartó hivatalok fenntartásának fedezetére sem.

l84



Avédelmi költségetés teljes problematikája szoro§ összefüggésben
van a ma5nr honvédelmi és haderókoncepció, és természetesen a védel-
miipar problémáival.

Elősór is a költségvetés politikai jelentőségéről kell sát ejteni. A
demokratikus jogállamban, a progtesszív védelmi fetfogásban uryanis a

katonai költségvetés a fegreres erók feletti politikai ciülellenórzés leg_

hatékonyabb, azt is mondhatnánk legdirektebb formája. Nem csak össz-
volumenében tartalmaz politikai döntést, nem csak e tekintetben 'borol-
ja" be a védelem érdekeit az össztársadalmi érdekek köá, hanem részle-

teiben is meghatátozza a haderó arculatát, jellegét, politikai és szakmai
formációját, ezen belül doktrínáját, humán viszonyait is, Részletes védel-
mi költségvetés esetén amire a parlament ad pénzt, az fejlődik, kibonta-
kozik, amit nem finanszíro4 visszafogásra kerül. Ezen túl a költségvetés-
sel ugnncsak a parlament elótt el is kell számolni. A szoros költségvetés
kiiktatja a fejlesztési spontenaitásokat, megfeleló - de nem szabatos -

rugalmasságával ugyanakkor képesíti a katonai vezetést operatív maga-
tartásra is. A részletes költ§égvetés szakmai szempontból kifejezetten
kívánatos, az előterjesztő tárcát, a kidolgozó vezérkart uryanis alapos
indoHiásokra készteti, a pártok pedig rákényszerülnek komoly szakértók
igénybevételére.

Sajnálatos módon azonban a Maryar Köztársaság költségvetésének
szerkezete, kidolgoz.ási á tárryalási módja korántsem teszi lehetóvé ezt
az érdemi ellenőrá-mérlegeló tevékenpéget. Mind az államháztartási
törvény, mind a üta előtt álló Honvédelmi Tórvény előírásaiban ez e|len
hat. Az utóbbi például kormányzati, pontosabban tárcahatáskörben
hag{a a haderő technikai-fegyverzeti (es íg a.teljes) közép- és hosszú-
távri fejlesztési elgondolásainak kialakaítását. Es ez nem csupán es/ tör-
vénytervezet, anná| több. Nem titok, hogy a HM jóváhagj,ta a MH
hosszabb távú haditechnikai fejlesztési koncepcióját a védelemmel kap-
csolatos elü és rázletes doktrinális felfogás, felvázolt háborúkép, tisztá-
zott garanciák, a nemzetközi elórejelzett trendek és piaclehetőségek ala-
pos elemzése és fóleg mindezek politikai jóváharyása nélkül. Ezzel nem
csak ery olyanhelyzet áll eló, hory parlamenti hozzájárulás nélkül indu|-
nak be esetleg később leállításra kerülő programok, de még eg5l vá|asztási
ciklusváltás is kidobott pénzt jelenthet ebből a szempontból. Ezt még
súlyosbíthatja, hory egy tárca, de maga a kormány sem képes arra, hory
számos, közöttük piaci, foglalkoztatási, politikai érdekek konszenzusá-
ból induljon ki.
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A hosszabb távú programok többéves futamidejének jóváhaglása
parlamenti, legalábbis bizott§ági hatáskörbe kell kerüljön, ezt diktálják
a gazdaság a védelemgazdaság érdekei is, Ezt az a tapasztalati szám is
indokolja, miszerint az új generációs hadfelszerelés általában a váltott
típus értéknek 1,4- l,7-szerase, tehát önmagában is politikai döntés tár-
gn kell le5len. A parlamenti üta mindig bizonyos konszenzust jelent,
egl programjóváhaglrásban kevésbé érvényesülnek a nemkívánatos, job-
ban a Kvánatos lobby érdekek. Es fóleg: a parlamenti köúp, netánhosz-
szabb távú programjóváhagá§ eg/értelínú hitelgaranciát jelent a hazai
é§ külföldi befektetó, illetve vá§árlási garanciát eg esetleges külpiaci
partner részére.

A költségvetés ennyib€n jelenthet a védelemgazdaság szempontjá-
ból kedvező, konszolidáló és serkentő tényezót. Ma azonban egész mrás

hel}.zet van, a védelem teljes kérdésköre, ezen belül a védelmiipar és
annak termékeit fo5lasztó fegyveres erók és testületek költségvetési
csapdában vannak.

A tartós költségvetési hiány közepette u§lanis két iráDJ.rat §zemb€-
nóllá§s íi§elhetó meg. Lee5rszerűsítve a kérdés megoldrásaként a bevé-
teli oldal növelése, vag a kiadási oldaljelentós csökkentése jelentkezhet.
A kiadási oldal egértelműen a nagÉos/asztó állami rendszerek és támo-
gatiások visszafogásával redukálható, ami nem csupán a honvédség és más
szervek fenntartási nehézségeiben él tovább, hanem a fejlesztés teljes
visszafogásában is. Iry a fó vevő, beszerzó nem képes a kívánt rendelést
a válsággal - ha még csak azzal - kűzÁő véÁelmiiparnak feladni, a belsó
piac teljesen elvész, de még belföldi támogatásra, netán hitelre sincs le-
hetőség. Ezert gondolkodik a hazai honvédelem szinte kizárólagosan
külföldi beszerzésben és vá5lakozik hosszúlejáratú hitellel járó kedvező
sállító§ netán segélyeák iránt. A köItségvetési redukció ennek a jelen_
ségnek a fokozód ásához vezet.

Abevételeknövelé§ének kö|tségvetési stratégiája jelenleg a foryasz-
táshoz kötött adózásban valósul meg. Ez viszont a noímatív tömegfo-
grasztók, közóttük a fegreres erók vonatkoaásában jelent szinte meg_
oldhatatlan problémákat. Még a fenntartási szférákban az alacsonyabb
kulqsot csak lehet valahogy kompenzálni, a kvalifikált termékekben
azonban a jelentós beszerzÁ §zinte lehetetlenné válik Ez ismét elótér-
betolja a kedvezó adóterhű külföldi beszerzéseket, visszaveti a hazai ipar
válságának kezelését é§ termé§zetes innovációját.
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EbMl a költségvetési csapdáMl elvileg két klvezetó út lehetséges.

Az eg5lik egy rövidtávú fenntartásra épített ráfordítá§§al taíta-
lékolással járó és késóbbi dotációval garantált fejlesztési moratórium a

hadüryek terén. Ez s/akorlatilag olyan politikai döntést jelent, amely az
adott orság fe5retes erőit'pihentea", a költségráfordítást néhány évig
keményen és radikálisan csökkentik Ez idő alatt tolódnak a behívások
és csak a keze|ói szíiüségletre korlátozódnak, sztinetel a tartalékos át- és

kiképzés. A hivatásos állomány megórzésére és továbbfejlesztéséíe he-
lyezódik a súly, olyan tanfolyamok tömege indul be, amelyek a fejlesztési
időre e5r emelt és akkorra kívánatos standard felkészültséget eredmé-
nyeznek, amelynek birtokában a tisztikar eredményesen képes bevezetni
e§l minóségi reformot. E§/bn ez a tanfolyamrendszer a hivatásos állo-
mány olyan issztartá§át i§ jelenti, amelyben a hivatásos 25-30.ü[-es ál-
lomány látens, nem fenyegetett, hanem csupán vesályeztetett szituáci-
óban bekövetkezhető "legrosszabb aseíe&", incidensek, korlátozott éIú
agressziók elhádtására képes lehet, illetve kidolgozott tewek alapján ké-
pességei növelhetők. Az ilyen átmeneti 'l<iilönítnényelae" épített ideig-
lenes védelemre van példa a ma5tar és eryeteme§ történelemben e§la-
ránt. Egr ilyen átmeneti időszak alatt gózerővel folyhat a kutatás-fejlesz-
tés, befektető és partnerkeresés, a nemzetközi munkamegosztás eleme-
inek feldedtése és fóleg a védelmiipar privatiációja, konverziója, meg-
őrzáe és innovációjának beindítása egl folyamatban. Ery ilyen variáció
esetén i§ a fe§/veres erőknek csupán szintentartása is 50-60 milliárd fo-
rintot igényelne, nem beszélve az ilyen átállás sajátos költségeiről.

A jelenlegi kelerközép-európai helyzet valószínűleg nem teszi lehe-
tóvé ilyen tartalmú poltikai döntés meghoaását. Ehhez legalábbis meg-
nyugtatóan kellene prognosztizálni, hory a már jelenleg is számos ve-
sá$orrással jellemezhetó helrzet nem változik. Bár jelenleg nincsenek
meg ery haánk elleni fenyegetá, va5t agresszió objektív és szubjektív
feltételei, az ellenséges sándék és ennek valóraváltásához szülséges ké-
pességek, az általános destabiliáció éppen azt a ve§zélyt hordozza ma-
gában, lrory még ez a helyzet is rosszra fordulhat, valamely közeli állam-
ban nemkívínatoc fordulat rnehet végbe, széIsóséges irányba fordul a bel-
és ennek folyamányaként a külpolitika, bizonyos érdelsaivetségek jö-
hetnek létre,

Ez a veszély nem valószínú, de nem is kiárható. Ilyen helrzetben a
védelem kemény elemeinek fejlesztésérdekű ideiglenes visszafogására is
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csak akkor lehetne gondolni, ha megfeleló nemz€tközi garanciák szava-
tolnák katonai biztonságunkat, ha e garanciák közitt katonai felelós_
ségvállalás is lenne, vary olajozottan múködnének aznk a nemzetközi
válságmenedxeló elemek és intézmények, amelyek megalkotásán a ülág
éppen most dolgozik.

Még ilyen esetben is száxzor megfontolandó az ilyen döntés és va-
lószínűleg éles belpolitikai csatározások elóznék meg.

A násodik lehetóség a ráfordítás gazdaságosságának relatív úton va_
ló növelése, azaz a honvédelem foryasztásának kemény racionalizálása,
Az a térry, hogl a honvédség struktúrájában, folyamataiban, infrastruk_
túnájában, technikai-technológiai rendszereiben, belsó gazdálkodásában
sok a pazarló, nem íacionáli§ elem, tulajdonképpen termé§zetes. Hi§zen
a hadsereg általános §zervezeti rendje, bázisrendszere, haditechnikája és
üzemeltetái-üzembentartási technikája lényegét illetóen nem változott.
A Maryar Néphadsereg kiépítésénél és átszsrtezheinél a költségelem-
zés sohasem kapott prioritást, avélt harckészültségi, ideológiai, kiképzési
szempontokat a politika sohasem bírálta felül, az eryetlenkvázi kontrollt
a múltban a párt adminisztratív osztálya, esetleg titkára képezte. Előfor_
dult, uryan, hory a KNEB, amelynekkülön"íeyeres szewekfőosztóIya"-
a volt, átfogó témaellenórzéseket s 7f,; e7Étt a fuéphadseregben, a üzsgá-
latban azonban nem csak és nem elsősorban outsiderek, hanem egi§zten-
ciálisan érintett katonák is részt vettek. Annak ellenére, hory az alapme-
gítélések mindig pozitívak voltalq a vizsgálati jelentések szinte mindig
tartalmaziak racionalizálrási eljárásokat, ajánlrásokat, amelyek utasítiások_
ká váltak. A KNEB vixgálatok e5rben lehetőséget adtak az alacsonyabb
beoszttású reformkatonák részere elgondolásaik kerülőúton való érvé-
nyesítésére.

A Maryar Honvédségben és feltehetóen mrás hierarchiákban a leg-
kevésbé racionaliák területek e§/ikének a foryasaói energiagazdálko-
dás tűnik, nem születtek kemény kénpzer takarékossági intézkedések,
a személysállításban a vezetőszerveknél nincs taxirendszer, az áramfo-
§/a§ztá§ ninc§ a rendeltetésnek megfelelően korlátozva.

Sámtalan a ha5rományos, örökölt struktúra, kiképzési elem, a kul-
túrális kiadrások nem élorientáltak, számos külsőség található. Nem tör
utat magának a privatiáció, a logisztikai rendszer minden modernséget
nélkülöz, reformjára nem került sor. Számos olyan szewezet, illetve fo-
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lyamat található, amelyek hadíenden kívülről hatékonyabban tudnának
múkir,dni. Nincs szabadkéz a felesleges infrastruktúrális elemek elidege-
nítésében. Az orság nagyságrendjét tekinwe trúlhangsúlyozottnak tűnik
a diszlokáció, a mobilitrási felfogás is. Az ezze| kapcsolatos kísérletinek
tűnő, demonstrált gakorlatok a katonaköaiélemény szerint felesleges
kiadásokat jelentenek.

Mindezek tulajdonképpen érthetó maradványok. A kiadott költ§ég-
vetési foniások koncentrációja érdekében azonban idószerú ep göke-
res üzsgálat, e5l "RACIÓ' pont annak érdekében, ho5r a hadrafogha-
tóság minóségét fenntartó haditechnikai és emberi kapacitás minőség-
fenntartása és hatékonyság-fejlesztése a szűk<is kölaégvetés körülmé-
nyei köaitt is megvalósulhasson. Az adott haditechnika fenntartása, fo-
lyamatos javítá§a, részleges korszerűítése (tehát tulajdonságainak kiter_
jesztése) elsódlegessé teszi az ALKATRESZ és FODARAB források
biztosítiá§át és a személl állomány megőrzését, szellemi fejlesztését, az
alkalmatlan elemek elejtésével eryüttesen. Tehát e költségveté§ sdts le,
hetó§égeket a hrdrafoghatóság szempontJáb6l rlkalmas akcióképes
nag "ütóképességének" növetésére célszerű fordítani. Mindez termé-
szetesen bizonyos fájdalmas lemondásokkal, törlésekke|, elejtésekkel jár
eryütt.

A Maglar Honvédség eryik legproblematikusabb eleme a tulaJdon,
képpeni ferntertás íelelósségét hordozó, úgnevezett "logisztllrai rend,
szern. Most eltekintehetünk ennek humán elemeitól, és alapvetően az
anyagi-műszaki-szolgáltatrási szektorról sólunk

A néphadsereg hadtáp és technikai, késóbb ú5mevezett anyagi-
technikai rendszere 19ól-tól kezdve mindig rugalmasabb volt, mint a
VSZ hadseregeié általában. Szelesebb volt a csapat-piac kapcsolat, ru-
galmasabb normatívák kerültek bevezetésre, szabadabb volt a költ§égve-
tési szewezetek pénzgazdálkodása, delegáltakvoltak bizonyos jogkörök,
a számütel racionaliációjára is történtek - bár nem mindig hatékony
eredményű, gyakorta csak láwányos - lépesek Jelentkeztek a helyi be-
vétel lehetóségei, a vállalkoá jellegú gazdálkirdrás elemei. Szewezett ke-
reteket öltött az inkurrencia hasznosítrása, komoly múszaki fejlesztés ér-
vényesült a hadfelszerelés, a textiltermékek területén, stb. A háborrús

rendszer prioritása, annak elvonulást szolgáló jellege (offenzMtás) azon-
ban maga alá grűrte a békeellátás rendjét is.
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Az 1970-q évek elején spekulatív, formállogikai következtetések
alapján kiformálódott e§I szerintünk voluntari§ta hazai átalakítrási kon-
cepció, amit anyagi-technikai integrációnak, ATB rendszernek neveáek
el (ATB = anyagi_technikai biztosítrás). Ennek a koncepciónak a fó ele_
meit hórom íázi§ben lehet összefogIalni.

Az elsó, amely a lényegében a legkonzervatívabb elem, hory fenn
kell tartani a gazdálkodás-iizembentartás teljes mélységében a hierarchi-
ákat, ehhez kompetenciákat kell rendelni, és az eryes technológiai foko-
zatokat i§ szintekhez kell kapcsolni. A katonai szervezetek minden szint-
je rendelkezett olyan tennivalóval, például a technika TMK-ban, amit
hellleg is miásutt kellett elvégezni, ahelyett, hog a kapacitások egnésát
de.€ntraliálták volna.

A mdsodik elem a mindenáron való, lá§ányos integráció igénye volt,
amelynek keretében természetidegen technikai, személyi ellátrási, egész-
ségügd, anyagmozgatási folyamatokat kívántak közös rendszerbe össze-
fogni. Ennek természetesen voltak logikus, racionális elemeí, az igazga-
tás, a végrehajtás szintjén jelentkezó eryes átfedések kiküóbölését
szolgáló rendszerjavító lépései, összességében azonban szinte évtizede-
kig elhúzódó megvalósítása a mai időszakra i§ torz szervez€tet hozott
létre.

A harmadik elem egy sajátu "félpiacf' rendszer kialakítiása volt,
amelynek fó péld ányai voltak a "kó!t ségveté si íkemek", amelyekkétségkí-
vül a gazdasági önállóság, a haszonelv irány.ába való lépé§t jelentettek,
de az érdekeltségi ösztönzók hiányában a működésük, hatékonyságuk
c§ak korlátozott lehetett.

Mindemelett a magrar katonai logisztikai rendszer sámos tekintet_
ben §lütött a vamóiak meglehetósen uniformiált szis^émáitólé§ ezisz-
szahatott a háborrús ellátási rendszene is, abban is jelentkeztek sajátosan
magtar elemek, struktúrák ás eljárások Mondani sem kell, hogy ezek a
reformok nem mentek simán, mind belsó, de főleg kütsó ellenállá§ba,
lekicsinylésben részesültek.

NagrjáMl ezek a védelemgazdaságban, a hadsereg belső üszonyai-
ban, a költségetési forrráshiányban, valamint és fóteg a ma5lar gazdaság
általános problémáibóI eredó, kifejezetten a védelmiipart, hadfelszere-
lési kereskedelmet é§ szektort érintő kérdések.
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A védelmi ipar váJsághelyzetének megoldÁei lehetólégei

Az eddigi helyzet azt bizonyította, hogr a kilábalás spontán útjai, a

szabadon-engedeitség sem gazdasági, sem védelmi szempontMl nem jáí-
ható út. Az e5ne jobban leépüló részleges védelmi ipari bázis eryes vál-
lalatai maguli nem bírkóznak, nem bírkózhatnak meg a piacgazdaságra

való áttérés, a fennmaradás és az innováció eryüttes problémáival. §ajá-
tos reflexeinkMl ered, hory az ilyen dilemmák feloldásakor bizonyos ér-

telemben valamiféle szervezetekben, irányítási, vary koordinációs mo-
dellekben, területekben gondolkozunk. Az 1991 ószen rendezett széles

körű hadiipari konferencián lényegében e5l holding létrehozása látszott
a fó kilábalási útnak.

Uryancsak ezen a konferencián, illewe ennek utóélete során vető-
dótt fei egl Védelmi Bank létrehozása, amelynek tevékenysége az elkép-
zelések szerint "áe leért' volna a katonai struktúrákba is, lényegében had-

renden kívül helyezve bizonyos katonai-pénzüryi technikákat, uryanak-
kor manóverezhetett volna azokkal a fonásokkal, rövid- és középlejára-
tú hitelekkel, amelyek a védelem akár áttételes területein is jelentkez-
nek, beleérwe a K+ F tevékenységet, bevételeket, vagy akár az úryneve_

zett "800 millió USD típusú" szállítások pénzügri konstrukcióit is,

A harmadik variáciÓ, illetve kívánatos szervezet kifejezetten a védel-
miipari átállá§, privatizáció és válságmenedxelés érdekében ery Hadi-
ipari Szanálrási és Korszerűsítái Alap, mint kvázi ügmökég létrehozrását
javasolta, amely lehetóvé tette volna a folyamatnak a meglévó varyon-
ü$mökségi szewezettől való elkülönítését és íg5r a védelmi szempontok,
há nem is prioritások érvényesítését. Mindezek felügyeletét termé-
szetes€n érintett hivatalokból álló tárcaközi testület látná el, amelynek
minteg titkárságát sajátos hivatal képezi.

Részben az említett konferencia, részben az iparpolitikai vezetés
kezdeményez*ére mindezekből, vagl helyettük 1992-ben megalakult
(és aóta már meg i§ szüntetett) a Hadiipari Hivatal, mint önálló kor-
mányszcwezet,valahol a HM, IKM, NGKM és OMFB közötti mezóben.
A hivatal statutumának kidolgozrása sokáig késett é§ az érdekelt tárcák
köxitti kompromisszumként igen korlátozott és homályos kompetenci-
ákat tartalmaz Fe5rügeleti rendje is jelentősen változott, elő§zör a hon-
védelmi miniszter, majd a mtíszaki fejlesztésért felelós tárca nélküli mi-
niszter referá|tatta, a sok hatrásköri vita, rnegkerüláek üsszafogták a hi-

r91



vatal tevékenységének hatékonpágát Az 1993-as évkezdés adott volna
lehető§éget az eg&z kérdésben ery bizonyos elórelépésre, azonban a
Hivatal megszüntetése, á a gazdasági reálfolyamatok problémái (szaná_
lásol§ cs&eljáná§ok elmulasztott idóbeni döntések) ismét üsszavetik a
" kilábaMs' megoldási modjait.

A ma5rar hadiparosoknak nincs köás érdekvédelmi szeívezete,
e§má§tól teljesen elzárva, a menedzselési kooperáció egyeztetése nél-
kül vészelik át a helyzetet, illetve próbálják á&észelni. Többen már 1991
tavasán javarclták, hory a Gazdasági Kamarán belül jöjjön létre a ma-
5rar védelmiipari lobby, amely a praktikus teendókön kívül valamiféle
befolyás, kiiLlgazdasági kapcsolatépítés, információs szolgálat létrehozása
útján képes lehet valamit tenni. Ez üglben azonban csak további freg-
mentáció, el§zigetelódés ment végbe, a védelmiipafi vezetók köaitti ta_
lálkozások abszolút alkalmiak, akkor jönnek össze, ha valamilyen szer-
vezet va§/ intézmény azt aktuáli§ okból kezdeményezi.

A haditechnikai kutatásfejlesaes intézményrendszerében jelenleg
jelentős zűrzavar észlelhetó. A Haditechnikai Intézet még csak nem is
tárcaintézményként műkti,dik, garnitúrája fe|oszlóban van, missziója tisz-
tázatlan, a kutatási szabadság nem létezik, külső kapcsolatai lépülőben
vannak. A támogatási lehetőségek fogadására akadémiai intézmények
nem vállalkoznak. Jelen helyzetben az optimális az lenne, ha a K+F kap-
csolódna a vállalati sdérához és a befektetók kooperációs ajánlatához.
Ajánlatos lenne, ha az OMFB és az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
ezt a kérdést is "interczférihls" módon tudná megközelíteni.

Mindehhez hozzájárul, hop az Álamháztartási Tórvény aáta fel-
tárt hiányosságai mellett a Honvédelmi Törvény, arnely a gazdaság köte-
lezettségeit tartalmazná, káik és elképzelhetó, hogr komplett formájá_
ban talán - kétharmados volta miatt - nem is kerúl elfogadásra. Olyan régi
szabályozások vannak érvényben, például a §tratégiai tartalékképzés te-
rén, amelyek nem hog5l nem tarthatók, de a helrzet tömeges törvénysze-
8é§t jelent. Más orságokhoz hasonlóan kedvezóbb lehetne, ha a véde-
lem jogi, illetve törvénl szabályozísát a kormányzat és parlament nem
csupán e5l gigantikus törvényben látná elképzelhetónek, hanem - té-
mánkat illetóen _ külön "védetemgazdaságl íórvény" kerülne elfogadás-
ra, amely több és kevesebb lenne a Honvédelrni Töwény vonatkozó fe_
jezeténél, v ag módosításra kerülnének a jelenlegi törvény gazdaságvon-
zatú klauzulái.
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Mindebból látszik, hogy a védelemgazdaság pillérének számító vé_

delmiipar j(Mje nem a konverzió, hanem a megríjulás, ennek elófeltétele
viszoú a megórzést követó, privatiációra épüló innováció. Axióma,

hog e védelen Mttértpart Mzlsónak fenntartásr, felúJító§s üibb gaz,

a.Ílgi é" poUtt}.l tényezó Lövet}eztébel cse} ebsmlút placgozdasógl

necúntzmusbrn lebctségos. Ezért nem tehet üta tár5a a szféra priva-

tizációja - miDt es/etlen út. Ugyanakkor minden piacgazdaság elemi sa-

játossága, hogy a védelmiipariizektor valamilyen módon állami kontroll

aup;en rcpes es kötelezett működni. Ezérl , elméletil€g , hóron út lé,
t€zlk

- kortátozás né|kül hazai és idegen tőke bevonásával önálló, új

szektorként kezelni a védelmiipart;

- állami tutajdonban tartani olyan gazdasági egnégeket, amelyek-

ben a biztonsági szempontok meghaladják a piacgazdasági formációt;

- piaci, hitel és regulatív eszközökkel preferálni a hazai és vissza_

smdtani a külföldi magántőkét.

E tanulmány szerzói azt a stratégiát tartják megfelelónek, amely a

fenti koncepciói< kombinációjára épül. Nem tartják nernzetbiztonsági

követelmén}nek általában az állami többségi tulajdont, de a nemzetit
sem, éppen ellenkezőleg a konzerűsé& mint alapvetó biztonsági köve-
telménietten ható tényezőnek fog fel minden korlátozást, amely a tech-

nikai provincializmusba sodorhatja az orságot. A kelény nemzetbiz-
toosági érdekeket a védelemgazdasági törvénykezelé§s€l, a rendkívüli ál-
lapotiartalmára jellemzó regulációval é§ üzletpolitikai eljárásokkal kell
bizto§ítani.

Az igen csak korlátozott struktúrájú és lépülóben lévó ma5nr vé-
delmiipari kapacitás"t<2zetése' kétütemben képzelhetó el. Az elsó lénye-
gébeni sponián konverzió leállítása, a - bár talán már elkésett - átmentés,

válságmeneazselés szakasza, amelynek időtartama sámos forrás-jellegű,
védelmi, kományzati és e5réb tényzőtól függ, és egrben betölti a követ_

kezó szakasz előkészító idó§zakának funkcióit is. A mó§odlk periódu§ a

védelmiipar innovációjána\ visszaépítáének konzerűsíté§el e§/b€kö-
tött folyimata. Az egesz folyamat megí,télésénél abból kell kiindulni,
hogy eia szektor az egész ülágon általában ve5les tulajdonú és a legtöbb
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oí§ágban azok a termelóe5négek vannak privát többségb€n, amelyek
fó profilja az exportra termelés.

Aválságmenedzseló szektort, véleményünk szering alapvetóen áüa-
mi tulajdonlá§ köriilményei közitt kell végigvezetni, az ehhez szíi|rséges
támogatással, regulációval, garantált hitelekkel és fóleg az egres vállala_
tokból a védelmiipari egnégek }lvtlsÓrlás6val Ez a kivásárlás rnegvaló-
sulhat a kötelezettség-átváüalás módszere mellett az inkurrencia értéke-
sítéssel, más terhek ideiglenes ÁWállalásáva| valamint ideiglenes, e,setleg
a profiltól eltéró megrendelé§€k benyíjtásával. Speciális példa erre a bé-
csi fe5nerkorlátoz&i egezmény mellékletében elóírt szigonú technoló-
giával megállapított nehéderyver sétszerelés, amelynek a honvédségen
belü ttirténó elvégzése abszolút nem hatékony.

}J:urc;nló "ót Eníélr- lehetóséget biztosít(ott volna) a nwezetes 800
millió USD orosz t<irlesaés, ha az az eredeti elképzelések szerint első-
sorban alkatrészekben és fódarabokban jelentkezilr Ezek folyamatos be-
építése, konvertálása, sót tárolása eglértelmúen az ú5mevezett 5lári
na5rjavításra is alkalmas iizemi kapacitásokon valósulhatott volna meg.

A kapacitásfenntartási időszak állami kötelezettsége mellett szól e5r
olyan katonai axióma is, mely szerint'tuzai ipai nagjavttós nélHjl nincs
repíilés, pontosabban fegrerrendszeri üzemeltetés. Ez a védelmi szem-
pont még vál§ágmentes id&zakokra is alapvetóen érvényes tényeó.

Az'ótmentésf id&zak természetesen magában foglalja a követkeó
szakasz elókészítését is, e|sósorban r hezel vegl kmpereűv K+F'vonst-
LoddbrD. Ehhez nélkülözhetetlen a haditechnikai fejlesztési progra-
mok parlamenti szintű legalábbis tudomásul vétele, ha nem is elfogadása.
Azon lívül, hogl ez eryértelmúen bosszabb távú politikai és nem szakmai
döntés, aminek parlamenti jóváhagása jogállami evidencia, tulajdon-
képpen az e5retlen garancia későbbi megvalósulásra is . Azáltalábal7 -12
évet igényló fejlesztési programok ugyanis nem |ehetnek évenként
visszaéró költégvetési alkuk tárgrai, meít ez a programok befaglásán
túl, az eddigi eredmények megromlását is eredményezheti.

A fejlesaési programok ho*szú távú parlamenti jóváha5lása azon-
ban sámunkra nem ebben az ószefüggésben vetddik fel, hanem állami
garanciaként. Egl ilyen program ugranis megrendelát irányoz eló, amire
való felkészüés a technológiai infrastuktúra elókészítését igényli, ami-
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hez a politikai döntés lényegében hitelgaranciát és külföldi kooperációs
invitálá§t jelenthet.

A hadfelszerelés i kapautás "lca,elésének", mint említettük, Dásodtk
á hosszabbtáwí szakasza az innováció. Még igen sokáig - ha nem órökké-
taft az az idősza\ amelyben ez a fejlődés-moderniálás-konzerűsítés,
mint állandó folyamat, költségvetési forrásokMl nem finanszírozható, de
haánkban ez még ennél is élesebben érvényesü Ha a beszerzések le-
het&ége növekszik u5an, az államháztartás at&or sem lesz képes saját

tutajdonlású védelmüpari szektorát fetfejlesaeni. Eélt ú§ látjulq en-

nebegletlen és kiárólagos útja a privatiáció. Ha a válságmenedxelési
idóezak eredményeként a késóbb korszerűsíthetó kapacitások megma_

radna\ akkor a magántókejelenléte elósorban a hányadnövelés, az alap_

tókeemlés formájábam, technológiai apporttal, keredkedelrni és piac-
szerzési garanciákkal, know-how-al lehetséges. Ebben a tekintetben nem
lehet poiitikai limit a részesedési hányad valamilyen kikötése, sem álta-
lában a privát részarány, sem külföldi részesedés vonatkozásában. A ma-
gánsdéia 5rakorta nehezen vállalkozik abszolút megkötések€setén be-
iállásra, fiőleg olyan hetyzetben, amikor exportorientált vállalkozísról
van só. Ilyen esetben az állami belesálás lehetóségeit más szerz6dési
megköt&ekben élszerű bizto§ítani, kötelezettség vállalások elóírásával,
amirc külföldön sámos példa van. A magántóke, köóttük külföldi for-
rások bevonásánál firyelembe kell venni, ho5r a privatiált kapacitások
tevékenysége hllvánvalóan sámol a köttségveté§i lehetóségekkel és

azok prognózisával, a régi munkamego§ztá§ §ókereire épüló, felélesa-
hetó exportlehetóségekkel, kiilönben nem aktiviálódik. Ezért nem kell
jetentős árfelhajtással sámolni, a töke mindig a realitások köótt marad
és nem engedi kiváltani magát olcsó importkonkunenciával. Az állami
ó§ztönzé§ éppen abban érdekelt, hory a hazai é§ külföldi magántókét
partneri kapcsolatba hozza a haryományos munkamegosztás keleti part-
nereivel. A közép-kelet-európai piackör felélesztését a vállalkozások ké-
pesek csak menedxelni.

A privát sdéra alaptókenöveló befektetéseihez természetesen inü-
táció, partnerkeresó, inveszticióbarát állami politika, menedxelés is igé-
nyeItetik A viszonylag ryon innováció érdekében <bztönözhetó a leen-
dó sállítók,kal multinacionális kapcsolatban álló kíiLlföldi tóke. Erre a

feladatra az általunkjavasolt holding, az IKM keretében új kompetenci-
ával működó Hadiipari Hivatal é§ titkánággal adminisztrált lcoordinatív
tárcaközi testület e§/aránt alkalmas és a koncepcióba beilleszthetó e5r
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§peciáli§ ban\ vagr ery sajátos AI-AP tevéken}6ége. Átalában olyan
tendencia lehet kfuánatos, amely azokba az 6gazatokb4 amelyekben a
termelés jelentós hányada exportra van teívezve, kiilföldi tókérc, míg az
alapvetóen hazai hadfelszerelési §zütségletet kielégítók vonatkozásában
ma5nr magántókére épít.

A védelmiipar privatiációja, mint e§l€tlen stratégia, mente§íti a
kölSégvetést sámos tételtól. U5ranakkor nem vesélyezteti a védelem
érdekeit. Konzervatív az a né.zet, amely ezt az áEaz3itot csak nemzeti tu-
lajdonként tudja elfogadni. Végsó soron bármely áJlam rendkíviiü, va5t
azt még meghaladó állapot esetén de facto szabadkézzel rendelkezik az
otság terüetén lÁó kapacitárck tekintetében. A magántóke éppen ab-
ban érdekelt, hogr a fegrveres erók technikai szúrvonala olyan szintű
leglen, ami önmagában is visszatartó eó bármely fenyegetéssel szemben
és í§l képez garaDciát §züt§éghelyzetek elkerülésére. Ha ú§ tetszib a
magántóke a fe5rverzetek meglétének és nem alkalmaaásának tényében
érdekelt. U5lanakkor a honvédelem sámára az importfiiggés a fe5lver-
zetben és az alkatrészben na5robb kockázatot jelent, mint a hazai terü-
leten funkcionáló akár külföldi magántóke.

A védelmiipar-fejlesztés prioritásai

Az eddlg tírgnltak rlapJttn lrívónatosnalr túnlk néhány prlorltós
leszőgezÁe

Az elsó annak ismételt hangsűyozrása, hogr haditechnikai ii2emel-
tetés nem létezik hazai gári feryverzeti na§rjavítási bázis nélkül. Ezért
az állami erdfeszítéseknek elsósorban az erre (is) rendelt kapacitások
megórlsére kell ercjét úszpontosítania. Ezek közé tartozik a Pestvidé-
ki Gépgár, a G<idöllói Géggát, a rádiólokátor javító egnégek egész
§ora.

A mÁsik pdoritÁs a védelmüpari szektor mikoelelríronikai és eset-
leg finommechanikai bázisa. Ebben a tekintetben a térségben még min-
dig léteznek a ma5lar tradíciók, feléleszthető a piac, kiemelkedő a szel-
lemi kapacitás, és végül, de elsósorban a jövő az olyan elhádtó tipu§ú,
részben robotizált fegverrendszereké, amelyek az érzékeléstől a hatás-
feldedtésig elektronikai rendszerek alapján múködnek. A hasonló nary-

196



ságrendú kisorságok védelmében e5ne nagrotrb §?repet kap a felde-
dÁ, mint a nemzetkO zi szewezetek íelé t<irténő elórejelzés bázisa.

Az eddiginél elrnélyultebb, újszerűbb ésszétesebb körű metodikával
é§ tartalommal élsrcnű, sOt te[ ,i,rsgálni 8 Ma§/ar Köztá§a§ág védelmi
elveinek érvényesítését szolgáló haditechnikai arculat kérdést. Az e té_

ren jelentkezó gondolkodils erósen konzervatfu, több tényezó foglya, ne,
vczeta§€D:

- a megl&ó és megszokott rendszereké,

- a mai, de az'adott orság §ajáto6 helyzetének és még csak nem is
jövójének megfelel6 külföldi etalonoké,

- a megláó költségvetési és technológiai állapoté,

- bizonyoslobbyérdeteké,

- a'lcorszerílsítés'megváltókoncepciójáé.

A pökeresen új haditechnikai arculat kialakításánál nem lehet mel-

lózni aákat a technológiai trendeket, anelyek csírái fellelhetók részben
az Öböl-hábonú kiserleti lóterein, másrészt rendszerként megfogalma-

zásra kerültek az 19l0-es években a Messerschmidt finanszírozásával a
Max Planck Inté zet bázhán.

Amennlben jól kórvonalazódik az említett defenzív feryverze,ti
technikára épül6, robotiált, elórcjetá berendezésekre épüló, alapver6-

en elbórító rendszer, amely a na5rfontosságú rendszerek lokális és elhá-
ító változata, az elsóaorban a mikoelektronikára és finommechanikára
épül és e tekintetben é5r magyar központú iparfejlesztésnek vannak le-
betóségei. Ebben a vonatko zásbal még az"ösu,enetelő technológinV is
sámításba jOhetneL Valószínű, hogl ez a nehéde5rvermentes arculat
költségtényezóket tekin§e is kédvezóbb. Ennek keretében felül kellene
vizsgálni azt a nem kelIóen megalapozott felfográst, amely nemcsak fej-
te§zaé§i, de általáno§ prioritá§t akar adni a hazai légierőnek Ez politikai
vagr inkább ideológiai tölté§ű és részben nosztalgikus elképzelés, nem
igazolható a lehe§éges fenyegetési természetek és karakterek oldaláról.

A hrmadtl prlórlírls már a jelenlegi haditechnika hadrafóghatócá-
gának fenntartásával függ ósze. A megláó eszközrendsrcrek üzemben-
tartá§át nehezíti az alkatrész-sállító forrrások beszúHilése, ami vagy az ,
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el§ietett - új b€szeízés irányába ingerel va5l felveti a hazai alkatrész_5lár-
tás beinűtását. A politik4 illetve ezen belü a gazdaságplitika befolyrása
a katonai gondolkodásra nélkülöáetetlen lenne abMl a szempontból,
bog a'segély', ílletve \örlesztés' jellegű sáüítrások ne a katonák által
természetesen igényelt, de nem mindig doktrinálisan átgondolt új gene-
rációk beszerzésében, illetve át- vagl felferyverzésében jelentkezzenek,
hanem most és itt, elsósorban olyan eszkölik szál|ításában, amelyekkel
kett& él érhető el, nevezetesen a meglévó eszközik védelmi hatékony-
ságának növelése, regenerálása, biányos képességnövelés és eryben a
hazai védelmiipar e5les kapacitásainak kihasználása. Talán ebbe a körbe
tartozilq hogy a technitafelújítá§ technológiájának javíltásában elsósor-
ban olyan orcágoh"benállása" vátható el legkönnyóben, amelyek na5l
taPa§ztalatokkal rendelkeznek a zsákmányolt techrritÁk felújításában és
itt el§ó§orban Izrael jön sámításba.

A negedik prlorltt[s a piacfe|újításra vonatkozik. A Vanói Szerzó-
dés és a KGST felbomlása nem változtatta meg a földrajzi környezetet,
u5lanolyan orságok között létezünk, mint tíz éwel ezelőtt. A politikai
rendszerek és gazdasági modellek váJtása nem jelenthette az infrastuk-
túra, az iparszerkezet és sziift§égleti arányok alapvetó változását" A ha-
ditermékek piacrendszere, az ebben lévó megosztási elemek igenis újra-
termelhet6k, illetve újrateremthetók, felélqszthetók. Ebben a rekon§t-
rukcióban azonban csak részben lehet szerepe az áIlamnak, na5lobb fel-
adatvállalrá§ jut a tökének, amely mindig is képes kell leglen a piacfelde-
rítésre, amely midig is ilyen irányban mozog. A na5t nemzetközi vállala-
tok képesek arra, hogl felismerjék, mely onágok bázisán képesek a kö-
áp-kelet-euópai exportigényeket bizonyos termékcsoportokból felvál-
lalni, illewe kielégíteni. Az állam(ok) tennivalója ebben a tekintetben
elsósorban az, hogr összehozza a leendő befektetóket az informátorok-
kal akár szervezett, alcár informáIis módozatokban.

végül ez öíódltt prloritás az ú§mevezett pillérek tekintetében ve-
t6dik fel. A ma5ar honvédelmi politika alapkoncepciójában mind a soft-
ware, mind a hardware tekintetében, az e5loldalú függés felsámolása
vonatkoaásában, a háromlábon állás gondoliwilága urálkodih Ez aa je-
lenti, ho5r a fejlesztési fonások, belértve a humán-kiképzési tényezőt
i§, NYIJGAT, KELÉT, HAZAI pilléreken nyugszik Az ezek köa'tti
arán}norrend most nem eldönthetó, azonban a faktorok ponto§ítandók.
A KELET alatt nem a volt szovjet államalakulatok értendók csak és el_
sósorban, uryanis itt a kínálat feltehetó€n c§ökkenni fo g. Ezek az orszá-
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gok a konverzióban, illetve a na5l belsó piac kielégítésében lesznek ér-
dekeltek u5lanakkor éppen a szeriaprobléma miatt megnóhet a szom-
szédsá& a volt tis VSZ onágok kínálata é§ jelentő§ potenciális sállító-
ként jöhet sámításba KINd amel|yel való kapcsolatok, lévén a BT ál-
tandó tagia, politikai támogatásunk §zempontjáMl is kívánatos. A NYU-
GAT is átértelmezendó, töíekvé§einknek negfelelóen elsősorban az in-
tegrációkon keresztül, nevezete§en az EK NATO vonalon közelíthetó
meg olyan mértékben és arányban, amüen intenzitással valósul meg kö-
zeledésünlq es€tleg tagságunk

Következtetéso}" ajánlások

A ma5lar védelmiipar műkcidóképesége, privatiációs motívumai
jelent& mértékben fűggenek a védelmi költségvetés alaku|ásától. Amíg
a fejlesztés úrysólván teljesen visszafogott, fonásai irracionálisan szú-
kek, semmi mozgás nem várható, legfeljebb a fenntartás (iizembentartá§,
felújítrás) költségeinek egr&ze fedezhetó. Ez lehetővé teszi az ipari
na§rjaűtó bázisok valamelyes aktivizálódását. Az ilyen helyzetben a vé-
delmiipari privatizáció érdekeit csak r következó e|Járások}al lebet élén,
kítenll

- látható és radikális lépéseket kell tenni a kiadási oldalsznrkeze,
tének javítása terén, kemény rendszabálykört kell érvénybeléptetni a
jelenleg évÉkelhetó pazarló rendszer és stnrktúrák felsámolásában.
Kéqnzertakarékmsági intézkedéseket kell foganatosítani, privatizálni
kell a logisztikai rcndszer eryes elemeit, fel kel| sámolni az e téren
megl&ő konzervatív struktúrákat. Ökonómiai módszerekkel át ketl ü-
lágítani a fe5lveres eróket és ígl a fenntartásnak lát§ó költségtényezók-
ról elsósorban K*F finanszírozásra át kell csoportosítani;

- e5l átmeneti 2-3 wes költségvetési visszafogottsági idószakkal
sárnolva, a meglevó és elsórendúen harc. és üzemképes bázisra, vala-
mint ómmel hivatásos bízisra építve, meg kell szewezni a jelenlegi
veszélyeztetettségi helyzettel adekvát szükségszenü éi átmeneti védelem
rendszerét. Ezzel egddóben őtszrrr.ezsi, költségvetési, fejlesztési és
részben kiképzái moratóriumot kell éwénybeléptetni, továbbá ez idó
alatt el kell készíteni a reális biaonsági és reformterveket, be kell indítani
és alkalmaó szakaszba ünni a tudatoc KiF-et és piackeresést. Tömeges
és intenzív ki- és átképést kell szervezni a leendó rendszerre és techni-
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kára a hivatásocok részére, menedzselni kell a védelmüparr Mindehhez
KONSZENZUSON alapuló politikai döntés szük§ges, amely megbníz-
hatóan gatantálja a védelem töltségfi9aaszirozását a moratórium után
jelenttlsen felemelt mértékben;

- be kell vezetni, legalábbis az Orság§űIé§ bizott§ági, de lehet&
leg plenáris határozathozataü rendszerébe, a költégvetési töívénnyel
e§Étt, e hoszabbtávrú programok kinrényboói kerctjóváha5rását, ez
ugranis bizonlm garanciáka!,köóttiik hitelgeranciákat jelenthet, kikü-
sziböli a fejlesztési bizonytalanságot.

A haditechnikai importfonásokbiaosításában, illetve az €xportkör-
nyezet biztooítá§ában kell és lehet támasz,kodni a volt VSZ piac ut&lál-
lamaira. A valós nemzetbiaonsági szenpont u5nnis nem a környezettől
eltéró, egedi haditecbnikai arculat , ez minden esetben fenyegetó jelle-
gú. A katonai bizalom eryik fontos komponense a hadiipari és haditech-
nikai egüttmúködés, még kedvezóbb esetben a kooperáció.
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GoNDor,AToK 
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MH fuBLltpzÉstBnÁró rózpoxr
clznÁlxopÁst rsvÉKpl.IysÉcÉNrx rovÁrnrgr-

I,pszrÉsÉnöl

Kotlács LágJó|

E5ne többet ballani olyan véleményt, hogt nincs szülség a Hadtáp
Ellátó l(izpontoka és tevékenységüket ki kell helyezni a polgári vállal-
kozáci sdérába.

Az e§ik fó indok, hogr a piacgazdaságra történó áttérést követóen
olyan új, jogilag nem szabályozott és nem ellenőrizhetó kérdésekkel ke-
rültünk szembe, amit ezek a szervezetek nem tudnak megoldani.

Uglanakkor más területeken jelentós centraliációra való törekvés
tapasztalható, melynek kézzel fogható eredménye az 192-ben létreho-
zott Gazdálkodási Hivatal, amelynek hadtáp beszerzési tevékenységi kö-
re még nem teljesen ti§ztázott.

Ú5r érzem a fent említett nézetekkel, illetve törekvésekkel ütatkoz-
ni kell és nem csupán az egzisztencia vesztés lehetóségének féIelme mi_
att, hanem elsósorban szakmai szempontból.

Véleményemet az áruforgalom területén elt<i,ltött tíz évre, valamint
az e területen végzett felsófohú tanulmányaimra, illetve némi külföldi
tapa§ztalatra alapozom.

Mindjárt az első véleménnyel kapcsolatban, mely az ellátási tevé-
kenységet kihelyezné polgári szférába.

Felmeú] a Hrdés, hogt ki az, aki vóIlalja a jelenlegi 155.- Ft-os napi
élelmezési norrnáMl töténő ellátást?

t Ková6llsdó ó.Dst!,, rtfi Éelmezáj 8[átó xózpoot, Árúíútalíni o§áályvez€tó
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Ió lenne tudni, ho5l csak az ellátás keriilnee ki a polgári szférába
vagl a harckészütségi készletek tárolását, fri§sítését i§ kiadnánk? Nem
besllve a tábori technikai eszköók, felszerelések és technikák biztosí-
tásáól, a javításáól, karbantartásáról.

Tudonr, hogl a német hadseregnél az ellátási feladatot polgári szer-
vek végzil de nem vállalkozásban, hanem a német hadsereg kölségve-
tésén belüI.

Ettól ftiggetleniil meg kell említenem, ho5l iizleti tárgyalásaim sotán
t<ibb vállalkoá részéról felmerüt a kérdés, ho5t valamilyen formában jó
lenne belefolyni az ellátási rendszerbe. Voltak olyanok is, akik - bár is-
meretü hiánys volt - a teljes €llátásban résa kívántak volna venni.

Többen voltak azonban azo\ akik megtudván a napi normát, a je-
lenlegi tár5rieszköz, állomány állapotát, az ingatlanok helyzetét, az elő-
írások és ktlt etelményrendszerek szigoníságát elbátortalanodtalc

E5r kérdésben azonban majdnem hogl közös volt a nézetük, ha vál-
lalnák is, mindenféle képpen csak a megl&ó §zakmai gerincre támasz-
kodva tudnát elképzelni műk<jdésüket, de ajelenleginé| magasabb költ-
ségekkel. Gyakorlatilag a jelenlegi katonai részt levágva a vezetést, pol-
gáriasí§a működne tovább a rendszer.

Ezt rt is feltudttóttk vóltatni, Mr sajnos a vállalkozási forma nem volt
n1l siketes a lanvédségen belül az elmllt üőszakban.

U5nn ez a helyzet a Gazdálkodási Hivatalba történó beintegrálási
tórekvéseknél is. Bizton állíthatom, hogl a tervezési, szervezési és ellátási
funkció nem szétválasztható.

Ahhoz, hogl a Gazdálkodási Hivatal élelmiszer bes zerzáitésze mű-
kddjön, ha§onúképpen az elózóekhez az áehezési Etlátó Központot
lefejezve a szakmai ré§zt át kellene venni és akkor nem beszéltünk még
a tárolási, ellátási, javítási és e5réb funkókról.

Azt a kérdést azonban, ho5l milyen formában műk<idjön tovább az
ellátás nem hatalmi, hanem szakmai szempontMl kell eldönteni. Nem
szabad véleményem szerint e5r jól működó rendszert szétdarabolni vary
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felsámolni anélktil, ho5r annak múlsödését va5r tórel§íeseit nem vizs-
gálnák mélyrebatóan.

Meggózódésem, hogl az élelmezési szolgálat szalrnai állománya -

bár sok volt a pályaelha5ók közitt a jól felkészüt szakember - képes a
piacgazdaságra kirténó áttétésMl eredó feladatok végrebajtására.

Melyek lennének főtlb törekt éseinh metyuk könonalazásóval aMű-
,nlwtonám Utjogolútsógtlrrlat?

A többi Ellátó lkjzponttól eltérócn az élelmezls az ű$ gazdasági me-
chanizmust k<i,vetóen a naturális gazdálkodlísról áttért a forgóalap gaz-
dáltodásra.

Az eltett több mint két á/tized bebizonyította, ho5r ez a fajta gaz-
dálkodási forma mindenkor képes rugalmasan alkalmazkodni a piaci vi-
szoqlokhoz Erre a rugalrnas alkalmazkodási képességre igaáMl a rend-
szerváltá§t követó években volt és van jelenleg is nagl szükség.

Sajnos az elmúlt években ezt a forgóalapot jelentósen megny'rbál-
tálq melynek negatfu hatása fóleg a j<ivóben fog jetentkezni, de ezzel most
nem kívánok foglalkozni.

Az gondolom köztudot! ho5l az élelmezési szolgálat 3,5-3,ó nilliárd
forinto§ költ§égvetésének csupán 16-a kerül jelenleg a központban fel-
használásra, a naglobb résszel az ónálló élelmezési gazdálkodást folytató
katonai szervezetek gazdálkodnak.

Ez r 3,5 mllliárd forlnto§ tókc rzonban Jelentós vlMrló eIút kép-
vlselne r placon, ha |ronccntrúltgn Jelenne meg és nem szétfor3ócso|rqn,
nlnt Jelen plllanetbon.

Egetertek azzzl a felfogással, hop jelenleg a különböá szintű be-
szprzÁr;k nehezen áttekinthetők, a beszerzési források so}szor ellenó-
rizhetetlenek, sok az áttétel, nincsenek garanciá§ eltér a min6ség és le-
hetne sorolni a problémákat. Az elgondolás na5ron eg6zerú, bár elkép-
zelhetó, hog sokakból ellenérzést fog kiváltani.

Legíontosabb íelrdat lcnno rz elóbb cmütctt tóLe }oncenfficlóJr
és neglelcnítésc r plrcnn
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A tóke koncentrációja termé§zete§en a beszerzések centraliációját
is magával hoaná.

Első feladat a szeródéskötések feltételrendszerének korrekt kidol-
gozása, jogi szabályoása.

A versenyfeltételeket, a verrnykjírrás szabályait és jogi kérdáseit a
Gazdálkodási Hivatalnak kellene lidotgozni és e5óen ez a hivatal töl-
tené be a kontroll szerepét is. Ea a íeladatot a jelenlegi állományával el
tudná látni.

Az Ellátó lkizpont továbbra is végezné a központi ellátású termékek
és anyagok beszeréének tervezé§ét, szeródéskötéseket, tárolást és a

katonai szewezetek ellátá§át. Ezek mellett azonban kőzponti szeródés-
kötés alá vonná a hű-hentesánú, tej-tejtermék és dldség-grümölcs biz-
tosítást.

Az E gazd8sógt helyzetben JcteDtó§ vóltod§ok DeDt€L yégb€ 8z
élelmlszerlperon és r nezógrzdasógol betül. Egne több élelmiszeripari
vállalat kerü felsámolásra, me5r csődbe, iüewe szúnik meg. Ez fóleg
jellemzó a hrósiparra és a konzerviparra. Uglanakkor egne több a külön-
txizó szintű kiwállalkozás, melynek tevékenységi köre sokzor ellenóriz-
hetetlen forrásokMl jön létre, talponmaradrásuk bizonflalan, termelési
Lörülményü\ technológiájuk és szakmai felkészültségii& kívánni valókat
hagr maga után.

A minőségi és árkülönbségek is sáles skílán mozognak. E5tes ese-
tekben, fóleg az ú5mevezett távoli helyórségekben elófordultak ellátá§i
problémák, amit információ, va5r kapcsolat hiányában a központból nem
lehetett oro§olni.

Hogan lchetne mégis keilvező vóllozó§okat elémi és javftani a hely,
zetet ezeken a teriiktelan is?

A konzervipar területén és az egéb kózponti ellátású termékek el-
látá§ánál nincs gond.

A több évtizede műkddó kapcsolatrendszerek, termeltetési, s/árta-
tá§i tapa§ztalatok mindkét oldal íé§zeról bizlo§ílották a piacgazdaságra
történó áttérés zókkenómentessegér
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A kózponti készletek csökkentése törvényszerüen maga után vonta
a rendelésáIlományunk csókkent&ét is. A csökkent rendelésállományt
i5rekeáiint a le§obb feltételelftet rrúk{úó 5ráratfioztelni, íg azel7á,
tísban sem minóségi, sem pedig mennyMgi oldalról nem volt fennaka-
dá§.

Megfeteló információk birtokában korán megtudtu\ hory mely 5lá-
rak omlóttak <ics n gazÁa§§bg vag kerültek bizonytalan helyzetbe és

így enól az oldalról nem érhetett bennúnket meglepetés.

193-ra kidolgoztuk a versenyeztetés feltételeit és az 1993,94 gaz,

dasági éves szülségleteinkre már ennek megfelelóen kötöttük 8 §zerzó-
dé§eket.

Fontos kritériumnak tekintettii§ hos/ a sállítók köre alapvetően a

hazai gártók köréMl kerüljenek ki, valamint aa, ho g a 15,2O éle sÁl-
tótó ég€k amennfben sállítói kötelezettségeiknek eleget tesznek, él-
vezzenek prioritást.

Visszaténve az ú5mevezett romlandó élelmi§zer kategóriára, s ccnt,
nllzÍcló r lrövctkezót Jebnten&

A központ kötné meg a sállítóklral az éves kerctszerz&é§t, fenn-
tartva a c§apat ütemezési tehetóségét. A módszernek véleményem sze-
rint a meghívásm versenytár§lalá§ lenne a legmegfelelóbb és az abban
foglaltak teljesülése esetén jöhetne létre a már enlített keret§zerzódés.

Melye} tennének rz ahpfeltételet lldóul e hústporral szemben?

- A vállalat likviditá§i mutatója,

- termelteté§i háttéí,

- megfelelés a közispiac állategészségüsii é§ hygiéniai elóírások-
nak,

- a minőség ellenórzés és átvétel folyamatm biztooítása a MH-nél.
brc jelettleg b ruúelkczéue óIl a megfcbW aakembrgórfu, de
alrÁr a MITI-vel lrafiltve is, a |eladltúat elavtva elvégezhaő a

feladat.

- Megfeleló'és folyamato§ minő§ég és válasaék biztcítása,
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- a termékek helyszínre sállítása,

- az árkérdéstÉn kiilön elbírálás, melynek lényege, hog az át az
érvényben táó normához igazodó és változtatlisra csak az MH-
val üirténó elózetes e§Ézteté§t követóen nyilna mód.

Mll5an elónyölce szÁnítbrt rz eladól

- a legfontsabb a biztoc megrendelés,

- folyamatos sállítási lehet&ég

- elóre terveáe!ó bevétel,

- referencia lebet&ég

- megfeleló társadalmi - gazdasági presái:zs.

Mllyen eredményre szómíthet ez MH:

- az MH folyamato§ és a kívánt minó§égben történó ellátása,

- az ellátási felaóat rnagas szintű végrehajtása,

- mégebló statisztlkai elemzó tevékenység eMgzése,

- a hatékony gazdáIkodás biztosítása.

F tár§&ötben e5ébként már folytak megbesélések hrtsipari veze-
tókkel, akik hajlandók egy e5leaetett feltételrendszerben e5rütt dolgoz-
ni.

A lehetóségek tárháza ú5rélem kimedthetctlen, hiszen jelenleg
több a piacon az eladó és egne kevesebb a jól fizetó vevó.

Az e5téb területeken i§ több lehető§ég nyílik a kedvezó feltételekre.
Minden elkötelezettég nélkül elótár5talárckat folytattunk több zrrld-

ség-gümölcs nag&ereskedóvel, valamint a MIRELIT vállalattal a jövó-
beni eg!üttmúk<idési formák lehetóségeiól.

Vannak kczdeményez&eink köz<b maíketing politika kidolgozásá-
ía; melynek €redményeként javíthatnánk a katonai szergezetek eszkö
zellátóár

206



Ezek közül sorolné} íel néhányet e te[esség lgénye nélkül.

Köztudott, hos/központi tárolásra kijelölt raktáraink épületállomá-
nya jelentősen leromlott éS sok esetben nem felel meg a korszerű tárolási
követelményeknek E5r raktár kivételével nem, mego|dott a nyráron hú-
tést igenylő termékek tárolá§a, u5tanakkor télen fa5lásveszély áll fenn.
A jelentegi költségvetési helyzetben azonban elképzelhetetlen, hogy er-
re pénzjusson pedig az eryéb, mint berázrás, Padozat, födém problémákat
nem is ernlítem. Mégis mit lehetne tenni a jelén körülmények között.

I§meretes, ho§/ tárolt ké§zleteink jelentősen csökkentek 45 napról
15 napra és ígl szabadult fel némi raktár kapacitás, va5l a régi, de nem
funkcionáló hűtő tárolókat lehetne felújítani.

A megoldás naglon kézenfekvónek túnik

A aildség- ryümölcs felhasználás igen jelentős a MH-en belül és a
napi ellátással nincs igaán nary gond. Az ársóródás üszont igen nary-
mérvú. A legna5obb költséget azonban a téli tárolású termékek beszer-
zése okozza. Nem minden katonai szervezet tudja a §zükégletének meg-
felelő mennyiséget betárolni megfeleló tárolótér kapacitás hiányában,
va§I nem áll rendelkezésre elegendő pénzüryi forrás. A bértárolással
eg/bekötött szerzódések viszont sok esetben megdrágítják a terméket.

A m€oldá§ kettós l€het!

A központ, szerzódéssel biztosítaná a téli tárolású szülségletet é§ a
rendelkezésre álló forgóalapból finaaszirozná.

A lekötött termékeket táro|tatnánlq - a tárolá§i költség a kialkudott
árban már természetesen szerepelne - éx azigény szerinti elosztást meg-
szerveznénk. Elózetesen már tár$laltunk nagr aildség- ryümölcs forgal-
maó égekkel, akik ezt a fajta megoldá§t yállalnák

Hajlandók lennének a várható üzlet fejében köais beruházásoka a
raktáraknál, mellyel megoldható lenne ezen termékek fogadása, táro|á-
sa, elosztása.

Ebben a felállásban biztosítható e5r viszonylag Fx ár, garantált mi-
nóség, megfeleló tárolás és nem utolsó sorban az ellátás biztonsága. Tu-

2o7



dom vannak olyan élelmezái szolgálato\ akinél ez tökéletesen megol-
dott á ütatkozni fognak a felvetéssel, de íxsz honvédségi érdekMl ezt
jlííh8tóbb útnak t8rtom.

Harcnló igény merűt fel 8 MIRELITT tészéól is.

A honvédség nem rendelkezik megfeleló hútólánccal és a mélyhűtó
kapacitás is tendkívül Licsi és konzerútlen. lg több esetben le kell mon-
dani a sokzor táplálkozásélettani szempontMl kor§zerűbb és jobb ni-
nóaégrl mireütt termékelcól. Bzelrnek a termékeknek központi ellátá§a
jelen köriilmények köaitt lebetetlen.

A megoldás itt is kézenfekvó lehe! a MIRELlTT-nek az azétdeke,
bog mirrél nagrobb résa hasítson ki a piacból, lehetóleg olyan terüeten,
ahol megfeleló fizetóképesség is jelen van. Az üzlet reményében ók is
hajlandók olyan beruházásra, ami a jövóben növelné forgalmukat.

C§8} íldrto§rn, hogy melyeL ezek:

- fa5nsztók kihelyezáe alakulatokhoz megfeleló forgalom ese-
tén,

- közd§ hútóház beruházások a területi élelmezési raktáraknál,
mellyel megoldható lenne a központi ellátás, biáosíwa ehhez a megfe-
leló hútólánmt.

Az eredmény itt is az ellátás biaonsága, min&égellenórzési lehetó-
ség & ezzel egutt a minőség garantálsága, kedvezóbb ár elérése.

I1gr gondolom, ho5r a lehetőségek tárháza jelenleg kimeíthetetlen.

E§éb területen i§ vannak twábblépési lehet&égeink és ezek nem
els&orban csak pénzkérdések

E§r€ több na5l vállalat, sőt multinaiconális ég próbál piacot sze-
rezni a horrvédségen belül és ennek érdekében minden lehetóséget moz-
gósír
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Az USA-ban, ahol a had§eíeg mint a kormányzati piac része van
jelen a piacon, a vállalatok a kormánnyal köthetó iizlet reményében bár-
mit megtesznek

Az üzletek zikkenómentes lebonyolítása érdekében e5ne több vál-
lalat hoz létre kormányzati marketingosztá|yt. Ezek a vállalatok tudo_

mányos módszerrel dolgozzák ki értékesítési politikájukat és elébe men-

nek a kormány igényeinek.

Ha§onló törekvé§ek tapasztalhatók a hazai piacon megjelenó égek-
nél is. A CPC llungária Knorr termékeivel, a Nestlé, a Maggi termékek-
kel, vary a Dán OSCAR vintén leveskészítrnényekkel - némi tólűnk ka-
pott ötlét alapján - a piac reményében ránknézve kedvezó ajánlatot dol-
gozott ki.

Az ajánlat nem más, mint ery tisztességes verseny biztosítása, mely-

nek révén a legiobb ég, vary akár több is szállítónk lehetne.

Mindhárom említett ég hajlandó megfeleló forgalom esetén hozzá-
járulni a katonai szervezetek felszerelési ellátásának javítá§ához. Csak
néhány példa: Asztaltedtók, asztali szervízrk" éttermi felszerelések, na-
gyobb mennfségek után kis konyhai gépek, mikohullámú sűtőh fa_

5lasztók, §tb. Elképzelhetónek tartanám, hory egy idó után a ve§eny
következtébén a sállítók kéÉre formált konyhák, étkezdék kerüljenek
kialakításra.

Árth"to., ho5r az Ételmezési Ellátó Központ a meglévó kapcso-
latrendszerével, felkészült szakembereivel képes megfelelni a piac kihí-
vásának.

Meggyóz6désem, ho5l gazdálkodásunk jelenleg a legáttekinthe-
tóbb. Rendelkezünk megfeleló és bóvíthetó számítógépes háttérrel,
adatbankkal.

Ósszessógében vélem€nyen szertnt nem sétforgácsolni, vary meg-

szüntetni kell ery jóI működó rendszert, haném eíő§íteni annak érdeké-
ben, hory az ellátrás az eddigieknél még magasabb szintű le§len, tennénk
ezt elsósorban a gazdálkodó szervek érdekében, abMl a megfontolá§Ml,
hory a szeméiyi állomány a rendelkezésre álló kölségvetési keretMl mi-
nél színvonalasabb ellátásban r&zesüljön.
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szAIdGI BIzTosÍT/i§

E rcvaton bean - űjékoztató jellegel -

folyatj ú a M H Ány agi-T e chnikai F ö -
csoporlfőnöl<ség szervezetébe é s alá-
rendeltségébe urtozó szolgúlatfőnök-
ségelq elWtó kijzpontok és más szenlek
rendelutéséneN helyénel9 szerepénelg
illetv e tev é ke ny s é gé ne k be mutató s át.

Szerkestőség

r,ÉnÉsüav A HAI§EREGBEN

Gellér BóJintl

Napjainkban - amikor a fejlett nyugati onzágoláloz íelzátkózás, az
EK egnéges piacára való bejutás van napirenden - a mérésügl jelentó-
sége különcben megnótt. Az új követelményelg a nemzetközi gazdasági-
műszaki kapcsolatok sálesítésének igénye szükségessé tették a Magyar
Köztársaságban hatályban lévó mérésüryi jogszabályok felülvizsgálatát,
új jogszabályok megalkotását. Ez maga után vonta a Magnr Honvédség
mérésügd tevékenpégére vonatkozó rendelkezések változását is. E
cil*ben a méráü§ területeiíól, a mérésügri jogszabályok és rendelke-
zések legfontosabb elóírásairól, az MH méróeszközparkjának helyzeté-
ről á mérésügi szervezeteinkról kívánok áttekintést adni.

A mérésügr twékenpégkörébe a mértéke5négek meghatározásá-
val, etalonjaival, a mérésekre és mér6eszközöke vonatkoá szabályok-
kal, ezelr végrehaj tásával és ellenórésével kapcsolatos tudományos, mű-
szaki, jogi, igazgatá§i jeilegú tevékenységek tartoznak Területét a kato-
nai életben sokan hajlamosak leszúkíteni a haditechnikai eszközök mé-
róeszkózeivel kapcsolatos feladatoka. Valójában a mérésü5r ennél jóval
bonyolultabb, szefteág^mbb.

l oc|l&Báliotm*dcuedar,MHMérédl8],iszol8áltfóoör
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Mindennapi tevékenpégünkhöz - mind a katonai objektumokban,
mind azokon kívül - sámtalan mérés kapcsolódik. Napirendünket idó-
méró eszköz jelzéseihez igazítjuk. Avilágítás bekapcsolrásakor, a űzcsap
kinyitásakor, a postai telefonvonalak használatakor foglasztásméróket,
sámlálókat hozunk rnúk<idésbe. A gép- és harcjármúvekbe töltött üzem-
anyag, a fútéshez használt tüzelóolaj mennyiségét átfolyásmérók mérik
Az objektumok hóközpontjaiban n5omásméró\ hóméró\ eryéb méró-
eszközök múködnek. A gépjárművek műszerfalán ellenőrizzük a sebes-

§éget, a megtett utat, a hútófolyadék hómér§éHetét és m;ís mennyisege-
ket. Az egészségtiryi vizsgálatoknát, Lezeléseknél lázméróket, vémyo-
másméróket, dioptriaméróket, gló5rrászati dózisméróket és e5r sor más

or,vosi múszert használnak- A bennünket körülvevó környezet, vagr a
raltárak léEerének jellemzóit, a leve gő szenllyezett§gét, a sugárszintet
szintén küönféle rnér6eszközik jelzik. Beszerzésnél, raktárMl való ki-
adásnál az anyagok mennyiségét tömeg-, térfogat-, hosszűágméó esz-
köztikket mérik. A harc megvívása, a haditechnikai eszközik és anyagok
alkalmaása során a hosszúság- és szögmérésekól az elektromos és

elektronikus méréseken át az idő-, frekvencia-, akusztikai, sugárfizikai
mérésekig a legkülönbözóbb mérésekre van szükség. A haditechnikai
kutatás-fejlesztéshe4 a glártáshoz, javításhoa technikai kiszolgálráshoz
kapcsolódó mérések taglalrása külön tanulmányt igényelne.

E5nzerű mennyiségek mérésénél is tapasztalhatjuk, ho5r a mérést
ürbbszór megismételve, a mért értékek szórfiást mutatnak. Bonyolul-
tabb a helyzet <isszetett, dinamikusan váttoá mennyiségek mérésenél. A
megfeleló mérési módszer és mér6eszköz kiválasztása, a mért értékekből
a helyes érték kisámítá§a speciális ismereteket igényel. A mérésekkel
kapcsolatos elméleti és 5rakorlati problémákat a metrológia - a katonai
életben alkatmazott mérések problémáit a katonai metrológia - tudo-
mánya tár5ralja.

A mérés pontosságával szemben táma§ztott követelmények igen kü-
lr§nbözóek Egl katonai foglalkozás kezdési idópontjában néhány má-
sodpercrrl eltérés még nem sámottoó, ezért a foglalkozásvezetó karó-
ráját elegendó a TV vagy a rádió idójelzéséhez igazítani. E5r tűzvezetó
rádiólokátor 'belsó órájában" már egmilliomod másodperc eltérés is 150
méteres távolságmérési hibát okoq ezért a rádióloMtor patamétereit
méró miiszereknek - és sok más mérőeszkiznek - a pontoeságáról és meg-
bízhatóságáról, megfeleló etalonnal való összehasonlítás útján, rend-
szeresen meg kell sózódni.
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A mérések különkizó jogi követkeanényekkel járhatnak. Ha ery
háztartiásban pontatlan konyhamérleggel adagolják a nyersanyagokat,
legfeljebb nem les z e|égfulets az étel. Ezzel szemben egt raktári mérleg
pontatlansága jelentős hiányok vary többletek, e5l veszélyes helyen mű-
ködő nyomásméró hibája komoly rendkívüli eseményelq e5l rossz orvosi
nűszer pedig hibás diagnózis vagl egésiségkrárosodás forrása lehet, ezért
egy sor mérés csak olyan méróeszközzslvégezheó, amelyet hatósági el-
lenőrzésnek vetnek alá.

A mérésü5ri ter,ékenység jogi szabályozásának igen na5t múltja van,
az e5néges, pontoe mérést már a legósibb ciüliációkban is a társadalmi
e§üttélé§, a fejlódés alapkcivetelményének tekintették Ennek írásos
emlékei már az ókortól megalálhatók Haánkban elósór Zsigmond ki-
rály adoü b 1405-ben dekrétumot a mérések e5régeségéneL biztosí-
tásáról. Ezt kővetóen sámos felsdiszintű szabá|yoiás volt érvényben.

Maglarorságon a mérésü§/et, a nemzetközi követelményekkel
<lsszhangban, az elmúlt évtól újra törvény szab ályoua. Ezt megelőzően
t<irvény utoljára 1907-tól 1953-i9 majd minisaertanácsi rendeletek vol-
tak érvénybeo.

Korszerú hadsereg fénntartása elképzelhetetlen megfelelő mérésú-
gyi háttér nélkül. Mind a miénkhez hasonló haditechnikát üzemeltetó,
mind a riyugati hadseregeknél - jellemzóen vezérkari fónök helyettes fel-
üryelete és irányítása alatt - mérésügd szolgálatok míikiünek, komoly
felszereltségí és jelentős létsámú központi és csapat tagozatú végrehaj-
tó szervezetekkel. A Magrar Honvédségnél az elsó (szakági) méíésü§i
laboratórium 1!}64-ben jelent meg s 1987. óta míiködik mérésügi szol_
gálat.
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Mérésügyi jogszaMlyok és rendelkezések

Az új mérésügyi jogszabálypk - a mérésügyi törvénf és a végíehaj-
tásáról sóló kormányrendetet" - 19y2. január elsején léptek hatályba-

Megjelenésük szűlséges§é tette a Magyat Honvédség mérésü5d rendel-
kezéseinek feltilvizsgálatát, átdolgozását. Hosszú kidolgoó és egeztető
munka kezdódött meg melynek eredményeként 1992-ben megielent a

mérésü5ri jogszabályok Mapar Honvédségrrél t<irténó alkalmazísának
sajáto*ságairól sóló honvédelmi miniszteri rendelet', valamint a hon_

váég mérésügi tevékenységének részletes rendjét szabályoó MH
anyagi-technikai főc§oportfőnöki intézkedés". Ielenleg a !íagyar Hon_
véitség mérésüryi területen jelentkezó funkcionális feladatai kellóen sza-

bályozottak, a különbözó anyagnemfelelős szolgálatok ágazati nérésügd
szabályoóinak átdolgozása folyamatban van.

A jogszabályok és rendelkezések részlete§ i§mertetés€ meghaladná
e cikk keieteit, néhány fontmabb elóírásra azonban feltétlenül szük§éges

kitérni.

3

l99l. évi 
'<Lv. 

t&véoy e méré.{r8]Eól. (Me8,i.r€út rz t 99l. éü. HK l t-bún.)

l 2711 99 l . (rc9.) Ko.m. r.íd. r néíaó§i tlkvóoyvé8íárjú§áról. (Mc8id€rrt rz l 99 l . gvi.

Hx t8-büt.)

El l9v2, {X2o)EIí tat ,áesl méfédltyiirg.z.bályokM.§iaí Hmvédé8ná tö.téúó
rür|tnaá!ó.ól. (Me&i.l.út rz l 992. évi Hr 20+.n.)

21!ll9Ez.ílB.2o.)\lBATFcsinté*odé6 r m&tgyrül. Móóodtv.l295ll992. (tlK 2,t.)

M ATFrc!FiítédGdé.9.1.
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A tönény és a kormónyrendelet hatálya a mérésügd szÉúe7Ét tevé-
kenpégére, a mértékegruégek használatára és a joghatással j á16 méré-
sekre terjed ki.

A tönlény hatátozza meg a Magtar Köáársaságban alkalmaáató
nértéke5négeket. A hazánkban korlátozás nélkül használható mérték-
e5négek ixsáangban vannak az EK irányelvekben fogl altalrJxal (Eltérés
néMny, kizárólng meghatórozott aalúerúleten lusztúl}utó hosszúsóg- és
terüIetegség tekintetében íodul elő. Erre küIönös fignlnet kzll fordítani
a luditecbi]ui eulóxi;l< nyugati clolalmentócióban H)zök pamméterci-
nek htelnuzéséné| met pL a lé§ és tengei lujózásban luzánkban alkal-
mazlrató tengeri mérföa nem azonos 4z egle§ EKonzógokban jelenlegmég
töryényesen all@Imlzlutó mérföld mátél<egségeltcel )

A jogszabályok értelmében a mérésügt orságos hatáskörű, közpon-
ti irányító, felüryeleti és ellenőrző szerve az Orságos Mérésü5ri Hivatal
(OMH), amely ellátja az állami mérésü5ri feladatok at EzekkőzÉ Iaítoz-
nak például: az orságos etalonok fe_nntartása, nemzetközi összehason-
ütása; a méIóeszközik hitelesítéséneko rtgrehajtása; méróesztröz-kalibráló
laboratóriumok feljogosítása hitelesítés heIptti minősítésre ' vary külsó fél

Hit.leíté§: A méíóo§dózfi elvé8z€ra üA8,őrtok rlrpílí .z .lóíÉ keerehények
telírülérár}i8.zolár{é.tizmytrtolát.Ahitctc{té..b9ihhozoüdhté.tólfu88ó€na
méó..dóá toYÁtb lá€-t hr.ználni, b€ t í áüíirDi, j.vílini k {, il.crdyatb ocdáyba k€[
ladnivr8]rn rn ha§2ltálbátánk keü minódled. A Ntcl€clé§ h.ró.á8i teYé*ely§éB, G§a* az
oMH & ]€nu.d §z€ít.i (a m&é&hild€dtó hivát lot)vftcáail

tliad..ítésh.{yéttvé&euminódté.:Ahit l€dtó..d €y.o€ítékú reva*.'|y!é& irnélyct _
íno8h.táíozoat fcltare]€L meíell _ .z oMH áltrl f.li8odaoal má! rz!ívcl vé8oá€lrreL
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íájzéte Yégzettkalibrálásra8; a törvény szabátyozta keretek köZitt hite-
lesíttetési kötelezettség alóli felmentések, mérésüryi engedélyezési
ü5lek és ery sor rnás (pl. kutatási, fejlesztési, műszaki ésjogi szabályozási)
feladat.

A üirvény által szabályozott területek közü legfontosabb a jogha-
tással járó mérések terüet€: "joghatással jár a mérés, ha annak eredmé-
nye az állampolgárok és&agr jogi személyek jogát vag jogi érdekeit érin-
ti, külön<isen, ha a mérési eredményt mennyiség ésfuag minóség tanrúsí-

tására -a szolgáltatá§ va§l ellen§zolgáltará§ mértékének megállapítására
- va5r hatósági ellenórzésre és bizonyí!ásra használják fel; továbbá az
élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vaglonvédelem teíü-
letéD." (Idézet a tönényból.)

A joghatrással járó mérésekhez hitelesített, vagl használati etalonnal
ellenórótt (kalibrált) méróeszközt kell használni. A méróeszközök ery
meghatározott körét - akár használják, akár forgalmazzák, akár haszná,
latra kész állapotban tárolják - hitelesíttetni kötelező, ezeket a kormány-
rendelet melléklete sorolja fel9.

A kmóbbinál szigonibb elóírások teszültséget teremtettek az MH nyo-
másméró eszkijzeiaek kótelező hiteksítése területén. A íeszültség feloldósa
érdeuben az oMH, a tiin ény ólíal biztosftott hatóskörébery húározatot
hozott egt sor nyomásmérő eszk)z hitelesítési kötelezettség alóü felmenté-
sére|x.

E xalib.ó|á§: oly.n múveletek ö§§zeséte, rínetye*kel élfirt felaételek mellett mo8állaPítbetó az
&rz€f083é§ e8y méíóe§d(öz éíláííutatl§a és s mérendó mennyié8 me8,feleló, i§ínert éíi6kei
közöat. (A méíó.§zlóz podto§st8án.t h.rzl6].ü elálonn.l vs8y .íeíóízó mffie§zkózz€l való
ö.§z€hr§dűtá§ alapj6n tö.ténó eu.Dó.za§€). Húvédé8i l.bü.tó.iumok a hoílvéi§é8 íé§zéíe -
rz oMH ált.l feli8odtoat (.lúroditílt) l8bú6tó.iund( kltlsó szlrvek íé§zéíe i§ - vé8,eáotnek
k8lib.6lóí.

9 A hitó.á8i e[€Íróíré.i köa€|er.tt ég.lá €6ó mfie.z,lózö* teiót két ns$l c§opoílba.oíolhatók.
A kúfiáoyreÍldel€a rnclléúletéb.N! szeíedó erd.özölct f.lh.raálísi ter{lerúttól í0886deíü
bitdcíltehi kcu. Ez.ú, fe]ü rzolot .z e§zlözök€t, .mollrek n€tn rz€r€peln.* u8yio 8
mc[éldeaboí, de j(8h.tá§§.t iáró méfé§.e §zol8,án.t, hil€l.síttctDi, va8y - ha§znőali étaloM.l
v.ló ö.§z.h.§oolítár útjliíl - €ü.íó.izetni küelezó.

l0 A hrt]írozrr sávete lózl€méoylúí me8i.róDa áz 1992.éüHx t 6-ban,

215



Az OMH jogosult a mérésüryi jogszabályokban foglaltak b€tartását
ellenórizni mindenütt - í5r a Ma5rar Honvédseg katonai szenrezeteinél
is -ahol joghatással járó mérésekre szolgáló mérőeszkiiá használnak

A HM rendelet meghatározza, ho§I a honvédségnél a mérésüryhöz
kapcsolódó feladatok ellátrásának központi irányító, felüryeleti és ellen-
őrá szr;rr,e az MH Anyagi-Technikai Fócsoportfónókég. Az OMH a

honvédségnél mérésü5d ellenórzést a fócsoportfónökkel e§/eztetett
módon, a mérésügyi szolgálatfónök által kijelölt §zemély jelenlétében vé-
geáet.

A í6csoportfónökl tntézkedés elóírja, ho5r a honvédségnél - a mé-
ráügd jogzabályokban meghatározottakon kíviil - a haditechnikai esz-
közik grártása, iiaemeltetése, technikai kiszolgálása és javítása során
végzett mérésekhez is olyan méróeszközöket kell haszná|ni, amelyek
pontosságát és megbízható§ágát (hitelesítés, hitelesítést helyette§ító mi-
nósítés vagl kalibíátá§ útján) meghatározott idő§zakonként ellenórzik

Rendeltetésük és alkalmazási területük alapján a méróeszkózök az
általános, va§l a speciális méróeszközrk körébe tartoznak|l. Az á|talá-
nos méróeszköók anyaglemfelelősi feladatait az MH mérésüryi szolgá-
latfónök, a speciális méróeszközikét pedig az az anyagnemfelelós szerv
látja el, amely azokat beszerezte, szakterületén alkalmazza.

A bonvédség mélésügri tevékenységével kapcsolatos feladatokat a
mérésü5ri biáosítás'Z keretében kell végrehajtani. A feladatok vala-
mennf anyagnemfelelós szolgálati ág szakterületére kiterjednek. A ka-

l l Azít rnoóm&irlözöa(6opo.tj{b.t ítorikd.e8Jrtr.lehrom6ésel€litíoíiku§mí§zer
(cz.i[o.dúpol,."i8ná|8qrcÍátúot9 f rctvoociamérólr, spekirumanalizÁiqdr,
t4j{ímeryrDfik, rmp..-, volt-, ollrnrnéíól, íb.), v.lamilt nyoná§ínérók, hórnéíók,
n óve.éÍ'm6L fáty€fú..ér úáó\ o9tikri, ktmi.i mürz€íel, mé.le8elr &ys8üz§8űó
kéJdtlék k A.pG.jáli. mfuzkózöt kózó.t d. üv6- é. kó.iááe..hoiksi esrl(ózóli páncá6-
altQí.múarcnn addia8,íóztibimúrzer€&v.§ivédcitnitéchnikai,f rerzcttecnni*ei
múJz.Í€t, 0z. r.ayig é5 fűtóollj ítíolyárnffi, t.rrfiyot, ér mar ózd8ál.ri í8.k izskte{,ületéíl
rLdílzott.8!r.di r.rld.ta.té.ó mé.ó€rdózók találhrtók

t2 Aruffiüsyi (méréí.dtoit ú)tiaoú& radjlíirqúca r 239llr 99o/ MH ATFcsF-é8
tztmm ti8doü 'Fe$rv.fzQ|i ó5 toctnil(li §zol8ahri t?áw"^lt.'1!.rA" .zaúyozza,
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tonai szervezeteknél a mérésüryi biztosításért, a mérésüryi jogszabályok
és rendelkezések betartá§áért a parancsnok felelós. A mérésüryi tevé-
kenység közvetlen szervezését, az opeíatív üs/ek iatézf.sét, a szolgálati
ágakkal eg/üttmüködésben, a katonai szeívüIatek mérésü§d főtisztjei
(ti§ztjei), illetve -ahol ilyen beosztás nincs - a mérésü5ri megbízottak vég-
zk

A mérésügyi tevékenpégre vonatkoóan az MH Parancsnokság
anyagnemfelelós szerveinek és a katonai szervezetek érintett szolgálati
személyeinek feladar és hatáskörét a fócsoportfónöki intézkedés rész-
letesen szabályozza.

Az említett funkcionális szabályoákon kívül a különböző anyag-
nemfelelős ágazatoka vonatkoá szgklntézkedé§ek szabályozzák az ál,
talános és a speciális méróeszközokkel kapcsolatos tevékenység rendjét,
ezen belül az e5res szolgálati ágak szakanyagát képezÁ mérőeszközök
körét, ellenórzési kötelezett§égét és ryakoriságát, ellátásának, adataik
nyilvántartásána§ jelentésének, a javítás á kaübrálás megszervezésének
és végrehajtrásának rendjét. Jelenleg 8 szakintézkedés van hatályban,
ezek egy részének átdolgozrása és a hiányzók elkészítése folyamatban
van. A szakállomány munkájának megkönnyítése és a könnyebb eligazo-
dás érdekében a hatályos mérésüryi jogszabályok és rendelkeásek ryűj-
teményes kiadását tervezzük, amely tartalmazni fogja mind a funkcioná-
lis, mind az ágazati szabályoákat.

Á mérésügti jogvabáIyok és renáelkezések előírásainak én ényesülését
vbsgálva megóIlapttható, hog a Mapar Honvédség anyaglemfelelős szer,
vei és katonai ueruezetei az előírásokat ósszeségébenismeilg alkalmazzók
a végrehajtás fekéteki a legtöbb területen adottak Vannak azonban még
olyan területelg amelyektn az elóírósok nem megfelelően éwényesülnek
lgl pl. a törvény óltal elóíá kötelezó hiteksíttetésekben egles speciólis mé-
rőeszközöblél elmaraüsok tapasztalhatólg vag előfordu| hogl az eszköz
potttossá§ elknőnésének m&ia nem íekl meg az új követelményelorck A
bebő rendelkezések óltal elótít mérőe szkóz-kaübrólósoloúl ege s szolgólati
ógak vonatkozúsóban tapasztalhatók hiónyossógok. A mértékegségek
hasznólata terén a töwény elóírósaitól ekérés objelatv olal:ból óll fenn: a
haditecluikai eszkijzökben nagtszóm{t, nem tönénye§ métékcgtségPen
skálázott nyomósméró múk&lk átsktMzásuk gazdasá§ szempontok mi-
att twm oldható meg és a haditechnikai eszközi* konzenű§tése sorón vór-
ható vúltozások miatt jelenleg nem indol<oh.
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A hünyossúgok jó éve abMl szótmazik hry epes katorui uerueze-
tebúl a törzsek vezető óIlomúnya a néÉsügti jogsznbályolcól, rcndelke-
zéselaól nem kzllóen tóiékozott, EgEs szo@hti személyk ellenőnéseink
smán übbetnek ró arta, hog enk az előhósok saját szalaerületübe b
vonatkoztul<, s a mérésügti tdvény hllön parancs nélbil is ugaruig ló-
telező mbfun állampolgóta mint páUóul a KRESZ. A nvőbbápés éde-
Mben alapvető fottlossógt1, I1og az érintett állotnány az előírásoltlt ész-
laesen megiutrje, s az&lt tevéleenységénekszen es észeWnt allahuzza,
iaewe btattó sulcat rcndszere sen eüenőrizze.

A Magrar Honvédség méróeszközparkja

Mérőeszközeink a haditechnikai eszközrendszerek beszerzésevel
párhuzamoaan, fokozatosan kerültek rendszerbe. összetételük ebből kö-
vetkezóen rendKvül heterogén.

A mérésü5li szolgálat anyagnemfelelósi körébe tartoá általános
méróeszközikMl jelenleg kétezernél több típus van rendszerben. A hor-
dozható miiszerek mennyisege kb. 25 0ü) db. Ezeknek kb. 30 %-a eryedi
méróeszköz, a többi különb<izó berendezések tartozékát képezi. A be_
épített táblaműszerek mennfsége félmillió fölött van.

Az általános mérőeszlrözik kor szerinti megoszlása igen kedvezót-
len Kétharmadukat 10 évnél régebben 5lártották, nem ritka a 20-30 éves
példány sem. A legutóbbi években az ismert gazdasági nehézségek miatt
minimális volt a beszstzk, íg alig4 Vo fiatalabb 5 ámél, ezeknek is csak
e5t kis hányada tekinthető igazán korszerűnek. 30 7o-uk ma5nr ryárt-
mányú, ő 7o-uk szovjet eredetű, néhány száz mérőeszköz nyugati égek
terméke.

Az tizemképe,s, előírászerú állapot fenntartása komoly erőfeszítése-
ket kti,vetel. A felglorsult elavulási, elhasználódrási folyamat miatt évről-
áne növekvó jaűtási igények e5ne nehezebb feladat elé állítják techni-
kai biáosító szervezeteinket. A javítráshoz szütrsége§ tartalékalkatré§z-
készletek Limerülóben vannak A jaűtások polgári javítószprveknél való
végrehajtrását költségkeret, ill. a megfeleló technológiák hiánya korlátoz-
za. A központi javítási és cserekészletben ma már az eszköztípusok 50
7o-ához - els&orban a kunens típusokhoz - nincs tartaIék mérőeszköz,
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a meglevókjelentős része is bevüngálásra, felújításra vár, ezért a csapatok
szülségletei egne nehezebben elégíthetók ki.

A csapatok feladatainak megoldrásához szütséges metrológiai báttér
biztosítrása érdekében legfontosabbnak tartjuk, hog a katonai szerveze-
teknél használatban lévó mérőeszközik és a méróeszköz-kalibráló szer-
vezeteinknél lévó használati etalonok, ellenóró méróeszköák állapota
legalább a jelenlegi.szinten maradjon, eróforrásainkat ezért a kőteleó
hitelesítésekre és kaübrálásokra, valamint a szük§ég szerinti javításokra
koncentráljuk Beszerzésekre minimális lehetóség marad. (A rendelke-
zésre álIó költségkeretek mellett a küönkizó jaűtó szewezetek által
hossaí idó óta igényelt, valamint a laboratóriumok fejlesztéséhez szük-
séges eszköók beszerzésére nincs mód; a beszerz&ek alapvetóen a la-
boratóriumok legiobban elhasználódott etalonjainalq § a csapatoknál ve-
szendóbe ment, selejtté vált kéziműszereknek a cseréjét bizto§ítják.)

A nem a mérésügti szolgálat szakanyagát képeó speciális méróesz-
közikMl a haditechnikai szolgálati ágak szalríerületein minte5l űX) féle,
§ a táblamúszereket nem sámítva minte§/ 25 000 db található. Közülük
a vegrivédelmi technikai mriszerek mennyisége meghaladja, a pánélos-
és gépjármútechnikaiaké megkózelíti a 10 000 db-ot. A repülótechnikai,
ill. az elektronikai szolgálatnál ezréxel, a fegrerzettechnikai és a műsza-
ki technikai szolgálatnál százával múködnek speciális mér6eszközik.

A hadtáp szolgálati ágakhoz 60-70 féle, kb. 4 000 db, az egészségüpi
szolgálathoz pedig minteg 50 féle, csaknem 10 (fi speciális méróeszköz
tartozik

A többi (Dem az MH ATFCsF §zolgálati alárende|t§égébe tartoó)
anyagnemfelelós szerv kb. 50 féle típusú, néhány ezer speciális méróesz-
közt üzemeltet.

A speciális mérőeszköók kor szerinti összetétele, állapota az álta-
lános méróeszközikéhez hasonló képet mutat. Az illetékes anyagnem-
felelós szolgálatok a méróeszköz fenntartá§ teíén u§lanolyan gondokkal
ktizdenel mint a métásügi szolgálat. Említésre méltó fejlesztés az utób-
bi években néhány kivételtól eltekintve (mint pl. a vegrivédelmi techni-
kai szolgálatnál az AMAR mérésadat5Éjt6 rendszer kiépítése) a speci-
ális méróeszközik területéD sem volt.
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Méré§igyi szervezetek

A méresüryi szolgálat MH Parancsnokságí szintú szewezrte azMH
Mérésü5ri Szolgálatfónök és az irányítása alá tartoá Mérésü§/i A]osz_
tály. Fó feladatai közé tartozik a honvédség egészére kiterjedóen a mé-

résügri tevékenység és a mérésüpi biztosítás rendjének szabályozása, az

ágazati mérésü5ri tevékenység koordinálása; a jogszabályok, rendelke_
zések érvényesüléének felü5relete, ellenórzésg az MH mérésü5ri hely-
zetének évenkénti átfogó értékelése; a nemzetközi eryüttműk<idésMl
adódó katonai mérésügd feladatok szervezése, végrehajtása; a honvéd-
ség képviselete az Onágos Mérésüryi Tanácsban és a polgári szewek-
né1; a katonai metrológia terén folyó tudományos munka irányítása és

szervezk, a mérésü5ri képzés szakirányítása. Szakmailag irányítja és

ellenórzi a mérésü5ti tisztelq megbízottak, valamint a mérésügli végre-

hajtó szervezetek tevékenységét. Anyagnemfelelósi és felsőszintű gaz-

dálkodói hatrásköébenvégzi az általános mérőeszköók és a mozgó mé-
réstechnikai laboratóriumok eszkóz- és anyagellátási feladatait, irányítja
az általános méróeszköók hitelesítésénelq kalibrálá§ának, jaűtásának a

nregfeleló utaltsági rendben való végrehajtását, kidolgozza a szakterület
fejlesztési koncepcióit é§ terveit, bizto§ítja a műszaki dokumentációt,
gazdálkodik a mérésű5ri költségvetési keíetekkel, végrehajtja az anyag-
nemfelelósi kötelezettségMl adódó egéb feladatokat.

A felsőszintű mérésügyi irányító szervek közé tartoznak 
^z 

anyag-
nemfelelős fónö}ségek mérésügri megbízottai is, akik szervezik és vég-

íebaitják az ágazati mérésüryi biztosítás MHP szinten jelentkezó felada-
tait.

A mérésüpi szolgálatnak önálló középirányító szerve nincs; a kö-
zepiránltói feladatokat a Szabolc§ Fe5nerzettechnikai Ellátó Központ
mérésügri szakállománya végzi.

A csapatszintű mérésüryi irányító szervek feladatkörét a katonai
szervezetek mérésügyi tisztjei, megbízottai látják €l. Hatáskörük az álta-
lános és a speciátis méróeszköóke is kiterjed. Közvetlenü tervezik és

szervezik a mérésügi biztosítást, a méróeszköaik időszakoc ellenórzését
és jaűtr6sát, tewezik és koordinálják az alárendelt méróeszköz javí,tó és

kalibráló szervek szakmai twékenységét, gondoakodnak a mérésüryi je-
lentések elkészítéséról, feldolgozrásáról, a beszerzési igények <isszeállítá-
sáról, az alárendelt mérésügd szakállomány kiképzéséról, továbbképzé-
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séról. Dandár, ezred, önálló aíszlóalj szinten nflvántartrást vezetnek a
katonai szewezet méróeszkózeiról, amely tartalmazza az eszközök fon-
to§abb adatait á a hitelesítés, kalibrálrás igényléséhez, tewezfuéhez,
szervezéséhez sziikséges adatokat Feladataik megoldásához elengedhe-
tetlenül sziik§ége§ a szoío§ es/üttmúkiÉé§ valamennf, méróeszközt
iizemeltetó szolgálati ággal.

A mérésü5d végrehajtó szerveket az integrált és ágazati javító
(anyagettátó) szervezetek állományában l&ó alsó-, közép- és fels&zintú
méróeszköz kaübráló és javító szervezetek alkotják Jelenleg 13 ilyen
laboratórium működik.

Az alsószintű sze w e,zntek jel|emzór;l katonai kerületparancsnokág
szintű jaűtó zásdóaljak állományába tartonak és az e5nzerű felépítésú,
kis pontosságrí, na5r mennyiségben elóforduló méróeszközik - táblamú-
szerelg univeraílis kéziműszerek, nyomásmérók - kalibrálását végzik.
Méróeszkőz javításra általában nincsenek felkészítve.

A középszintű szervezetek hadeíónemi parancsnokság szintű javító
zászlóaljaknál, központi ágazati javító (ellátó) szeweknél működnek;
kis{s közepes bonyolultságú méróeszközik kaübrálását és jaűtá§át vég-
zik.

Felsószintű mérőeszköz kalibráló és javító szerv a honvédség had-
rendjébe nem tartozó HM ARZENAL Elektromechanikai Rész-
vény!ársaságnál műk<idik; azakat a kalibrálásokat és javítrásokat hajtja
végre, amelyek alsóbb szinten nem végeáetók el.

Több laboratóriumunk nem csak kaübrálást, hanem - OMH feljogo-
sítás alapján - hitelesítés helyetti minó§ítést i§ végez, Nyomásmérő minő-
sítésre 2, gépjármú gázrisszetétel- és fütölésmérók minősítésére 2, nuk-
láris műszereL minósítésére 1 laboratórium készü[ fel és kapott felha-
talmazÁst. Azzal,hory e méróeszköaik törvényben előírt kötelezó ellen-
órzesét nem a hatósági szerveknél, hanem honvédségen belül végzik, je-
lent6s szo|gáltatási dii megtakaítás jelentkezik és a végrehajtás rugalma-
sabbá vált.

Meghatározott személyi, tár5ri, körnpzetifeltételektelje§íté§e ese-
tén a mérőeszkóz kalibráló laboratóriumok kérhetik akkreditálrásukat az
iüetékes hatosági szewektól, s ha ed e feljogsítá§t megkapják, külső
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szervek íé§áre i§ végeáetnek kalibrálást. A honvéd§égi laboratóriumok
közül két szervezet (az MH KÖRÜ és a jelenlegi HM ARZENAL Rt.)
még 1988-ban kérte és az elsők közótt kapta meg a feljogosítást. Az el-
múlt évben a követelmények szigoníbbá váltak, az akkreditálrás feltéte_
leire hazánkban is az (MSz EN 45ffi1 európai szabványban megfogalma-
zott) EK elóírrások vonatkoznak E szigonú feltételek közül néhánynak a
megteremtése jelenleg folyamatban van, a két s7ÉNezet fe§ogosítrása
ezért ideiglenes jellegű. Az akkreditálásból a honvédség t&zére szátma-
ó elóny nem gazdasági jellegú (igen kevés munkát tudnak kiilsó szerv-
nek végezni). A tényleges elóny a szakmai színvonalban jelentkezik a
kiivetelményeknek megfeleló laboratórium nyugati orságokban is elis-
mertethető és alkalmassá tehetó az MH-ban potenciálisan rend-
srcresítésre tervezett haditechnika méróeszközeinek vizsgálatára is.

, Ahhoz, hogl kalibráló laboratóriumaink valóban alkalmassá válja-
nak a nyugati technika kiszolgálrására, komoly fejlesztés szükéges. Jelen-
leg még igen na5l a kontraszt saját - régi, elavult etalonparkkal rendel-
kezó laboratóriumaink és a konzerű nyugati, mikopíoce§szoros vezér-
tésú, sokfunkciós, 5rorsmúködésű méróeszkOtket éilenórizni képes la-
boratóriumok köaitt. A fejlesztéshez szükséges eszközik és technológia
beszerzésére csak fokozatosan, anyagi lehetóségeinktól fűggóen kerül-
het sor.

A jövó feladatai

A honvédség technikai konzerűsítésének időszakában huzamos ide-
ig párh,,zamosan lesznek rendszerben évtizedelrkel korábbi technológi-
ával 5lártott régi, valamint új, konzerú haditechnikai eszközók.

A tervezett új eszközök üzemeltetéséhez, javításáhoa technikai ki-
szolgálásáboz szü}séges tesztel6, méó, diagnosztiáló felszerelés 50-70
vo-a várbatóan a haditechnikai eszközrendszerek készletében érkezik
be, a fennmaradó részt külön kell biztosítani.

Méróeszköz kalibráló és javító szervezeteinknek fotyamatosan el
kell látni mind az újonnan rendszerbe kerüló, mind a továbbra is rend-
szerben maradó haditechnikai eszkőzik méróeszközparkjának ellenór-
zési (kalibrátási), javítási feladatait.
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A hazai hadiipati termelés beindításakor új feladatként jelentkezik
a hadiiparral szernben táma§ztott katonai mérésüryi követelményT end-
szer korszerűsítése, érvénye,sítése.

A fentiek határo aák meg alapvető távlati feladatainkat. Az új hadi-
technikai es2közrendszerek beszerzÁének (grártásának, konzerűsíté-
sének) elókészítése során folyamatc§an pontosítanunk kell az eszköztlk
metrológiai hátterére vonatkoó követelményeket, fel kell készününk
annak megteremtéére. A szigorúbb követelmények miatt várhatóan a
NATO hadseregekéhez hasonló mérőeszköz kalibráló és javító szerve-
zet€k lesznek szülségese| olyan felszereléssel, amelyek méré§i tartomá-
nya, pontocsága az új eszkiók mérőeszközparkjának paramétereihez is
illeszkedik. Fel kell készülnünk a jelenlegieken felül újabb fizikai
mennyisegek mérés&e, pl. a kórnyezewédelem területén Erősíteni kell
a nemzetközi eryüttmúkódé§t mind a régi eszközeink ryártó országaival
a fenntartás feltételeinek biztosítása érdekében, mind a NATO hadsere-
geivel a nemzetközi munkamegosztás és tapa§ztalatcsere érdekében. To-
vábbra is szoros eryüttműködés szükséges a hazai állami mérésügyi szer-
vekkel, a honvédség sajátosságaiMl adodó mér,ésüryi feladatok kölcsön-
ö§en eryeztetett megoldása érdekében; ehhezjó alapot szolgáltat az MH
anyagi-technikai fócsoportfónöke és az OMH elnöke között ez év már-
ciusában létrejött e§/üttműködési megállapodás.
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^Z 
lŰH GAZDÁLKODÁSI HÍVATALA

Bahlen Góbor, Dudós IsNón|

A Ma5nr Honvédség Gazdálkodási Hivatal (a továbbiakban: MH
GH) a MHPK és aÉNKF O24611991 sámú intézkedése alapján, 1991.

december 01-i hatállyal, jogelód nélküli új hadrendi elemként került
megalakítá§ra az MH Anyagi-Technikai Fócsoportfónölség alárendelr
ségében.

Megalakulrási felad atainkat az 1992. március 31-i határidóre fejeztük
be, ápritisban elérük a működőképessé get $hozákezdtünk feladataink
végrehajtásához.

Az MH GH rendeltetése:

Az MH GH a Maryar Honvédség központi beszerzó katonai szer-
vezete. Etrehozásában meghatároó szerepe volt az anyagi-technikai
bizto§ítá§ (a katonai logisztika) napjainkban megvalósuló felértékelődé-
séne§ a feladatok és a szervezeti rendszer újragondolásának.

Els&lleges feladatunk a rendszeresített haditechnikai qszközök üze-
meltetéséhez, technikai kiszolgálrás áltoz, jaútásáIwz és potlásához szük-
séges eszköák, anyagok és szolgáltatá§ok beszerzése kiilföldról és a ha-
zai piacról.

Nem végzünk export tevéken}6éget, harmadik orszá gból szfumazó
haditechnikai eszközlkkel kapcsolato§ ü§/letet §em.

A haditechnikai eszközök nemzetközi és hazai piacán kizárólagve-
vólént jelenünk meg a honvédségi szüIségletek kielégítése érdekében.

Végrehajtó szervezet va5runlr, akik a felsőszintű döntésekben meg-
határozott termékeh készletek beszeízffiI véEezziik. Az viszont már a
mi dolgunk hogl me|yik piacon, kivel kötünk üdeti megállapodást.

l B.tltl€o o{bú rnk. ezred€+ Dudár l§tváí ír*..lezrede§, MH oizdáltodási Hivatal
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Ezért széleskörű piackutatással is foglalkozunk az elöljárói dönté-
sek előkészítése és az optimális végrebajtás érdekében. Keressük a leg-
megbíáatóbb szállítókat, a lehető legiobb minőségú árut, hogy azt ked-
vezó áron, az MH igénye szerinti idóben megvásárolhassuk.

Célkitúzéseinkból következik, hogt állandó kompromisszum-kere-
sésre kényszerülünk a honvédelmi kiadások nagnágrendje és a beszerez-
hető műszaki, technológiai színvonalú e§zköziket illetóen.

A védelmi követelmények és a honvédelmi költségvetés szetérry esz-
közeinek hatékony összehangolása képezi f6 feladatunkat. Az állomány
magasan képzett, szakmai tenniakarása kétségtelen, euel egutt új, fiatal
§zeívezet va§^.lnk, akik egnzerre végezziik és tanuljuk a gazdálkodást,
beszerzát, a kereskedelem napi 5rakorlatát.

Az MH GH felgdntai:

- a központi tewez6-, illewe a felsószintű gazdálkodó szervek
beszerzésre vonatkoá döntései alapján a szükséges piackutatás elvég-
zése, venenytárglalások kiírása, ezek megszewezése és levezetése, ár-
ajánlatok bekérése, a megrendelések feladása és a szerzódések megkö-
tése;

- a haditechnikai eszközök üzemeltetéséhez, javításához szüksé-
ge§ lmport8nyrgok beszeráse. Az ehbez kapcsolódó ü5 etek: vám_,
illeték- és adóelsámolások bonyolítása, a sállítások szewezése, a telje-
sített megrendelések kifizetése. lA2 MH GH a HM nevében végzi a
haditechnikai termékekre irányuló lmport teyékeny§éget az NGKM
Engedélyezesi Főosztály 511882,11992 számú határozatában foglaltak
szerinV;

- a b€szerzett eszköaik és anyagok üzemeltetése, felhasználása
során felmerüló garanclólls ügye} minőségi reklamációk intézése;

- kereskedelmi tárryalások, haditechnikai- á hadfelszerelési kon-
ferenciák, bemutatók, konzultációk szervezése;

- külföldi kereskedelmi élú utazások szervezése, végrehajtása és
elsámolása;
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- s HM é§ az MH Paíancsnot§ág szervei döntéselókészító tevé
kenységéhea az éves költégvetés tewezÁé;hez alapadatok
sánítógépes ADATBÁZISBA tt rtén6 szervezése, folyamatoc katban-
tartása és az információezolgáltatás biztosítása;

- a minóségellenórzé§t igénylő feladatok megrendelése az MH
Minóségtanrúsító |ntézeénél;

- az MH feleslegessé vált haditechnikai esz&özeinek és hadfelsze-
relési anyagainak központi szervezésú értékesítése belföldön, bizomá-
nyosi rendszerben.

Az MH GH szcnezeí lelépítésc:

A fontosabb szervezeti elemek felsotolása helyett talán szemlélete-
sebb lesz az állománytábla alapján készült vázlat- Az MH GH dandár
szlntt€l azono§ jogállású katonai szervezet. (I.sz. ába)
Állandó jellegű (rendszeres) feladatainkat a 2.sz. ábra szemlélteti.

A működésónek elsó évét betöItő, fi atalszewezetnélérthetóen erós
készteté§t éreztünk arra, ho5t örömmel sámoljunk be eddigi eredmé-
nyeinkról, a végehajtott feladatokól.

A bemutatkozási lehetőség nyilvánosságát mégis inkább azoknak a
problémáknak az őszinte feltárására szeretnénk felhasználni, amelyek
eddig nehezítettéh esetenként gátolták munkínkat.

Az MH GH 3ezdólkodóst - beszcrzésl tevékenységéró|:

AZMII GH 192. évi gazdálkodási-beszerzési tevéken},ségét a kűl§ó
feltételek, eryüttmúködó partnetek megismerése, bel§ő feltételeink él-
irányos kialakítás, a polgári külkereskedelmi gtakorlat katonai üszo-
nyokra tórténó adaptálása jellemezte.

A'külsó' - elsósorban az eki|járók részéről a parancsokban á intéz-
kedésekben meghatározott feltételíen§zer -, anely az MH GH jogállá-
§át, a fel§ó§zintú gazdálkodó szervekhez való viszonyát határozta meg,
csak részben nyújtott útmutatá§t a miiktidés zavartalan beinűtásáhoe
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A felsóazintú gazÁálkcd.ó szervek közül többen nem vették, va5t
nem akarták fi5relembe venni a Hivatal létét. A jóváha§ott költ§égve_
tési terveknek az MH GH útján történó reallálását mindössze hórom
felsőszintú gazdálkodó szew; a Repíilótechnikai-, a Fegnerzeti-, és a
Mérésü5d Szolgálat éítelmez7e úgy, ho5t a költégvetési gazdÉ,lkodás
bonplítását és a b€§zerzé§t - mint komplex feladatot - átadta a Hivatal-
nah

Hat felsószintrí gazdálkodó szerv csak esetenkénti megrendeléseket
adott az import tevékenpég bizományoskénti elvégzésére. F.z a változat
nehezen kezelhetó pénzforgalmi kapcsolatokat teremtett az illetékes El-
láó lkizponto}*al.

Az MH ATFCSF-ség Pénzüs/i O§ztálr által folyamatosan biaosí,-
tott támogatások 'üszemosódtak" az Ellátó l6zpontok nehézkesen át-
utalt fedezeteivel, uganakkor a jelentái kötelezet§égtink csak az első
forrás bevételeivel történó elsámolásra vonatkozott.

A működést nehezító kü|só feltételek közé tartozik az NGKM ne_
hézkes engedélyeztetési eljárása is. A kezdeti idószakban nem rendel-
keztiirrk alaptevékenységi (import) engedéllyel, majd külkereskedelmi
tevékenységhez szülrséges pénzügd feltételeket korlátozták az eryik fó-
irány, a FAK orságok vonatkoásában.

Az MH GH íelrdatrl ez lfi}-rs évben:

1.) A felsőszintú gazdálkodó szervek igényeinek az MH HadigazdáL
kodási Cboportfónötség költségvetési Osztályával egeaetett, egnéges
feldolgoása, az információs folyamatok rendszerszemléletú kialakítása
és múködtetése.

2.) A felsőszintú gazdálkodó szewek Ellátó Iftizpontjaik és az MH
GH jogszerú hatrásköri és eryüttműkridési feladatainak tbztázása az
l992-a év tapasztalatainak felhasználásával. A kapcsolatrendszer mű-
kedési hatrásfokának növelése.

3.) A, gazdáüodás belíl információs rendszerének kialakítása. Az
ADATBAZIS folyamatoe karbantartásával a naprakész, ponto§ adat-
szolgáltatás lehet&égének biztoítása.

2tI



4.) A szakmai felkészítés folytatásával, az ajánlattevók és a szállítók
részeról jelentkezó, többségükben professzionális felkészültségű piaci
menedzser szakemberekkel szemben, maga§ felkészültségú és pozícióin-
kat hatékonyan képviselni tudó szakembergárda kialakítása.

5.) A piackutatási tevékenység rendszeres, tervszerű végzésével, a
piacgazdaság tájékozott, tekinélyes szereplójeként az MII gazdaságilag
elóny<is pozícióinak kialakítása és erósítése.

Szewezetünk bemutatásánál, feladataink és problémáink felvázolá-
sánál nem t<irekedtünk teues§égre, A_műköÉést nehezító körülmények
felemlítését nem panasznak szántuk Oszintén örtiltink a bemutatkozási
lehetőség adta nyilvánosságnak és reméljü§ hogy a csak közi§en meg-
oldható problémáink felvetése nem volt felesleges az anyagi-technikai
biztosítrás rendkívül összetett és jelentős feladatát végzó katonai szervek
állománya előtt, új szakfol}óiratunkban, a Katonai Logisztikában.

228



AZ MII GH szervezeti felépítése

!!-ihn:&xB GH !.ttr.d íd6aa*

l.sz. ábra
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Az MHGH műkódé§ének funkcionális vázlata

ase_tirr:Ar MH GH nór6<l.réac& iu}doollb vaátr
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mt IószpnBuÁró rözpor.rr rpvÉxptwsÉoÉnöl

HorovíE Ferenc|

A MH Lószerellátó Központot (továbbiakban MH LEK) 1989.
szeptember 01-é nhoztáklétre, azzal a éllal, hogr kö zéphányítí szerep-
körbenvezesse az alárendeltségébe kerüt lőszerraktárakat (9lőszerrak-
tár) és biztosítsa az MH lőszerellátá§át.

A megalakítást megelóz6en a központi lószerraktárak az MH
FVT§ZF közvetlen alárendeltségében múkijdtek Az MH LEK megala-
kítá§át kb. egy éves elókészító munka elózte meg. Ez alatt tisztáztuk a
feladatokat és kialakítottuk a feladatoknak megfeleló szpwezetet. Sze-
rencsénk volt, ho5l elöljáróink és a mi elgondolásaínk egrbeestek, ezzel
elkerültük, hory a "gombhoz veryünk kabátof, Az MH LEK megalaku-
liását követően 5rcrsan, röüd idó latt megtalálta helyét a íegyletzcti
anyagellátás és technikai biaosítás rendszerében.

A megalakítást követóen többsair került §oí átszerveásekre, me-
lyek a létsámcsökkenésen kívül a hatékonpág növelásét smlgálták Az
alárendelt intézeteink sáma kettóvel nótt. A személyi állomány jól fel_
készült szakemberekkel egészült ki. A fe|töltötrség közel |OO Vo, a fluk-
tuáció a természetes, éü 5-6 Vo köril van. Mindezek lehetővé tették a
viszonylag nyugodt munkavégzát az elöljárói követelményeknek és saját
elvárrásainknak megfelelő színvonalon.

1993. májusi átfogó ellenórzésen az MII lószerellátó Központ 'Tó"
értékelé§t kapott.

Az MH LEK íó íelgdatst:

Az MH LEK fó feladatainak megbatározásánál abMl indultak ki,
hogl az MH lőszerkázlete tömegét és tárolótér igényét tekinwe a leg-
naryobb volumenú anyagkészlet (lN ezer négzetméter tárolótérben).
Ennek 80 Vo-a azlvlííLEK alárendeltjeinél, a többi a csapatoknál van.

l Hdovitz F€r€Oc ez.ei€§, MH Ló6zereíótó KözPo.|t Yolt P.rarcsrtol(.
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U5nncsak fontos §zempont, ho§l a lőszerek műszaki állapotának fenn-
tartása a \eszélyesség' miatt kiemelt jelentóségú. Mindkét fő terület fel-
adatai csak jelentós nllvántartási igénnyel végeáetók el. A fóbb felada-
tol§

- A központi lőszertárolás tervezés€, szeíve.z&e a Mke ellátási
feladatokra és a hábonús lőszerkészletek megalakítására kiadott intézke-
dáek alapján, a tárolóténel való hatékony gazdálkodás;

_ A szülségletsámvetések és igények alapján _ e§üttműködve a
haderónemi parancsnokságokkal - az MH katonai szervezetei lőszerrel
való ellátásának ten.ezétr, szr;wezóxr- és ellátása;

- Az MII teljes lószerkészlete műszaki állapotának nyilvántartása
(mirteg 15 ezer sorozat), a lószerek műszaki állapotának folyamatos
ellenórzése, laboratoriumi és tárolási helpn;

- A lőszerjavítás tervezése, szervezése és négl szerelő- felújító
üzemében a lőszerek javítása;

- Az MH szintű lőszernyilvántartási tevékenység tervezé§e, szer-
vezése, adatszolgáltatás a felsó szintek részére;

_ Az MH katonai szervezeteinél végrebajtiásra kerilló lőszertech-
nikai ellenórzÁsekben, kivizsgálrásokban való részvétel;

- Tervezni és szervezni a katonai szervezetek kiképzési lőszerek-
kel történ6 ellátá§át;

- Gaználkoóá§ a jogkörbe utalt költségvetési elóirányzatokkal;

- Az MH fegruerzettechnikai biztosítrásához szükséges beszerzési
igériyek tervezÁe (hiány pótlás, műszaki állapot miatti igény, kiképzési
igény, gári javítrási igény, technológiai rekonstrukciós és fejlesztési
igény);

- Szervezni és irányí,tani a lőszerek selejtítését, megsemmisítését,
tovább hasznosítrását;

- Áruhámtt jogkórben szervezni és irányítani az MH FVTSZF-
ség alárendeltjeinek munka- és balesetvédelmi, túzvőelmi, valamint
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, I. fokú hatósági jogkörrel;

- Szolgálati elöljáróként vezetni az alárendelt lőszerraktárakat
(9 lőszenaktár).
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A feladatainkhoz mintes/ 9fi) milliós csapatkölt§égvetési támoga_

tást használtunk fel.

Az MH LEK legfontosobb szervezeff elemel és rzol íeladetal:

Az MH LEK szervezetének kialakítása a fóbb feladatcsoportok sze-
rinti (divizionális) szervezái elvet követi.

- Yezetó szenekb€n a parancsnotság a törz§, az anyagi-technikai
fónökég a személyiiryi és munkaüryi alosztály, a pénzügi és sámüteli
osztály az alárendeltek vezetését biáosítja klasszikus katonai feladatme-
goldási rendszerben.

- V{rehqJtó szerrczeteh} két jól elhatárolható egnégben, egl-
egl parancsnokhelyettes alárendeltségében dolgoanak

a./ A perancsnol ellátósl belyettes alárendelíségében:

- Etlótásl és gazdrílkodtlsl mztályvégzi a lószerellátás tervezését,
sznmez&ét, a lószerjavításhoz szükéges gépek, anyagok beszerzését, a
javító üzemek ellátá§át.

- Központi enyag- és hultadéktÁroló oslltÁly véga a javító anya-
gok, lószerelemek, lőszerhulladékok tárolrását, megsemmisítését.

- Lószertómtó oszíáty(-ok) végzik a lőszerkészletek tárolásával,
az ellátással kapcsolato§ §lakorlati feladatokat.

- Adatfeldolgozó rlocztÁly végzi az MH szintű nyilvántartiások
lve7Étésl.:t, gazÁája a sámítógépes hálózatnak és az alárendeltek számí-
tógépes rendszereinek.

b./ A pcrancsnotJevításl helyettes alórendelts$ébenl

- Műszakl mztólyvégzi a javítási technológiák kádtéét,szewezi
a l&zerjavítási tevékenységet, a műszaki fejlesa&t és szabványosítást.

- Mtn6ségellen6rzt úor;llÁly végú a javítóíizemek termeláének
minőségi ellenórzését, a beérkezó lőszerek és lószerelemének átvételét.

- Kózpontl laboratórlum az MH lószerkészletének laboratóriumi
ellenórzé§ét végzi fizikai-Lémiai és működés vixgálatokkal.
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- Szerel6felrdító üzem(ek) végzik szakosított rendszerben a ló-
szerjaűtást, lószergrártást. (Kiképási és 5nkorló).

- Bizto§ltó és kiszolgáló elegrségek a ha5lományos feladataikat
végÁk.

Itt kell sálnom arról, ho5r 1991. ősétól fokozatosan áttéítünk a
sorállományú 6rségek6l a feglveres bizton§ági órséggel történ6 órzésíe.
Ma már csak egt objektumunkat óriznek sorkatonák

Eredménleln\ gondJalnk

Sándékosan írtam az alcímben eredményeket és gondokat. Irhat-
tam volna "eredményelg kudarcoh gondok -at is. U5t gondolom azon-
ban, ho§r a kudarcainkMl is tanultunlg hibáinkat kijaűtottuk és folya-
matrxan javítju§ ígt az is 'eredmény".

Ercdményeinkrúl néhány gondolatot:

Sikerült kialakítani a vezetés rendszerét, riormális emberi kapcsola-
tokat, jó munkahelyi légkört, megfeleló eryüttműködést elöljárókkal,
alárendeltekkel és társ Ellátó Kózpontokkal. Nem bosszantottunk és
nem bosszantunk senkit fölöslegesen. Erységes a tervezés, a Yezetés
rendje, okmányai. A magunk módján a bürokáciát is csökkentettük.

iítrehoztunk egt jól múk<idó sámítógépes rendsze rt, elkészítettük
é" ío|yamatosan fejlesztjük annak programjait. Most folyik a lőszernfl-
vántartás sámítógépes rendszerének egész MH-ra történő kiterjeszté§e.

FenDtartottuk a tárolótér kapacitásunkat, sikerült jelentő§ részét a
tárolótérnek gépi rakodásra alkalmassá tenni.

Iétrehoáunk esl korszerú hüvelyfelújító üzemet, bóvítettük a tro-
tilkiolvasztó kapacitást, kidolgoztuk és bevezettiik a lószermegsemmisí_
tés kömyezetkíméló technológiáját.

Megóriztük a műkidóképességünket a c§ókkenó reálértékű költ-
ségvetési támogatá§ é§ csökkentett létsám ellenére.

Sikerült megőriznünk a szociális ellátás tólünk függó elemeit.
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Jelentós eredménynek tartom, ho5t a szakembetek továbbképzÁé-
re forűtott erófeszítéseink beertek, kevés az olyan beosztrás, ahol helyet-
tesító ismeretekkel dolgoanának munkatársaink-

Gon{ialnlcól néhány gondolatot:

E5ne nagobb részét fogla§a a tároló térnek a rendsrcrből kivont
l&uet (D-1,16,57 mm), a raktárak áüagromlrását e5ne nehezebb meg-
akadályoani.

Tárolótér korszerűsítá tetjesen leállL Süígetó lenne két tizemünk
korszeríisítése, a javítási technológiák korszedisít&ével egütt.

§űyos gond a szabványosítás helyzete. Nincsenek hatályos szakmai
szabványaink a KGST szabványok helyett.

Több terúleten §zabályozási hiányok nehezítik a munkát. A lószer-
bex;nruÁ területén a kapc,§olatrendszerek nem tisztázottak a pénzü5d,
§ámviteli kaPcsolatokkal eryütt.

Folyamatos gond a finanszírozís.

Összcgezve az MH LEK az eredményei alapján, gondjai megoldásá-
ra tötekedve képes lesz feladatait megoldani a j<ivóben is. Ennek alap-
vezÁbiztosítéka aza csapatmunka ami az MH LEK-nél folyt és remélem
a jtivóben is folyni fog.
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A §ZABOLCS FEGWERZETTECHNIKAI ELLÁTÓ
rözpoxr rpvÉxpxvsÉcÉnöl

Poczok Tbor|

A Szabolcs Fegyverzettechnikai Ellátó Kózpont (továbbiakban
F\/TEK) a MH Fegnerzettechnikai Szolgálatfónökség közvetlen alá-
rendeltségében tevékenykedó, - középirányítói feladatkörökkel is ren-
delkezó, - katonai szervezet.

A Szabolcs FVTEK Jogutódja a üóffi/52 MVK Szervezési és moz-
gósítási Csoportfónöki Intézkedéssel - Királytelek-Dózsaszőló /ma:
Nyírtelek/ határában elhelyezkedó erdós terüeten 195212.01én meg-
alakított MN {. LószerraktÁrnatq részben az ennek bázisán 1962.ben
kialakított MN lokítorJavító Üzemne\ illetve a HM 035/1993 számú
intézkedés alapjál az ebből kiváIó MN 12. FegnerMzlsnak ltolt MN
6(b0| valamint az MH VKF fi)l8pl. sámú Intézkedésével felsámolt
MH 107. ÖDáUó Szjllító Osztálynrk

A Szabolcs FVTEK állomány - jogelódjei révén - 5takorlatilag a ra-
kétaferyverzetek hadrendünkben való megielenése óta, folyamatosan
váltoá feladatrendszerekke| és szervezeti felépítésben, 1962. őta vesz
részt a Ma5lar Honvédség rakétatechnikai biztosításának végrehajtásá-
ban. 1992. március 1+tő\ - átszenezÉse és feladatrendszereinek kiMvü-
lése révén, jelenlegi nevének és megnevezésének megkaprásával e5ridó-
ben - vá|t az MH Fe§/veízettechnikai Szolgálatfónöíség illeWe az MH
Mérésü5ti Szolgálatfónökség közepiránltói feladatkörökkel is rendel-
kezó ellátó központjává.

Rendeltetése:

- AzMHFe5verzettechnikai Szolgálatfónökséghatáskörébetar-
toó rakétatechnikai eszközcik üzembentartásának biztosítása, az ehhez
szükséges gazdálkodási tevékenpég végrehajtrása;

i

l PoczolrTl orml.rleu€d€§,'§z.bolc§'Felyv.í,z.ü.óDi}dElátóKözpor paí.nc,rnokr
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- Az MH központi ké§zleteit képezó rakétatechnikai eszközik és
a fenntartrási anyagok szakszerú tárolása, a hadrendból való kivonás,
illetve selejtítések szabályos végrehajtása, a megsemmisítésre váró raké-
tatechnika rregbízható tárolása, hasznosítása;

- Az MH rakétatechnikai eszközeinek és elsámolásköteles raká
tatechnikai késdeteinek,valamint általános rendeltetésű méróműszere-
inek sámüteli, ilIetve szakmai nfllvántartása;

- Az MH áhatános rendeltetésú méómiiszereinek profilfelelős
gazdálkodó és központi ké§zleteit tároló szerve;

- NyírteleknagközségbenHelyónégparancsuokágfeladatainak
ellátása-

RendeltetéséMl adódóan a Szabolcs FVTEK rlapvetó íeledatrtnd-
szerell

- Az MH csapatai rakétatechnikai eszköz- és általános rendelte-
tésű méróműszer szülrségeleteinek nyomonkövetése, az igények kielégí-
tésének megszewezé§e és bizto§ítá§a, a felsó vezetés döntéselókészíté-
séhez szakmai-gazdálkodási információ biztosítrása;

- A rakétatechnikai eszközők rendszeresítési feladatainak elóké-
szítésében, megszervezésében és végrehajtásában való részwétel;

- A rakétatechnikai eszköxik, fenntartási anyagok, illetve az álta-
lános rendeltetésú méróműszerek beszerzésében, fogadásában és átvé-
telében való meghatároó résalétel, ezek csapatokhoz történó kiadásá-
nak megszervezÁe és végrehajtá§a;

- A rakétatechnika és az általános rendeltetésű rnérőműszerek
e§/e§ iizembentartási feladatainalg valamint ezek tizemi szintű jaűtása-
inak /kiszolgálásainak/ tervezése, szervezése és lebonyolítása. A központi
műszaki felülüzsgálatolg kaübráláso\ hitelesítések tervezése, megszer-
vezáe, esetenkénti végrehajtása, illetve végrehajtatása;

- Az üzernképte|en va5l a lejárt üzemidejű rakéták és rakétakész-
letezó elemek pótlásának, üzemidó meghosszabbítrásának megtewezése,
negszewez&,, a végrehajtás biztosítása;
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- A rakétatechnika és az általános rendeltetésű méróműszerek
iizembentartásához, hadrafogbatósági mutatóinak fenntartásához, vala-
mint a hábonús anyagszükségletek meghatározísához fenntartási - javí-
tási anyagnormák kidolgoaása, a készletezési feladatok meghatározása;

- Résaétel az MH FVTSZ, valamint az MH Mérésügi Szolgálat
felsószintű gazdálkodási és költségvetési terveinek kidolgozísábaa, ezs,k
megvaldsításának végrehajtásában;

- Az MH kiképzési rakéta á rakétatechnikai eszközeinek kijelc!
lése, biaosítása;

- A hatáskörbe tartoá selejtítések elbírálása, a selejtített rakéta-
technika megsemmisítési technológiájának kidolgozása, illetve ennek
gakorlati végrehajtása. A hadrendMl kivont, vary selejtített rakétatech_
nika é§ általános rendeltetésú méróműszerek hasznosításának megszeí-
vezÉse, esetenkénti végrehajtása;

- A beszerzésekkel és az üzemi szintű javítrásokkal kapcsolatos
garanciális á szavatossági üryek intézése;

- A rakétatechnika és az általános rendeltetésű mérőmúszerek
dokumentációjának biztosítása, a köteles és eredeti példányok meghatá-
rozott idejű tárolása;

- Szalrszerúen, megbíáatóan tárolja az MH központi készleteit és
javítási tartalékait képezó rakétatechnikai eszköziket, általános rendel-
tetésű mérómíiszereket, valamint ezek fenntartási szakanyagainak kész_
leteit. Biztosítja a megsemmisített selejt anyagok megóvását, szabálpze-
ni kezelését;

- vég.| a kózponti készletben tárolt rakétatechnika és általános
rendeltetésű mérőműszerek tárolás közbeni kiszolgálrását, szülség sze-
rinti javítá§át és kaóantartását;

- Végrehajtja az üzemi szintű jaűtásoka és kiszolgálrásokrq vala-
mint a központi készletbe való bevonásokra, illewe kiadásokra intézkedó
okmányok kiadását, biztosítja ezek végrehajtását. Yégzí a javítá§Ml,
illetve központi kázletből kikerüló rakétatechnika készletezettségének
helyreállítását;
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- Végzi a csapatok tervszerű, illetve soronKvüli fenntartási anyag-
igényeinek kielégítesét;

- Táro§a a'Ml uta}ványokon lebizto§ított rakétatechnikai eszkö-
óket és anyagokat, raegszerueü és végzi erck tizembentartásának fel-
adatait, megtervezi, megszervezi és végrehajtja ezek idóbeni kiadását;

- Yégz. az MH központi készleteiben tárolt rdkéták széttelepítá
sével, üzembentartásával és technikai kiszolgálásával kapcsolatos felada-
tokat, felügleli a sdttelepített készletek tárolását;

- A számüteli követelményeknek megfeleló módon nyilvántartja
az MH rakétatechnikai eszközeit, elszámolá§kötele§ készleteit és álta|á-
nos rendeltetésű méróműszereit. Végzi szakanyagai gépi adatfeldolgo-
zrásával kapcsolatos adat§zolgáltatá§i és szalqnai információs feladatait.

Természetesen ezen alapfeladatokon kívü a Szabolcs FVTEK sá-
mos miás katonai és általános jellegű feladatot is megold. Ezek közül, mint
e5ledüli sajátosságot lehet megemlíteni a Szabolcs FVTEK által órzött
területen belül 'berlóként" működó HM Arzenál Eletromechanikai Rt.
élelmezésének, biztonságának, híradásának, szakanyag-ellátrásának és
egléb más tevékenységének szerződéses alapokon való biztosítá§át.

katonai és szakmai feladatait a szabolcs FvTEk az alábbi szervezeti
felépl€sben oldje meg:

VEZETÓSZERVEK:

_ parancsnokság,

- törzs,

- anyagi-technikaifónölrség,

- penzü5d-számüteliszolgálat.

Sajátosságok:

- A hivatrásos katonák és a honvédségi közalkalmazottak viszony-
lag magas létsaámviszonyaira való tekintettel a parancsnolrságon belül
személyüryi fiőtiszt és független főelóadó van;
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- A törxön belül a szakmai dokumentáció iratkezelásét és eseten-
kénti elóállítását - önálló szervezeti elemként - e5l dokumentációs rész-
legégzi;

- Az anyagi-technikai főnökég szakállománya a központi készle-
tekkel kapcsolato§ haditechnikai biaosítás e5les -elsőoorban technikai
jelleEű - feladatait is végzi, illetve irányítja. Hatrásködikbe tartozik a
központi készletek tárolásával kapcsolatos feladatok megtervezése,
megszewezése és a végrehajtás irányítása is.

BIZTOSITÓ SZERVEZETEK:

- fe5lveres biztonsági ónég lcsak B|

- ónzázad /csak M/,

- vezetésbiatosítószázad,

- sállítmánykíséró szakaszok /c,sak lví/,

- ideiglenes órsÁzad lqakBl.

Sajátosságok:

- Az alakulat és a HM Arzenál Rt. múködési fe|tételeit biztosító
objektumot béke állapotban honvédségi közalkalmazotti állományból
álló fegrveres őrség órzi, amely alapját képezi az M-ben megalakításra
kerüló ónz{zadnak és sállítmánykíséró szakaszoknak;

- Avezetésbiztosító sázad állományában - a híradó és komendáns
állományon kívül - ery állandó készenlétben levő, sorállományrú tüzoltó
raj is megtalálható;

- Az ideiglenes őrszrázad az MH Miskolc-Pinryomtető körzetében
leüdtett objektumainak vagyonvédelmi feladatait hivatott ellátni.

vÉcnrrnrró SZERVEZETEIC

- Aparencsnókgozdálkodáslhelyettese|árendellségében:

a./ technikai biztosító csoport,
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. b./ ellátrási ás gazdálkodási osztály,

c./ központi gépi adatfeldolgoá osztály.

Ezen sz€rvezeti csoportosítá§ végzi az MH rakétatechnikai és álta-

lános mérésü5ri biztosításának - alakulatunkat érintó feladatainak - teí_

,ez&ét, szew7z^ét, irányítását és a végrehajtás bonyolítási - nfilvántar-
tási - adatszolgáltatási feladatait.

A pk gazd. h. alárendeltségében - ideiglenesen létrehozott szerve-

z€ti e]e-mként - e5l értékesítéslbontó c§oport is tevékcnykedik, Ennek
ekőd|eges feladű a hadrendMl kivont, ille§e selejtített eszköák ha-

tá§tala;ítá§a és további hasznosításának /értékesítéséneV megszetvezé,
se, esetenkénti végrehajtása.

- Fdctkk íároló osztály: az MH központi rakétatechnikai készle-

teinek szabályos tárolását és tárolás közbeni kiszoJgálását, valamint a

csapatok ezen eszköztikkel való ellátrását ryakorlatilag megvalósító szer-

vezeti elem.

- F€nntsrtí§l-anyag tároló osztály: megnevezése pontosan fedi
rendeltetését. Ez a szervezeti elemünk végzi az MH általános rendelte-

tésú méróeszközei központi készleteinek tárolrását is.

- Ellenőrzó-bevizsgáló techntkai uszíÁly: a rakéták és íakétatech-
nikai e.szköztik idószakos kiszolgálásait és használhatóságuk minősítését
meghatáíoó szervezati elemünk. Magába foglalja az MH eryik igen
korszerűen felszeíelt mérésű§/i-kalibráló laboratóriumát is.

Veszélyeztetettségi, illetve háborrús időszakban a központi készletek
felhasználóihoz való liözelebb jutá§át az "M" esetén megalakuló tábori
alkatrész tároló alosztályaink is elősegítik.

KISZOLGÁLÓ S ZF,RYEZÉÍf,K:

- Egesített javító múbely /csak "csapat" javítások és kiszolgálrási

feladatok végrehajtrására képes/,

_ Sállító részleg,
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- E§/e§íte$ étkezd€. Sajátossága, ho$r egüttmúködés alapján,
munkavégzésre a Szabolcs FVTEK-hez kirendelt állományával a-HM
Arzenál Rr dolgoóinak iizemi étkeztetését i§ bizto§ítja,

- Segélyhely,

- Szalrszolgálati anyag raktárak,

- Ehelyezési és iizemeltető szervek

A Szabolcs FVTEK állomány ö§szetételének je[egzete§sége, ho§l
állomárryát béke áüapotban meghatáíoá mértékben honvédségi kOzal_
kalmamttak 169 vol és hivatásos katon ák í2A %l akotják- Sorállomány /7
Eol csakbizlcr;ítú. vagl a kiszolgáló szeívezetekben tevékenykedik

A §zrboks TYTEK szenezetl elemel tevéLenységénet megíélésé-
hez néMny m}aúmondó adgt:

- Az objektum által elfoglalt terület nagnága /nem belesámítva
a Miskolc-Pin5lomtetón lévó területet/ meghaladja a ?.M ha-t;

- Úthrálózatunk hossza megközel íti a 22km-t, ezen belül az őrség
majd 8 km-t állandóan biaosít;

- Záít, fűtött tárolótereink nagn ága eléri a 3.5ü) m2+, míg fűter
len raktáraink területe megköz€líti a l4.5fi) m2+;

- Szakmai tevékerylségünk során 15 rakétarendszerhez tartozó 31
fajta rakétával, minte5l 150 tipus rakétatechnikai eszközzel és több, mint
47.0tD fajtából álló, 2.m0.000 db-ot meghaladó mennyiségű fenntartási
anyaggal, illetve a lassan 2.000 tipusválasztékot magábafoglaló 30.000
e§Áégnl általános rendeltetésú mérőeszköókkel foglalkoiunk;

_ _.__- ,4! EUátó l(rlzpont könyvszerinti vas/onértéke megközelíti a 8,5
Miniárd Ft_ot.

Gon{ieln\ pmblémóln\ feladrtalnk

_ Egdlr legfóbb gondunk a hadrendMl kivont, vary a műszaki állapo-
tuk miatt ki§€lejtezett rakétatechnikai eszközpark és az elawh áItalános
méróeszköók alakulatunknál felryülemlett hatalmas mennyisége, ezek
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hatá§talanításának á hasznosításának műszaki-gazdasági feltétel-hiá-
nyai. Sajnos a rakétatechnika nemzetgazdasági hasznosíthatósága vagr
na5on költséges va5l teljesen megoldhatatlan

Nem kisebb gondot jelent állományuntnak az e5tre növekvő fenn-
tartrási anyagigények és a cxikkenó gazdasági-beszerzÁi lehet&ége\ il-
letve a meglévó ké§zletmennyiségek megfeleló össáangiának megte-
remtése sem. E5ne 5lakabban jelentkezit a lrarckésziiltségem, rVa5r
hadrafoghatóságom/ érdekében siirgősséggel kéreLés érte megrek' jelzó
a csapatok anyagigénylésében, ami a helpzíni lehet&égek kimeriilésére
is utal. Már rákényszerii|tink a bontásból sz&mazó javító-fenntartási
anyagok e§etenkéDti kiadrására is.

Fokozatosan növekvó gonjaint közé tartoziL a haditechnikai jaűtás
'privatiációja' miatt is bekövetkezó folyamatos költségntivekedés, illet-
ve a költségek szinten taítá§a miatti t€chnikai követelmény-szint csök-
kentésének gazdasági nehézségeink által kikövetelt szüksége§§ége.

Működé§i problémáink eg r&ze is ezen 'privatiációs sajátosság_
Mf adódik A Szabolcs FVTEK által órzitt katonai objektumon belül
került megalakításra a - szakezkőzeink javítására és speciális kiszolgálá_
sára hazaiviszonylatban e5redül képes - HM Arzenál Elektromechanikai
Rt. Sajnos a megváltozott rrűktjdési keretek igen so§ - felsóbb szintű
szabályozást igényló - /esetenként e5ledi/ problémát vetnek fel. Ilyenek
például: a vállalkozási sdérába taítoó szeltezet katonai objektumon
belüli "polgári' jellegű tevékeny§égének biztosítása, a speciális anyagel-
látá§ költ§égvetésból való finansdrozása, egres sámüteli kérdéskörök
megoldatlansága, a katonai §zeívezet és a katonai köl§égvetési vállalar
ból átalakult "privatizált" szevezet korábbi, közis gazdálkodá§i tevé-
kenységeinek szewálasztása, stb.

Nem kevá problémát és gondot okoz a Szabolcs FVTEK parancs-
noki állományának a Miskolc-Pin5omtetó körzetében leüített horrvéd-
ségi objektumok vagonvédelmi felü5reletének megoldása, ille§e a vég-
rehajtó állomány élet és szolgálati körülményeinek megfeleló biztosítása.
Gazdasági és katonai érveint sajnos valószínűleg mind a mai napig nem
kerültek megfelelő módon megvizsgálásra" hiszen Miskolcon már tevé-
kenykedik ep hátraha§ott objektumokat felüryelő lőrzól katonai szer
vezat
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A Szabolcs FVTEK legfontosabb kiizelebbl és íóvolebbl feladatalt
ez rlíbblnkban látom;

Még ebben az évben megfelelően fel kell készülni és végre kell haj-
tani a volt NDK-ból beérkezó rakétate€hnikai fenntartási anyagok és
méróműszerek fogadását, azMHcsapataihoz történó eljuttatásánakvég-
rehajtását_

Megfeleló módon szakmailag és a 5rakorlati megvalósítás terén is
fel kell készülni a FÁK adósságtör|esztése keretein belül beérkező új

tipusú rakétatechnika és a már ismert eszköók fogadására, csapatoknak
történó kiadására, illetve tartó§ tárolásának bizto§ítá§ára.

Minél elóbb meg kell valósítanunk az adatfeldolgozás és a nfiIván-
tartá§ok §ámítógépes feldolgozrását, a szakmai feladatok megoldiásának
gépi támogatását.

Áz M H raké t a t e chnikai bizto s ít á s i felada t aina k me goldá s a é rd, e H b en :

Tovább kell finomítani a Szabolcs FVTEK és a HM Arzenál Rt.
szakmai-gazdasági esrüttműködését.

Meg kell oldani a felryülemlett és az MH szükségleteinek kielégíté-
séhez fel nem használható rakétatechnikai eszközik és anyagok él§z€rű
megsemmisítéset, illewe hasznosítrását.

Tovább kell növelni az Ellátó Központ vezetett önálló§ágát, javítani
kell a múködókép€sségét é§ hatékonpágát, emelni szülséges a szakál-
lomány vezetés ismeíet§zintjét, kíeatMtását.

Remélem bemuutkozásunk új klpcsolatainbtak me§elelő eligazo-
űst ad tevékenységünlbe 4 míg az eddi§ kopcsolatrendszereinlóen velünk
egütt núkilő katona és lúzalklhaazotti kolügóinblak tovóbbi iníormó-
ciól<lt is biztosftouam
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A ctsr{IRÁLMosoDÁKRT.
rsvÉKENysÉcÉNEr Brsö Éw

Ivawvbs ívth

Szolgáltató e5régünket a gazdasági tánaságokról sáló 1988, évi

VI.tv.29Ó. 1. bekizdése alapjin egyszem élyes, zárt alapítású rész_

vénytánaságként a 14ol191. aÁmú HM határozattal a Honvédelmi Mi_

nisztérium alapította:

"HM CENTRÁL Mo§odÁ} Áhnl RészvénytÁrsoság"
elnevezéssel, határozatlan idóre.

Az alapítás ideje: 1992. április 01.

Röüdített címszava: CENTRÁL Mosodák Rt.

A társaság slkhelye: Budapest, Róbert Károly krt. 47,

Az alapítás élja, ho5t:

- a meglévó kapacitásávat továbbra is maximálisan kielégítse a
katonai szervéz€tek ti§zta ruházatának ellátása vonatkozásában megje-

lenő mosási, ve5lti§ztítá§i é§ jaűtá§i igényeit;

- szabad kapacitásánatr mind te|jesebb kihasználása érdekében
társfegreres testúbtek, közületek és eryéni megrendelók résáre is
végezzen szolgáltatást;

- hatékony munkaeró foglalkoztatással, a rendelkezqte álló esz-

közikkel hosszú távon is rentábilissá tege tevékenységét.

A részvénytánaság alapítási évétól függetlenül szolgáltatrási ágaza-

tában, - mint ai MH Textllttsztító és Jevlűüzem tevékenységének foly_

tatója - na§r ha§lományokkal és taPa§ztalattal rendelkezik A honvéd-
ségi-bázisokhoz-ielepülve étizedeken keresztü végezte azok ruházati

tiúftási igényeinek éuátasat. nz uegtitis megbatározta és egedülállóvá,
valamint Éomplexé tette tevékeny§ége jellegét, nivel a tisaítás mellett a

ruházatot jaütja is, továbbá gondoskodik a sállítástól.
Korábban-a szolgáltató e5négnek a vevókapcsolatát mifieg 85,X) 7o-

ban a bonvédségjebntetlq A8&a§ évek elejétól kezdódő gazdasági vilz_
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szaesés a honvédség anyagi hel}rzetét is erósen befolyásolta, aminek kö-
vetkeztében a megrendeléseinek trendje fokozatos vi§§zaesést mutat.

Már a korábbi gazdálkodási formában is magas sdrrvonalú techniká-
val rendelkeztiilr\ jelenleg pedig megújult gépparkkal, a vázlat szerinti
tíz telephellyel vállaljuk:

- honvédségi alakulatok, intézetek, intézmények ruházatának
egléb textilneműjének

- kórházak és egésnégü5ri intézmények textfliáinak és poliuretán
ágbetéteinek

- szíllodá§ panzió\ konferencia központok ágr és asztalneműi-
nek

- bán},ák, szervizek és e5léb vállalkoások erő§en §zennyezett
munkaruháinak

- e5rcnruhák és fels,clruházati cikkek mosását, vegrtisztítását és
javítrását.

Az alaptevékenység keretében a tárgr év végén megkezdtük az egész-
ségüryi intézmények résáre e5ledülállóan az onágban a steril-textfliát
bizto§ító'fertótlenító mosás' szolgáltatásunkat. Územfenntartó Úze-
münk révén felkészütek va5runk még ipari mosó_ és vasalógépek, ka-
landerek felújítására is. Továbbá az előbbieken felül korlálozott mérték-
ben végez az Rt. minden olyan tevékenységet (pld: konfekcionálás, sál-
lítlá§, textilké§zítás, bérraktátozás, stb.) melyek profilba illeszthet6en sza-
bad kapacitásunk lekötését biztosítja.

A vázoltakból adódóan a megrendelói kör a honvédségből e§/éb
fe5reres testületekMl, kórhrázakMl, §zíllodákbót, ipari tizehekMi és
egléni megrendelókból tevódik öcszn, alapzolgáltatást tekinwe jelenleg
a következó megovlásban:

- honvéd*gs6,8Vo,

_ ársíegr;era 4,4Vo,

_ kiczíi|et8,1%,

_ egéfiO,1Vo.
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Yrgronü5rl, pélzüEll és Jövedelmt hclyzet

A CENTRÁL Mo§odák Rt. a égbíróságon 581.428.- eFt tókével
le{t bejepeale. Az eltelt idóezak vagoni, penzüryi és jövedelmi helyzete
alakulásának bemutatá§ánál lényegében az évet zát6 tényszámoknak a
tervhez való viszonyítására szodtkoáatunlg mivel új a|apítlis lévén a te-
vékenl,séget végá el6d ceghez - mint bázishoz - az eltéró gazdasági hely-
zet és műk<ldési jelleg miatt nem lehetséges.

Indulásnál az <!ss zq qzközértéken belü a tárryi e.szközök és forgó-
eszköók megosdási aránya 59,ü2 és 40,78 Vo volt Aminimális különki-
zetet az immateriális javak állománya jelenti. A tókeszerkezetének ala-
kulását a kiivetkezó mutatósánok érzékeltetilc

A forgóeszköz és tár5ri eszköz arányának változása tükrözi, hory a
gépcserés beruházás záró szakaszában pénzeszközeink jelentős rését
tár5ri eszközik bqzeruÁére és azzal össefüggő beruhrázrási munkákra
fordítottuk. A tárryi eszközök é§ immateriális javak bruttó értéke
79.088,8 eFt-tal nőtt, melyben elsámolá§ra került mintegy 22.- MFt ér-
tékú felújítás.

A forgóeszközelnk öaszetételében kimutatható vállozága az előb-
biekben vázolt beruházáso\ valamint a készletek növekedésére is jelen-
t& kihatással vannak, melyek következtében pénzeszközeink csökken-

A vagyoni helyzet alakutá§a

MuBtóL Index%

megnevezése szimítísE teív tény

Tírg;ri esz.közök
aíanya

Forgóesz*öz
aránya

Tőke ellátott.í8

Források aránya

eszközérték

saját t(íke M.D.

6r,60

38,40

%,ffi

5,43

59,0ó

39,00

9l,u

8,62
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tek Szintén meghatároó jelentóségú a pénzeszközeink alakulására s

múködésünkke| velejáró, 30 MFt-ot, esetenként a 40 MFt-ot is megha-
ladó vevőállomány. A mutatószámokból azonban így is kitúnik, hog5l
penzügyi helyzetünk stabil.

A likviditrási mutatókból (493,5 és 365,7 %) látható, hogy a teljes
forgóeszköz állományunk több mint néryszerese, de a készlet nélküli for-
góeszköz állomány is több mint háromszorosa a rövidlejáíatú kötelezett-
ségünknek, hosszúlejáratú kötelezettség pedig az RT-t nem terheli.

Úgy értékelhető, hogy a további, kimutatott pénzü5ri mutatók is
megn}ugtatóan alakultak. Bár thszegszerűen jelentós a 3 1.221.-eFt-os
vevőegrenleg, az árbevételhez viszo nyított 6,35 Vo-os aránya ágazatiszin-
ten is elfogadható annál is inkább, mert megrendelóink száma igen ma-
gas, meghaladja a z ezret, akik gakorlatilag az ország különböző pontjain
szekelnek. Központi pénzbeszedés következtében az átlagos vevő futam
idó magas, 17 nap, ugnnakkor a pénzeszközök narysága így is 30 napi
ellátottságnak felel meg.

Hasonlóan jónak tekinthető a szállítók árbevételéhez viszonyított
aránya. Megiegyzendő, hory az össze§ kintlevóség, valamint a szállítók
évzár6 adata az átlagoshoz képest magasabbak.

A készlet forgási sebességének mut atíszáma(13l Vo) tervhez képest
romlott, ami azonban csak átmenetinek tekinthetó, mivel az év záriásakor
kimutatotí"Készletelae adou előlegj' a tőrsaság működésében nem szoká-
sos gyakorlat. A jövóre nézve 55-58 MFros készletszint jelenti az Rt.
számáta az elíogadható mértéket.

A jövede|mezóséget tekintve pozitíwmnak számít, hogy az {i1 tfusa-
sági forma e|ső évében gazdálkodásunk eredményes volt. Az adózás el-
ótti eredmény 11.591.- eFt, melyből az üzleti tevékenység eredménye
csakminimális, míga szokásos tevékenység eredménye összes eszköz ará-
nyában 1,78 Vo, árbelételarányosaa pedig2,30 Vo-

Más megvilágításban a jövedelmezóséget a fedezeti hányad alakulá-
sa szemlélteti.

Álagosan és fóbb tevékenységenként is M-45 Vo körüli árbevétel-
arányos fedezeti hányadot tervezünk.
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Összes tevékerynégünkre vetített fedezeti hányad (48,U Vo) közel
terv§zinten alakult, s hasonlóan elfogadható a |egna5obb árbevételt ké-
pezó mosási tevékenységnél is. A másik két meghatároá szolgáltatásnál
(vegrtisztítás, javítás) a mutató lényegesen kedvezőbb, ami az anyag-
összetételre, illetóteg a vetítési alapokra (b€rfelhasználás) vezethetó
vissza.

Az eredményes gazdálkodást egléb feltétel mellett az alapozta meg,
hog 199. gazdasási é:qe terve7att szolgáltatásaink mennlségi tervét
tevékerységünket meghatároá mosrási és ve5rtisztítási alapszolgálatá-
gokhoz 1O2,94 Vo-ra, ilIetóleg 1(X,88 7o-ra teljesítettük.
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1992. Évi mo§ís mennyiégénel alalutísa (kg)

üzemek teív tény index

l330000 |2l6848 91.49

590000 536230 90.89

1 745000 779o|2 l04.51

4 l395000 17l3256 l22,8|

5 670000 754lla llz.55
6 375000 113296 1l02l
1 940000 867854 92.32

8 970000 9?8830 l00.9l

9 1ií40000 l491zl9 l03.70

t0 l,r30000 142246l 99.47

ö§sr2son 9E85000 lol7 5144 |02,94

Modsi mutatók
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rG4 01-1§
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iái

lla{337

?5l



1992" Éü ves/tisztítís nennyiségenek slakulísú (kg)

iizemek teív tény index

l20000 978s1 81.55

2 /irooo s271l I 12.19

3 58000 s5586 95.t4
4 7300o 6ló11 81.1o

5 l9000 363t0 l91.17
6 30000 3920l l3o.6?
1 ó3000 4957s 78,69

8 ,í4000 s62ol l27.73
9 l2,./)oa l2t033 97.6l
l0 l02000 t43007 l4020

6sze§€n 6t0oo0 7l3179 l04.t8

ts

veqqttEztttást mutatók

4te7
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Meghatároó szerepe volt eredményünk elérésben annak is, hosl
inflációs idószakban felmerüt költ§égeinkkel és ráfordításainkkal szem-
ben kellő árbevételt értünk el. Áíbevételi tervihket 101,13 Vo-rateljaí,
tettük úgy, hosl megrendelőinkkel szemben kelló na5nágú, de számunk-
ta is elfogadható árat tudtunk érvényesíteni, mrásrészt pénzüryi twé-
kenységünk az átlagost meghaladó b€vételt eredményezett.

l992. ÉYi órbevétel atskulá§a (Ft)

M6í§
vesyri§ztítá§

Jrvítá§

Után§dn€"j§

Jelólé§

Faím.f kiká§dtá,
Küllékció

d8ptev6keny§ét

E8]réó ilaplevék ny.é8

krrbantaítl§

E3]rét.h9lev}ívüli

T€vékeíyé8 ödizes€n

E$rajb bevételet

Purnív.bevéleIe.k

Mindö§sza§€í 49857755o

Terv

3ó80l l500
38l02000
5l7447l0

3ó8640

2,10000

6530l00

461996950

l0415,{00

2280ó300
358700

49857755o

Tény

375l37914
40705985

52754924

546477

269230
l792787
3805878

47 5ol!255
l0802657
2166869

u51892

19l110873

u7275a
l l313087

so12267l8

Index

l01.94
l0ó.83
l01.95
l48
I12.18

05828

l02.t 5

l03.7z
009.50

9ó.1.0l

098.57

101.13
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Az elmúlt évi gazdálkodás eredményesnek ítélhetó, amelyet a rnér_

leg megfelelő adatai bizonyítanak.

Mérlegadatok

Esz}özö& (eFt)

B€f.*toaltt c§/úzöl:
Ifinrtaiáli. javrk:

TársJ,i e.*óz!e:

B**ffllDád8yi
Fo.tó.§zlözö&i
Ic./.tet-

Forrásoü< (e.Ft)

sljlt ló[.:

'é8yzál 
tó|.e:

T&.úrtl.la&|
Méít€e szefinü
aíedílúty:
cát .rrlÉ,ll

Kad€z€íé8.L:

391.695

l..ot
381 l

6.0u

253.76s
67236

l!z406
54.123

5.155

§íOÁri

596250
5t 1.426

7.a7o

6.952

12

51.4u

51,1u

2.929

650_6l §

Követelé§.t:

?al'.§.úö"fr:

áHüHí&§.

Hffi,ü,ldll

Róvid bnlr.tú
kü.lCzAté8.k

ffidxsffi,ü

Hs[.-í!!"dlás)

Eredménykimutatás (eFt)

ÉtótoJtcsncrtó lroevérdc

F{Jréb bevérder

Azéírakeclé§kózvcu. tölrrégei

Az éíráéí]é. kózvd.rr köfiéfci
E3yéb íafúdtáld.
Üz.Nri (0*li)t vá(éoysé8.í€dméoyc

P&!ál8yirnovdetók beyad.|ei

Péitát§d múrclá.t rúíúűtá§li
Pátá8J,i múv.lord( €íodDényc

szota§óvíldlozói.íe&l&y
Rcrlilkí\óli bat/étdct

nmdív§li íáíqűtólot
Rod*ív0li.í!dm&y
Adódr dótti .í9dnaoy
Adórlzeléd tüt€lczett§ég

Adózott €rc.hl.l|y

Mérlegszerinúi eredmény

491.44l
1.173

252.183

zl92n1
212At

279
l1.3l3

11.3t 3

l1.592
,í07.00o

407.00l
.00l

l 1.59l

4.619

6.gsz

6.9s2
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A Felügyeló bizottság jelentése

A felüg5reló bizott§ág tanulmányoáa és
elfogadta a CMRT 6ltal az 19Y2. a gaz-
dálkodásól szóló besámolót.

Az FB tanulmáry,oaa Kondoroe Gábor
okleveles könywiin gálo általk&zítElt az
1992. december 3l-i mérleg és eredmény-
Limutatás vüsgálatáról sóló beszímolót.
Mindkét dokumentumot javasolja elfo-
gadni a közgÉlésnek

A közgyúlésnek elfogadásra ajánlja a
könywizsgáIó javaslatait, s kerüljenek
ezek előírásta az Rt. vezetése sámára.

A könywixgóló jelentése

A CENTRÁL Mosodák Rész-
vénytánaság az éves besámolót a sám-
viteli töwényben és az általános sámü-
teli elvekben foglaltak§zerint állította ó§z_
s7É.

Az éves besámoló a vállalkoá va5roni,
pénzügri és jövedelmi helyzetéról meg-
bízható á valós képet ad.

Budapest, 1993. március 18.

kotlduos Góbor
/okl.könywizsgíld
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Tervek

Az Rt straégtáJq nűködésének Jövóbenl lrdnyal:

Az utóbbi evekben a gazdasági kömyezet kedvezótlenebbé válása
nehezebM teszi a piaci feltételeket.

A konkurenciával való venengésben a tradicionális partnerek ma-
gatartása is gondot jelent, s még nehezebb új megrendelót megnyerni a
vállalkozásunk sámára.

A korábbi években biztos piacot jelentett a honvédségi háttér. Mi-
után részarányuk már 50 Vo alá esett vissza, ezert a további csókkené§t,
illetóleg a kapácitás mind jobb leterheléét a közületi szférából kell meg_
nyernünk.

Cégünk az alapszolgáltatás fó vonalának megtartása, a piaconmara-
dás biztosítása, illetóleg a vevőkör igényeinek változására szolgáltatáson
belüü szerkezetváltással, illetőleg bővítéssel kíván megfelelni.

Ponto§ §állítással és minóségi szolgáltatással állunk a szállodák ren-
delkezésére, valamint a szerkezewáltáshoz kapcsolódóan szakosodott
üzemeinkben matracmosással, higiénikus minősítésű tisztítással, továbbá
§teril-textília §zolgáltatáshoz un. fertótlenító mo§á§sal kívánjuk az egész-
ségü5ri, mint potenciális vevókört megnyerni.

A nehezebb gazdasági körülmények köótt a szűkebb pénzkeretek-
hez igazcdva igekszünk teljeskőrú szolgá|tatrás nyujtani; bértextília biz-
tosítással, a sterilizálás átvállalrásával kívánjuk mentesíteni az egész-
ségügri intézményeket góryító tevékenységhez nem tartozó feladatok-
tól.
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lgazgat&ág

Dr. Ivatnvics Iván
Elnök vezérigazgató

Csavajda Ferenc
műszaki vezéigazgató-helyettes

SzalókiGyölgt
gazdasá§ vezéngazgató-helyettes

Könywizsgáló

kondoros Gúbor
oH.könywizsgáló

Felügyeló bizottság

Bij,rtj,a Ferenc
elnök

Steigler Jóaef
bizottsági tag

Dr. Iöhüi Péter
bizott§ági tag

Csobay lózsef
bizott§ági tag

Tóth Istvón
bizott§ági tag
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A MIo-29 RENNZEnBEÁLLTTÁ§{NAK PRoBiÍMÁI
ANÉh,GT IIADSEREGBEI\I

Nikolat.s Wk I

1991. július 25én §toltenberg akkori védelmi miniszter eldöntötte,
ho5l a MIG-29 típusú fe5nlenendszert még 12 évig használni kell. E
döntést megelózitt e§/ olyan intenzív értékelés, melyben nem csupán a
repülógép repülési teljesítmény-adatait, hanem afeglverrendszer logisz-
tikaikövetelményeit i§ vizsgálták. Az iizemeltetés szempontjáMl a repü-
lógép rendkfuíl megbízhatónak bizonyult és ebben felülmúlta a nyugati
eredetü repüógépeket. Tény, ho§/ a MIG-29 robosztus és megbízható,
vismnt fenntartása nem olcsó, ez a tény pedig különleges jelentóséggel
bír, mivel az 191. július 25-ei minisáeri döntés alapján a reodelkezésre
álló penzü5d és személyüryi keretek között a német légierónek külön
terhelé§t jelent a 24 dbMIG-Z9 típusú repülőgép további üzemeltetése.

A MIG-29 §zereper némeílégierónél

A MIG-29_el szemben támasztott alapvetö követelmény az'AIR
POLICIN' szerep rnegoldá§a a nemzeti 'QUICK REACTION
ALERT helyzet által, valamint egy vadászrepüló sázad harckészültsé-
gének biztosítása a légvéde|em érdekében. Ez a vadászrepüló század ké_
pezi majdan magiát a 73. vadászrepüló ezrednek PRESCHEN-ben
COTTBU§-tóI nyugatra lózvetlenűl a németJen5rel határnál.

Az atew, hog a FALKENBERG-i (Torgau közelében lévö) légi-
táma§zPont áhéte|e és helyreállítása után a századot oda helyezik át és
a felo§zlatá§ra kerülő SOBERNHEIM-i 35, vadászbombáó repülóezred
egdk F-4F típusú repülógépekkel felszerelt századával MIG-29/F4F
kombinált repülőe5néggé alakítsák. Ezt követóen a MIG-29-es szakál-
lományt, amely jelenleg a légieró COTTBUS-i javító részlegében teljesít
szolgálatot, szint én az űj ezrdhez vezénylik á beintegrálják annak mű-
szaki csoportjába.

1 Nikobu§wilkemk.d.rr€dc§,BwL€i€íóLtiraikriPa.ancmofsát
A cilk me&Flcrí ! soldrt Und Tc.hnit l99 3, l. .zímáb.n. €úútott I Bind€f Gyuls)
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A tartaléL, hljtómüvek éc az üzemképesség problémái

Az l9l2-te elóirányzott é§ te[esített éves repüt idó éppúg, mint az
eaed készültségi helyzete sok gondot okozott. A repüt órák alig voltak
elegendóek a repülóállomány pilótaengedélyeinek fenntartásához és az
iizemképességi szint mes§ze a megkövetelt minimum alatt mozgott (lásd
a következó oldalon lévó táblázatot).

Mindkét problémának közis oka van, mégpedig az, hogy nagrjaví-
tásra terveztek sok hajtóművet, mivel 1988. óta 8 ké§zleteket teUesen
lefognsztottáh

A logisztikai problémák megoldrása érdekében lrötöttek e5r alape-
ryeanényt az orosz kúlkereskedelrni minisztériummal, továbbá a Hadi_
technikai és Beszerzési Sziiveségi Hivatal egl sor kerete5lezményt az
orosz iparral.

A logisáika érdekében Oroszorsággal kötött §zerzódések

Szerádéses tárryalrásolq a szerzódések megkötése és a szerzódések
teljesítése mindkét oldalon új munkastílust követelt és sámos kezdeti
probléma leküzdését tette szüI6éges§é.

Az eryüttmüköúés napjainkban sem mentes a nehézségektóI.Iéte-
zik mindenekelótt a nyeM probléma, mely u5ran az NDK{óI átvett ti§z-
tek által lényegesen csökkenthet6, azonban észrevehetóen lassító, kés-
leltetó tényeót jelent a szerzódásek mindenkor német és orosz nyelven
történő késátése. A méltányos árakra vonatkoó megeryeás szintén ne-
hézkes, mivel az oroszok nem ismerik saját költ§égeiket, s ezért olyan
b€csült árakat neveznek meg, melyek felfelé irányuló tendenciát mutat-
nak és követhetetlenek a német árfelülvingáló nódszerek sa{mára. En-
nek ellenére sállítják a pótalkatrészeket és nftottak a javítások teljesí_
tésére is, melyeket gonabban teljesítenek a szeródésben rögzített ha-
táridóknél. 192_ben 50 millió márka került kifizeté§re az ilyen jetlegü
szolgáltatásokért.

1993-ban előreláthatólag 30 hajtómű és 20 repülógép-berendezés
meghajtás ipari jaűtása lesz véEehajwa. Ezeket a sámokat még mindig
a pótigények alakítjálg azonban megeró§ítik azt a tényt is, hogl a MIG-29
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típusú fegrverrendszernek meglehetósen na5t az anyagfelhasználrása. A
sárkányért és a hajtónűért felelós orosz konstruktóröket ezert felkérték,
ho5l a feryverrendszer minden területén hosszabbítsák meg az iizem-
időket és az élettartamot, valamint az üzembentartrás súlypontját az üzem
idó szerintiról az állapot szerinti karbantartásra helyezék át. Az ilyen
jellegú koncepciók kidolgozísa folyamatban van azonban természete§,
ho5l ezek az elvek rövid idó alatt nem ültethetók át a glakorlatba,

A költségprobléma enyhülését az orosz ipar két ajánlaiáMl várják,
melyeket jelenleg vizsgálnak. Az eryik a hajtómúvek jaűtrásközi üzem-
idejének meghosszabbítása a turbina előtti gááómérséHet csökkentése
útján békeidószakban. Ez kétségtelenül tolóeró veszt*éEgel jáí, 

^7;olta-ban eáltal íg a javításközi üzemidó 350-ról 5fi)-7fi) iizemórára növel-
hetó a hajtómúvek korábbi iizemeltetésének függvényében.

A MlKOJAN-konstrukciós iroda javasolja, hory 800 repült óránál
végrehajtásra kerüló ipari javítrást - külön üzsgálat után - 300 órával nö-
ve§ék meg, e5níttal csökkentsék a javítás terjedelmét. Amennfben az
ipari javítás 800 óránál történne, az elsó repülógép 194. I. neryedévében
kerülne sorra.

Igaz ugyan, hog 2003-ig repülőgépenként csupán egl ipari jaűtás
szütséges, azonb an ez ajavítás 4 év alatt az ö§§ze§ repülőgépet érintené.
Ez ú5r az egnégnél rendelkeásre álló repülógépek, mint a jaűtást vég-
rehajtó üzem leterhetsége szempontjáMl szoros idótartamot jelent.

Az ICAO -utánmunkáIási program

Röüd távon a legnaryobb gondot a MIG-29_es repülőezred üzem-
képességi és harckészültségi fokának emelése okozza. A megfeleló
mennyiségú üzemképes hajtómű megléte mellett ezen a területen kíiti-
kus azICAO-elóírásokat kielégítő berendezésekbeépítésének program-
ja is. A program keretén belül a német légieró COTTBUS-i jaűtó-kar-
bantartó részlege utólag építi be azokat a rádió- és naügációs berende-
zéseket, továbbá fedélzeti műszereket, melyek az ICAO-szabványok sze-
rint a nyugati légtérben való repüléshez szükégesek (lásd: SOLDAT un
TECHNIK 1W2. 10. szám, @. oldal). Jelenleg csupán 3 repülőgépen
végenék el az utánmunkálást, mivel nehézkes volt a programhoz szük-
séges anyagolg műsz€rek beszerzése. Miután ezeket megoldották, re-
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mélhetó, ho5r a haü 2 repülógép utánmunkálása - a terveknek megfele-
lóen - végrehajtásra kerül, a progían 194-ig befejezódik.

A személyi állomány helyzete

A harckészültség biztosítása érdekében dóntó jelentósé gű az ezred
megfelelő személyi állománnyal való feltöltöttége. Irgfontosabb elv az,

hop a "Nemzeti Néphadsereg"-ben kiképzett és az eddigi üzerneltetés-
ben tapasztalt_ személl állományt a jövendó 73. vadászrepüló ezred
'sTANi-jánaÉ (állománytáblájának) megfelelóen alakítsák át.

Az állománytábla öcszeállítrásánál súlyoa problémaként jelentkez€tt,

ho5l a "Nemzeti Néphadsereg" kiképzési és tevékenységi struktúrája
lénlegesen eltért a német légieró kiképzési- és tevékenységi §truktúrá-
játót & alapvető ktilönbség tapasztalható a "Nemzeti Néphadsereg' és a

német légieróben jelenleg megvalósúló dotálás közőtt. F;záltal az íj ál-
lománytábla életbe lépteté§ekor föIösl€g keletkezik tisztekből, u5ranak-
kor hiány tiszthe|yettesekMl.

Eközben a volt "Nemzeti Néphadsereg" katonáinak hivatá§os-, va§l
továbbszolgáló katonaként történó áwétele a német légierőhöz megtör_
tént. A3 átvételnél mindenkor a légierő általános elóírá§ai és struktúráli§
igénye volt szakmai szempontból a lényeges, nem pedig a MIG-29 fegy-
verrendszer specifikus igényei. Ennek ellenére sikerült megvalósítani,
ho5l a MIG-29 további üzemeltetése érdekében a meglevő állomány el-
engedhetetlen részét a jővő érdekében megtartsák. Az új tevék€n}§égi
§zeíkezet miatt a javító- és elektronikai századnál u gan az áwett sznmé,
lyi állomány §rakorlati tevéken},sége alig változik, azonban a karbantartó
és fegyverrendszer kiszolgáló ale5négeknél, valamint a kiszolgáló szá-
zadban kiegészító képzÁ szülrséges. A műzaki állomány fegrverrend-
szer-specifikus kiképzése érdekében a repülőezreden belül külön kikép-
ző szakaszt állítottak fel. A szatspecifikus kiképzést - mint amilyen az
általános katonai kiképás is, ahol éppúgl szükséges az áltagon felüli
állomány, - a légieó iskoláiban hajtják végre.

2 A í6űó m.8,iaF&e: 'STAN" - §ar*e - ünd 
^u!.0íutugrechí,i€§ 

, eó- é§ esáóz-kimutltá§
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Összességében a kiképzási igény nap és még 1993_ban is a repülő-
ezred személyi állományának jelentő§ íé§át leköti.

Az állománytábla kiadása csupán e5rike az azon sok intézkedá kö-
zü, nelyek arra szolgálna\ ho5l a MIG-29 feglverrendszert a német
|égieró szerkezeti felépítésébe integrálják. Szem elótt kell tartani azt a
tényt, ho5r a fe5lverrendszer a váltás idópontjában a rendszeresítési fázis
közePén tartotL Az ellátást csupán résöen biztosították, mivel a logisz_
tikai rendszerek a ktilönféle szolgáltatásokra vonatkoá - korábban a
Szovjetúnióval kö&itt - §zerzód&ek€t még a 'Nemzeti Néphadsereg' fel-
mondta. Ezért, miután döntés szüetett a MIG_29 fe5verrend§zer továb_
bi iizemeltetésérc es elrendelték a repüógép rendszeresíté§ét, kijelöltek
e§l ti§ztet, akinek az a feladata, ho§/ elóké§zít§e a törvényes előírások-
nak megfeleló 'rendszeresítési engedély'-t. Az alkalmazást és rend-
szeresítésturyan alapjában sátválasáották, azonban szabályosan e5tez_
tetni kellett a ré§zleteket annak érdekében, hory a párhuzamos, kettős
munkát és az ellentmondásokat elkerüljék.

A MIC-29 fegrverrendszerkarbantartásának szervezése
ás módszerei

AMIG-29 fegruenendszer üzemeltetésének különleges követelmé-
nyei új szemláetű szeívezést követelnek.

A STRAU§BEIiG-EGGERSDoRF_ban található légieró anyag-
gazdálkodási-vezetái pont felelós az e5lkori "Nemzeti Néphadsereg"-
hez íartozó aayagolg eszközrik anyagfenntartásáért, üzemeltetésééít és
ellátásáért, amely mellet feladata az is, hory az olyan rendszereket, mint
a MIG_29 és mindazokat, melyeket 194-en túl is üzemeltetni kell, }toz-
zÁigazítsák a német legieró szabályaihoz Figlelembe véve a sok és még
engedélyezett munkacsomagot, valamint azt a tényt, ho5l feloszlatásukat
1994-ben tervezik - nem túl sok idejük maradt.

1994 után a MlG-29 fegrerrendszer irányításának öxszes funkciója
a német légieró anyaggazdálkodási hivatalához kerül. Kézenfekvó az,
hogr e5r ilyen, évekig elhríádó átmenet megnövekedett koordinációs
igénY von maga után. A 5rakorlatban keletkezik néhány súrlódási pont,
mivel a felhasználás, az áazeruez& és a rendszeresítá hatáskörét, ille-
tékességét alapvetóen el kell határolni egmástól, A felel&ségnek a lé-
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gierő anyaggazdálkodási vezetési pontjától, a légieró anyaggazdálkodási
hivatalához történó átkerülésénél tekintettel kell lenni arra, hory ez a
légierő átszervezésével ery idóben rnenjen végbe, mivel az a tény a légi-
eó anyaggazdálkodási hivatalát is e§les pontok lépítésére készedti. A
MIG-29 fe5ruenend§zer áwételének kiilönlegességei néry részterüle-
ten keresztül nyil-vánúlnak meg.

Legfontosabb a MIG-29 megadott típusengedélyének alapfeltételei
közé tartozik, s ez a 'Nemzeti Néphad§ereg"-i idókb€n kifejlesztett kar-
bantartrási - és ellenórzési elóírás folyamatos érvényessége. Az ellenőr-
zéselí felülüxgálatok korábban a repúló mernök-műszaki szolgálat ha-
táskörébe tartoztak, hatáskör viszonylatában az e5négól a hadosztály
§zintig terj€dtek.

Ez laítalmazta a íepül6gépek időszakos felülvizsgálatát, valamint a
szakállomány képzettségének ellenórzését. Az ellenórzéseket hadosz-
tály szinten jelenleg a légierő anyaggazdálkodási vezetési pontja 5lako-
rolja, ígl a vezetési pontnak rendszeresen meg ke|| jelenni ellenórzésre
az erységnél. Az ellenórzési feladatokat a jövőben a központi szolgálati
szabályzat 19/1. utasítása szerint kell végezniük a vizsgálatot végzóknek
akkor, ha a kiválasztott személf állomány befejezte az átképzést és meg-
kapta tevékenységére vonatkozó engedélyt. A személyi állomány szak-
képzettségének felüryeletét az új szakmai tevékenységi struktúra reali-
zálása után, majd az egségvezető állománya ryakorolja.

Az átképzési feladatok §úlypontja a MIG-29 fegrverrendszernél az
alábbiakban található:

- földi szolgálat,

- ellenórzóberendezések,

- speciálisszerszámok,eszköz<ik.

A dokumentációbol a fontos karbantartási utasítások és szükéges
technológiai kárty ák az eztednél tendelkezésre állnak. Az ICAO - után-
munkálással kapcsolatos változtatások is megtalálhatók, azonban 70 do-
kumentum még mindig csak az eredeti orosz nyelven létezik, melyeket
le kell fordítani és szakmailag a szövegeket át kell szerkeszteni. Nflván-
való, ho§l ezt a feladatot a MIG-29 rcnd§zeri§meretekkel rendelkezó és
a légieó átvételi, anyaggazdálkodási vezetési pontján található mérnö-
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kökkel 1994. végéig nem lehet befejezni. Ezért, olyan megoldásokat kell
keresni, melyekkel ez a munka 194-en túl is biztosítható. A MIG-29
fegyverrendezer specifikus anyagokkal történó normális ellátásának
rendjére való átmenetet még mindig nem hajtották végre. Ez a 5lakor-
latban azt jelenti, hory a berendezés-igény grakran közvetlenül beszer-
zési intézkedést vált ki. A légierő arra töíel§zik, ho g az ellátás eglép-
csós leglen - raktárszint nélkíil-, ami azt jelenti, ho5l minden eges MIG-
29-1rcz tartozó anyagot az ezrednél tároljanak. Azonban a szállítrások
ipartól történó átvételét és vámkezelését e5/ átvételi raktárban kell vég-
rehajtani.

A MIG-29 fe5rverrendszerinfrastruktiiráliskövetelményei

Sajátoc problémát jelent a fegrverrendszer infrastruktúrális szütség-
Iete. Ha a MIG_29 típusú repülőgépekkel felszerelt ezredet a már emlí-
tett állomá§oztatási döntés alapján FALKENBERG-be kívánják áttele-
píteni, akkor ezt a légibázist az orosz légierőtól történó áWétel után hely-
re kell állítani.

A helyreállítrás érdekében felhasználható költségvetési keret olyan
nagnágí, hop kétsége,s ennek a közeli években történő finanszírozha_
tósága, í5l számításba vehető röüd idón belül nem valósítható meg az
ezred PRESCHEN-MI FALKENBERG-be történ6 áttelepítése.

Fennálló döntések

Az előzóek miatt - kényszerűégMl - olyan kérdések merülnek fel,
amelyek a hosszabb PRESCHEN_i tartózkodásMl következnek. Ezen
kívül azt is el kell dönteni, horyvajon meddig kell a COTTBUS-ban |évő
létesítményeket használni, esetleg lehetóvé vátik eg5l összevonás a
PRESCHEN_i légibázison? Jelenleg azonban PRESCHEN infrastruk-
túrája nem megfelelő. Egl fe5rerkezés - gazdasági és eventuálisan fegy-
verkezá - politikai dimenziójú döntés a legközelebbi időben várható.
Ennek keretében ki kell választani egr ipari repüIógép javító vállalatot
a sárkány javításának végrehajtására. Létezik egy ajánlat, melyet a
DREZDA_i ELBE repülógép_művek tett. Az ajánlat magában foglalja
a MIKOJAN irodát, a MIG_29 s/ártó (MAP) és az OBORONOEX-
PORT ü5möksé Eet Ez az ajánlat jelenleg a üzsgálati fázisban van.
Uglancsak felkérték az ipari javíltásra vonatkoá ajánlat tételére e§l

26



oro§zo§ági repúlógép javító vállalatot is. Az ajánlatok értékelésénél az
árak mellett mindenekelőtt a speciális rendszerek javítrását helyezik eló-
térbe. Ezen tútmenóen üxgálni kellene az olyan feglverkezés-politikai
a§pektu§okat, melyek a védelmi minisztérium értékelésén túlmutatnak

Már a llonatkoá döntés elóterében is na5r szerepet j átszanak az
olyan gazdaságpoüükai szempontok, melyek a Németorság keleti ré-
sén található repülóipari jaűtási kapacitások felhasználásáról dönte_
nek

Összefoglalá§

Több, mint má§fél áryel a védelrni minisztemek a MIG-29 fe5lver-
rendszer tor,ábbi felhasználácára vonatkoá döntés€ után a fe$rerrend-
szer a rendszeresítés, a felhasználás, az átszervezés végehajtásának kö-
zepéa lafi. A él, hog a feryverrendszert te$e§en inte$álják a német
légieró struktúLrájába, teljesen tiszta. A megvalósítá§ útját kijelölték A
5nkorlati végrehajtás olyan magatartá§t követel, amilyen Németország
nyugati és keleti részének e5lesítése követel.

Sok mindent kell megtanulni és kell megérteni, mely eltér a megszo-
kottól, de a közis él érdekében e5rütt kell dolgozni.
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MUNKAVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK

BIZToN§ÁGI 
^{[]MGvÉDBLtfl/ 

szfr{ - És ALAKIELEK
ALKALMAZÁ§A A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

PtlsÚs Endre|

A munkavédelem, az üzemelésbizton§ág fokoaísának e5dk legha-
tékonyabb módszere a tevékenpégben rész$evó személyek tudatformá-
lása, a vesélytudat fejleszté§e a saját és a tevékenységének hatása alá
kerúlő személyek egészségének és testi épségének megóvása érdekében.

A tudatformÁlás módja az oktatás, ami meghatározott helyre és idóre
koílátoz&ik, ezt követóen azonban az el§ajátított ismeretanyag az idó
múlásával arányos mértékben csökken, ezért az ismeretek fenntaítása
érdekében szükség van a munkavédelmi propagandatevékenpégre.

Az üzemelésbizton§ág területén a propagandamunka a mindennapi
tevékenység során a smlgálati,- a munkahely veszélyeire való íiryelmez-
tetésre, azok megelózésére vary hatásuk kotlátozásáía tett intézkedé§ek
betartására irányul.

Ezt a élt szolgálják a honvédségi objektumokban látható katonai
tár5ní munkavédelmi plakátok és az e5les munkahelyeken, műhelyek-
ben elhelyezett biztonsági szín- és alakjelek Ezek a munkavédelmi pla-
kátok kiárólag katonai alakulatok részére készütek, részben a "Katonai
Altalános Baleset-elhárító és EgészÉgvédő Szabályzat' eryes pontjaiból
vett idézetek illusztrálásával, /pl.: A lépcsőkön futni, ugrálni tilos
|KBESZ 275. p./ részben pedig az elhely€zái körletek, a munkahelyek
áItalános veszélyeire való fi5lelmeztetó jelmondattal, katonát ábrázolő
grafikával /pl.: A sport játék; Ovjuk egmás testi épségéV.

l Pucd§ Ead]c mtrlez.ede., MH ATFcsF-é8 Muokavédeloi (xuály sr.lmémöl(e
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Ezeket a plakátokat taúalmazza az MH Anyagi-Technikai Fócso-
portfőnölrség'Katalógus a katonai.tárgní munkavédelmi p|akátokról,
címkékól" című 1990. évi kiadványa.

A munkavédelmi ellenórzÁek tapasaalatai alapján megállapítható,
hog kwésM elterjedten, ötlet§zerúen használják a biztonsági szín- és
alakjeleket, melyek alkalmazását - igaz csak a termelőberendezésekhez
tartoá munkahelyeke - azMSZ2695S0 sámú szabvány 18. pontja ígr
írja eló:

"A veszély jelenlétét ésfuary amkat a módszereket, amelyekkel az
rnegelózhető, korlátozható vary elkerülhetó az IllSZ szabvánloknak
megfelelő biztonsági szín- és alakjelekkel kell jeki,lni".

A polgári élet és a katonai szolgálat körüüményeinek közelííését él-
ó általános t<hekvés, a katonai tárgnú munkavédelmi plakátok beszet-
zési kölrégeinek ugrásszerű növekedése és vele szemben a biztonsági
alakjelek megnövekedett kereskedelmi Knálata szükségess é tette az
ití'SZ'2Á95 szabvány fentebb idézett pontjának kiterjesztését a Magyar
Honvédség minden területére.

E kiterjesaés megkönnyítését, egréges értelmezését kívánja elóse-
gííeni az MH ATFCSF-ség kiadlányaként 1993. évben megjelenó
"MODSZERTANI UTMUTATO a biztonságtechnikai /munkavédel-
mi/ szín- és alakje|6|6 6|}6|6azlsd[62'.

Az "I1TMUTATÓ' ekódlegesen a 'Biztonsági szín- és alakjelek" cí-
mű MSZ 17()6ó-85 szabvány honvédségi adaptálására készül, de eryide-
jüleg felhasználja az e témakörhöz kapcsolódó más szabványokai is és
ajánlója kíván lenni a polgári életben már széleskörűen elterjedt piktog-
ramok /grafikus jelkép/ alkalmazásának a katonai élet minden területén.

I. Bizúonsági szín_ és alakjelek

Az "Ú[MUTATÓ' korlátozott terjedetme miatt nem t artalma71zÁ a
biztonsági szín- és alakjelek általános ismertetését, ezt a következ6kben
Kvánjuk pótolni.
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A piktogramok széleskörűen alkalmazott első generációját a közle-
kedési táblák alkotják, majd a 70-es evek elejétól a vizuális ászlelhetóség
és a nyelvtól független könnyen felismerhó, e§/értelmű jelentés alkotta
előnyei miatt - indult meg az újabb generációk tömeges elterjedése.

NepJalnkban a piktogramok allralmaásulg Jelentéstaríalmuk sze-
rtnt nfui íó területre oszthatólc

- köánségtájékoztatópiktogramok;

- termékekpiktogramjai;

- műszakiberendezésekpilíogramjai;

- biztonságipiktogramolc

A közdn§égtájékoztató piktogramok sáles tömegek számára ny6j-
tanak tájékoaatrást az élet köznapi területeire, mint például szolgáltatás,
kereskedelem, sport, közlekedés, stb.

A termékek piktogramjai a használati tár5nk szaktudást nem igény-
ló kezelési jelei, míg a műszaki berendezéseken alkalmamtt jelek keze-
lési utasítrás jelleg:üek és kötódnek a berendezéshe4 annak általános is-
meretéhea

A biztonsági pikto$amok kialakításának szülségessége a bizton-
ságos munkavégzés feltételrendszerének üzsgálata során jelentkezett
azzal a rendeltetéssel, hog jól láthatóan elhelyezve felhívja a dolgoák
figyelmét /utasít, fi5relmeáet, tájékottatl a vazÉlybelyzntte, valamint az
ezt kivédó intézkedésre va5t eszközre.

Ennek megfelelően a biztonsági jel: /piktogram/ általánoe biztonsági
közlést ad a szín- és a geometriai alak e§útt€s alkamazásával; grafikus
jelkép vag szőveg hozzáadásával pedig különleges biztonsági közlést
tartalmae

A biztonsági jel tehát színeivel, alakjával és a rajta látható grafikus
jelkép vagy szö'veg egüttes alkalmazásával határozza m€g ponto§ jelen-
té§tartalmát.
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Az alkalmazott színeket bfutonságl színe}nelr, az ezen színekkel
eryütt alkalmazható színeket pedig kontraszt színeknelr nex/ezik.

A biztonsági szín - olyan sajátságos §zín, amelynek biztonsági jelen-
tése van. A biaonsági színek alkalmazása a biztonsági piktogramokon
kívül azt megelőzően szeleskörben elterjedt, például az egres technikai
berendezések indító gombjai, harcjármúvek túzkiváltó gombjainak fede-
le, va5r a PA-63 pisztoly kibiztosításával láthatóvá váló piros jel.

A biztonsági piktogramoknál a biztonsági színeket kontíaszt §zíne-
ik*el egütt alap- á szegélpzínként, valamint a jelkép va5l saiveg szí,,

neként alkalmazzálc

A blztonsógl színek és Jelentéstarta|muk

Bizton§ági/Kontra§zt Jelentéstartalom
szín

vör<h / fehér tiltós

kék/fehér rendelkzzés

sárga /fekete figtelmeztetés veszélyre

zöld líehét biztonsá§ felvilágosítús

A blztons6gi Jelek geometrlal lla\|a is önálló jeleDtéstartalommal
rendelkezilc

Geometriai alak Jelenté§tartalom

kör t'lltás vagl rendelkezés

alaplapjára állított, figelmeztetés
eryenló oldalú hárornszög

né5zet vagy fekvő téglalap tájéloztatás

/A biztonsági jelek geometriai alakjának jelentése megfelel a
KRESZ -ábláknak/
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A 3raíkus Jelkép a tiltás, a rendelkezés vag avaúly jól felismer-
hetó, lee5nzerr3sített képi megjelenítése vagl szimbóluma, melyet szük-
ség esetén töüd felirat egészít ki vary hely€ttesít.

A íentleknek megfelelóen r blztonságl plktogramok alaptlpü§ri:

1. Tiltó jel - a balesetet kiváltó tevékenpéget tiltja - kör alakú, alap-
sdne fehér, a szegély és a keresztcsík színe vörtis, a jelkép vagl a szöveg
fekete.

2. Rendelkezó jel - a jelenlévó egészségkárosító hatás csökkentásé-
re va5l kikiiszöbölésére szolgáló védőeszköz viselésére rcndelkezik - kör
alakú, alapszíne kélq a jelkép vagy sz{rveg fehér.

3. Firyelmeztető jel - a jelenlévó vesályes és ártalmas fizikai, ké-
miai, biológiai tényezők bemutatására szolgál- háromsaig alakú, alapszí-
ne sárga, szegélye és a jelkép vagl sóveg fekete.

4. Felülágosításra vonatkoá tájékoztató jel - irány ésfuagl tevé-
kenpég negielölése a bekövetkezett bales€t hatá§ának csökkentésére -

fel§ó téglalap /négzetl alakú, alapszíne áld, a jelkép vagl sóveg fehér.

5. Kiegészí,tó jel - a biaonsági piktogrammal köás táblán va5l külön
derékszigú né5nzrig alakú táblán, az alatt, fehér alapszínen fekete szö-
veg va§l a biztonsági jel színével megegező alapon a kontía§zt színű
felirat pontosítja vary kiMvíti a piktogram jelentését.

Nem tábla formájában alkalmazott biztonsági színjelölé§ - a léte§ít-
mények, technikai eszközök balesetveszélyes területeinek, szerkezeti
egnégeinek, elemeinek megkülönböztetésére szolgál - 50-50 Vo-os sát-
ga-fekete, ferde /45 

o _os csíkoaás.

AaMSZ 17066-58 szabvány még elóírta az állandó veszélyre utaló
felületi színként a vörös alkalmaását /pl.: kinyitható védóberendezések
belső felületér/, az érvényben lévó szabvány azonban ezt az előííást máí
nem tartalmazza.
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tr. Az'ÚnMUTATÓ" tartalma, alkalmaása

Az "ÚTMUTATÓ' lényegi része a Magar Honvédség s zpmezetei-
nél, laktanyábaiban, intézeteiben leg5rakabban e|óforduló - általános -

múhelyeket, raktárakat és kommunális létesítményeket, valamint a ben-
nük alkalmazható bizton§ági jeleket mutatja b€.

Az egyes lapok összeállításánál u adott múhellipusban elófor-
dulható veszélyeket válogattuk összn laz őríalmak, veszelyek megneve-
zését, a védőfelszereléseket az érvényben lévő 3/1979. N.Z9,lEnM. rcn-
delet szerint alkalmana/, a veszélyekhez csoportosítottuk a biztonsági
jeleket tipusaik szerint /tiltó, rendelkező, figyelmeztetó, fe|ülágosító/ ás
a "Kiegészítés" oszlopban a védófelszereléseket és az egléb alkalmazható
jelzéseket tüntettük fel. Természetesen nem téíhettünk ki az egles spe-
ciális műhelyekre va§/ a bemutatott műhelyektól eltéró felszereltségre
sem.

Abiztonsági jelek alkalmazásánál a munkavédelmi szakember meg-
ítélésére van bíana annak eldöntése, hory a fe|sorolásban szereplő ve-
szély l ártalom az adott műhelyben/munkahelyen létezik-e, mértéke szük-
ségessé teszi-e a védóeszköz használatát vagl más megelőzó intézkedés
megtételét.

U5lancsak a munkavédelmi szakember feladata a biztonsági piktog-
ram helyének, méretének kiválasztása is.

A méretkiválasztáshoz és az elhelyezahez azliÁSZ 11066 szabvány
7.2 pontjában meghatározott '}Ísdelési távolság"-ot kell firyelembe ven-
ni úry, hogr az észlelési távolság a lehetséges megközelítési irányból a
veszelyforrás hatótávolságát jelentősen meghaladja. Mivel az észlelési
távolság meghatároziása nappali megvilágítrásra vonatkozik, eúrt a pik-
togram elhelyezésénél fi5elembe kell venni a kijelölt hely megvilágított-
ságát, szükség esetén mesterséges féry{orrással kell azt bizto§ítani. /A
biztonsági szín- és alakjelek tábláinak méreteit uryancsak az MSZ 17066
szabvány írja eló/.
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A blzíonsági szín- és ala§elek alkalmazásónak fó szaMlyai:

I. csak a biztonsáqgal és az egészségvéde|emmel kapcsolatos utasí-
tásokra szabad alkalmazni;

IL csak valóban indokolt esetben szabad alkalmazni;

III. tilos a szabványbaD megadottjelentéstól eltérő értelmezéssel al-
kalmaani,

A fó szabályok betartása mellett lehetóséget bizto§ít a szabvány és
ennek megfelelóen az "ÚTMUTATÓ" egres műhelyekben, munkahe-
lyeken szükseges speciális jelentésű piktogramok alkalmazrására, elsósor-
ban az általános jel és a rajta va5t a vele e§ütt ha§znált megfeleló kiegé-
szítő szöveggel, illetve a speciális piktograrn szabványosítására javasolá-
sával.

A'Kiegészítés" oszlopban feltüntetett védóeszközcik alkalmazását
értelemszerűen u5tancsak a meglévó veszelyek mértékében kell bitzosí-
tani, megeglezően a Parancsnoki Munkavédelmi Utasítrásában a munka-
körhöz elóírt védőfelszereléssel.

Az "ÚTM[]T ATÓ" formájában tartalmaz olyan táblákat is, amelyek
villamoc berendezé§ek és §ártmányok figyelmeztetó táblái és e|ósegély-
n}nújtá§i táblálq valamint az épületek, helyiségek tűzvédelmi besorolásá-
nak jelölésére szolgálnak, azonban rendeltetésüket tekintve bizton-
ságtechnikai /munkavédelmV élokat szolgálnak. Uganezzel a éllal tar-
talmazza a palacko\ csővezetékek, üllamos vezetékek színjelölósét be-
mutató táblázato&at i§.

A bemutatott pilíogramok, mint azt már említettük, a kereskede|mi
forgalomból beszerezhetők, előállításukkal, forgalmazásukkal kü|önkj-
ó kítók, kereskedelmi és gazdasági társulások foglalkoznak

Mivel r beszerzés és rz elosztás nem kiizpont| ezért ez alltalnazók-
nsl. kell megvtllasztenl e beszerzésl forrást minden esetben ü§relve
arra, bo5r a kiválasztott termékek megfeleljenek a szabványok érvényes
eIóításainak
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Az'IÍ[M[J"[ATÓ" ahpján a munkavédelmi megbízottak mérjék fel
pitíogram szükségletüet, várható Löltségigényüket a 30/1981. /HK 18./

HM utasítás 6. sámú melléklete szerint tervezzék és lehető§égeik §zerint
való§ít§ák meg.

Az"ÍTTMUIATÓ' megielenése nem tiltjamega mégmegláó, rneg-

feleló állapotú katonai tárgní munkavédelmi plakátok alkalmazását,
azonban ezekkel nem helyettesíthetők a vü}séges piktogramok.

Jelen lsnertctó r{sti*;lazzal a céllal keriil közreadásra, ho5t a mun-
kavédelmi tevékenységért felelós parancsnokok számfua bemutassa a
piktogramok alkalmazásának szülséges§égét é§ elónyeit, valamint ho5l
az'ÚTMLrI'ATÓ" alapján ellenódáesse és segíthesse a munkavédelmi
megbízott ezirányú tevékenységét, résáen pedig a muntavédelí_ni meg-
bízottak sámára azzal a éllal, ho5r bemutassa az 'IITMLIT'ATO. hasz-
nálatához és 5rakorlati alkalmazásához szükséges ismeretanyagot.

§ánlott szabvónyo\ lrodalonl

1. MSZ 1706C85 /58 ill. 88/ Biztonsági szín- és alak- jelek

2. )§'dSZ 453-75 l/Fi§/elmezt€tó táblák és feüratok üllamos beren-
dezáek és gártmányok sánára

3. MSZ 15.ó31_85 /61/Túa,édelmi jelzótáblák

4. MSZ 2695{0 Termelóberendezésekhez tartoó munkahelyek
általános követelményei

5. MSZ 29U-7 1 Csóvezetékek színjelölései

6. MSZ 62Y2al G.ízpalackok kezelése és tárolása

7. Katalógus a katonai tár5ní munkavédelmi plakátokról, címkék-
ről MH ATFCSF-ség kiadványa 1990

8. Dr.Ma5rar Sándor: Pilíogramok kézikönyve

9. Biztonságtechnikai, üllamosbiztonsági é§ tűzyédelmi táblák ka-
talógusa ROBOTEX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
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A KAToNAI INGATLANoK üzBh,mLtBrÉsHzToN-
sÁct - utlNxevÉppna BLt pNónzÉsÉnez KIADoTT

vónszpnt*.lt trruunró, _ nól
Pécskövi Lajosl

A Magnr Honvédség Anyagi-technikai Főcsoportfőnöke 53P3ltIK
13./ §ámú intézkedésében elrendelte a katonai ingatlanok iizemeltetés-
biztonsági-munkavédelmi ellen6rzéséhez egl módszertani útmutató el-
készítés€t é§ kiadá§át.

Az intézkedés kiadrásának jelentőségér alábűza. hogl a létesítmé-
nyek, a szolgálati és munkahelyek, valamint a berendezések míiszaki-biz-
tonsági állapota az utóbbi évek folyamán leromlott, a szükséges felújítá-
suk, karbantartásuk és jaűtásuk sámos helyen és esetben nem történt
meg, ezért ellenórzésükre, a veszé|yek feltárására fokozott fi5relmet kell
fordítani.

Az Útmutató elsősorban a paracsnokok munkavédelmi megbízotta-
inak készült az.al a cellal, hory kelló alapokat adjon és segítséget nyújt-
son az ellenőrzésekhez, a szemlékhez és bejárásokhoz. A kiadványban
az életMl és a baleseti statisztikáMl meríwe - a teljes részletesség igénye
nélkül - a legjellemzóbb és legglakoribb, olykor a lege5ruzerűbbnek túnő
okok kerültek össze5nűj tésre.

A 30/1981. /llK 10./ HM utasítás 12. d. pontja előírja, hory a mun-
kavédelmi tevékenység során na parancsnok gondoskodjon a létesítmé-
nyek, a szolgálati és a munkahelye§ valamint a berendezések, az eszkö-
zdk biztonságos állapotának ellenórzÁéról, a hibák kijavítására intézke-
dések kiadrásról.

A gépek és berendezések, a létesítmények /katonai ingatlanold biz-
tonságára vonatkoó szabátyoaásokat, elóírásokat az MN PÜSZF-ség

l Péc§tövi lrjo§ r,*., MH ATFC§F*é8 Munlavédelmi o§áály fó.tlenóre
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106i450/1988. ny'.számú a "Hatályos Alapvetó Munkavédelmi Jogszabá-
lyok C4aíj teménye' tartalmazza.

A Módszertenl Útmuíaó első fejezete a katonai ingatlanok veszé,
lyes berendelselnek üzemeltetésbiztonsági ellenórzését, a második fe-
jezet€ a katonai ingatlanok íltsl6los üzemeltotésblztonságl ellenórzési
feladatait, a harmadik fejezete pedig a katonai ingatlan hesználctbr vé,
telénet engcdélyezáé$ r Munlrevédelmt nlletLozot kiadrását mutatja
be.

1. Yeszélyes bercndezésnek nevezziik azokat, amelyek az élet- és

vagtonbiztonság szempontjából fokozottan vesélyesek és ezért annak
létesítését, felújítását és üzeme|tetését §zigodtott bizton§ágtechnikai kö-
vetelmények és hatócági elóírások szabélyouáY

Veszélyes berendezésnelr minósülnelr r }övetkezók

1. érintésvédelmi berendezés;

2. üllamos berendezés;

3. ü|lámvédelmiberendezés;

4. kaán és fútött nyomástartó edény;

5. nyomástartó edény;

6. gáz- és olajtüzelésú berendezés;

7. acerilén gázíej|esztői

8. felvonó;

9. emelógép.

Veszélyes berendeóst územbe helyezni és iizemeltetni akkor lehet,
ha arra az illetékes hatóság engedélyt adott, ille§e az építtetói ellenórzés
a berendezés szabályos láesítését megállapította, illetóleg az esetleg
megállapított szabálytalanságokat meg§züntették és a hasanáló katonai
szervezot parancsnoka munkavédelmi nflatkozatban a használatbavé-
telt engedélyezte.

A veszélyes berendezések dokumentációit évente ót kcll teldtrt nl,
valamint a berendezéseket a munkavédelmi szemlék során esetenként
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ellen6dznl kell, továbbá az illetékes hatósági szeweknek megfelelő idó-
szakmsággal íelül Lell vfusgólni.

A felülüxgálat során feltárt hibák kijavítására és a hiányosságok
megszüntetésére - a vesályeztetés jellegének és mértékének sorolásával
- a használó katonai szervezet parancsnokának intézkednie kell.

Az élet- és vagronbiztonságot közvetlenül vesélyeztető vagy a bal-
e§etmentes üzemeltetést akadályoá hibák kijavítrásáról és a hiányossá-
gok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell. A halasztható
javítások idejét a fenntartási tervben kell meghatározni. A katonai szer-
vezet hatá§köíét vagl lehetőségét meghaladó esetben az elöljáó szerv
segítségét kell kérni.

2. A katonai lngatlan mint fogalom a terület /például építési telelr/
és a rajta létrehozott stabil tárgrak &szességg amelyek lehetnek:

- épületek /pl. tantermi, legénységi, üzemi, raktári, garázs, konyhai,
étkezdei, stb./

- építményekipl. bunkerek, hangárok" harc- és gépjárnűszinek,
utak, vasútak, kedtések, stb./

- műtárgyak /pl. hidak, alagutak, aluljárók, felüljárólq átereszek,
stb./

- egéb /pl. órtornyok, ülágítótornyok; víztornyok, üzemanyagtöltó
állomrások, stb./

A katonai ingatlanok munkavédelmi ellenőrzése során a műszaki és
munkabiztonsági állapotot, továbbá az egészségügri alkalnrasságot kell
üzsgálni.

3. A btonsl lngatlan rkkor vehető hrsználatbe, ha az iizemeltetó
katonai szervezet parancsnoka által kijelölt bizottság meg5Ózódik anól,
ho5l az a munkavédelmi elóírilsoknak megfelel.

Amennlben e bimttsógl ellenórls megállrpí(iq bop:

- a katonai ingatlannál köaetlen élet- va5l balesetveszély /pl. rövid
időn belül el nem hárítható érintésvédelmi va5r üIlámvédelmi hiányos-
ság, sugárzás-, fertő zá-,mérgezk-,tűz- és robbanásveszély, stb./ áll fenn,
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akkor a parancsnok a katonai ingatlan használatba vételét munkavédel-
mi szempontMl nem engedélyezi;

- közvetlen élet- vagl balesetveszély nem áll fenn; de szabványtól
való eltérések tapasztalhatóak mint pl. a savkamra falazata nern saválló
burkolatú vagy a zuhanyoá fülkében nincs felszerelve kapaszkodó va5l
a közlekedési térbe benyíló tár5lakat nem látták el színjelzéssel, stb.,
va5l az előírásoktól, normativáktól eltértek, mint pl. az adott munkate-
rületre előírt légcsere nem biztosított, vas/ a munkaterület megvilágítása
az előírt értéket nem éri el, stb., akkor az ilyen esetekben a parancsnok
a használatba vételt munkavédelmi szempontból csak meghatíromtt ha-
tÁrtd6tg engedélyezt.

A szabványoktól, normatíváktól és előírásoktól való eltéréseket már
nem lehet kikiiszrk lni, meít átépítésre, kijaví,trásra nincs lehetóség, a
ha§ználatbavételi eljárrást a kijelölt bizottságnak akkor is le kell folytatni
és a java§latok alapján szigorító, korlátoá rendszabályok kiadásával vary
az oktatá§ rendszerességével, fokozásával vary firyelmeztetó feliratok,
jelzések, plakátok, táblák alkalmazásával vary korlátozott, csökkentett
tartózkodrási időtartam előírásával va§l e§éb áthidaló műszaki megoldás
vary mrás intézkedés alapján a parancsnok a katonai ingatlan használatba
vételét múnkavédelmi szempontból a meghatározott határidőig ideigle-
nesen engedélyezi;

- az egészsége.s és biztonságos feladatvégrehajtás feltételei megvan-
nak, úgy a katonai ingatlanra véglege§ használatbayételi engedéll lehet
kiadni.

A kijelölt bizottságban mindazoknak részt kell venni, akiknek a hasz-
nálatbavételi eljárás során munkavédelmi feladatai vannak /elhelyezési
szolgálaívezető, egészségüryi szolgálatvezetó, tűzvédelmi megbízott,
emelőgép ngytntéző, nyomástartó edények ügintézője, energetikus,
rnéregfelelós, sugárfelelós/. A munkavédelmi megbízott gondoskodjon
arról, hog5l a katonai ingatlanra vonatkozó munkavédelmi rendszabályok
és elóírrások a Parrncsnoki Munkavédelml Utasítás részévé váljanak,
továbbá veglen részt a Munkavédelmi nflatkozat elké§zítésében. Ideig-
lenes használatbavételi engedély kiadása esetén kísérje figyelemmel a
hiánypótlások határidejét, ellenódzze az esetleges munkavédelmi korlá-
tozások és §zigoíító intézkedések betartását.
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A Ma5ar Honvédség Parancsnoksága (Élehezái Szolgálatfőnök-
sége) 1D3. június 18-19-én - elsó ízben Európában , megíendezte a2

Európai Katonaszakácsok Versenyét a HúvtXv<il5ri úton, a HM-III. ob-
jektumban.

A verscny megrendczésének gondolata:

1991 decemberében e5l hivatalos megbesélésre kenilt sor a Maryar
Szakácsok és Cukrászok Sóvetségében (melynek az MH Elelmezesi
Szolgálatfónökség a tag|a), ametynek végeztével, - e5l kötetlen társalgás
során - arra tere|ódött a só, hory ho5lan zajlanak a Ma5rar Honvédség_
nél immár több mint ery évtizede a szakácsversenyek, milyenek a tapasz-
talatok stb. A szövetség elnöke megemlítette, hos/ a maryar szakácscsa-
pat 

^z 
7992. &i Szakácsolimpiára készül, amelyet minden negedik w-

ben Franfurt am Main-ban rendezrrek meg és köólte, hogl azon a NA-
TO orságainak ery része katonaszakácsokkal is részt vesz, miért ne ve-
hetnénk részt mi is. Az MH hadtápcsoportfónök erre úry reagált, hory
elsó alkalommal csak esetleg megfigelók menjenek ki, de fantáziát látna
abban, ho5r a mi katonaszakács venenyeinket sélesítsük nemzetközivé,
és hívjuk meg Európa katonaszakácsait. iry azok megismerhetnék eg5l-

más munkáját, felszereltségét, lehefőségeit és felkészúltségét, egyben
e§l neme§ veísengésben összemérhetnék erejüket, mindezt pedig a leg-
szélesebb nllvánosság elótt. A szakmai szempontokon túl egl i|yen ver-
seny sikeres megrendezésével tehetnénk egr kis lépést a köós Európa
íelé, hozzÁjátttlhatnánk ahhoz, hory katonáink barátságot kössenek egy-
mással.

l PrD róz!.f ozí€d€s, Lcl fuknczáí szdtáldfóök
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Mindezekből kiindulva az az elvi, elózetes megállapodás született,

hogl a franKurti Szakácsolimpiára e§l ma§/ar szakdelegáció kiutazik,
otiielveszi a kapcsolatot a részt vevó hadseregek csapatvezetóivel, fel-
méri hozzráállásukat e5l ilyen versenyhez és kedvező fogadtatás esetén
a szervezés feladatait megkezdi. Kezdettól e|határoztuk, hogy mindegyik
európai hadsereget meghívjuk az Uraltól az Atlanti-óceánig, kivéve a
potgárhábonút fo$ató o§ágokat.

A verseny megszervezése:

Az elózetes elgondolás alapjáa 1992 októberében e§/ háíomfós
szakmai delegáció megtekintette a frankfurti szakácsolimpiát és találko-
zott az ott résit vevó katonaválogatottak képviselóivel. (Ezek voltak Né-
metorság, Cseh3zlovákia, Na5l-Britannia, USAEurópai Parancsno}sá-
ga, Olaszország, Hollandia.) A kétoldalú tanácskoások során vala-
mennyien nagnzerű ötletnek találták a gondolatot és biztosítottak ben-
nünket résaételükről.

Mindezek alapján a hazaérkezés után elkezdódótt a verseny szefve-
zése, melynek elsó lépéseként kértük az MH Parancsnokától, hogy a ver-
seny kerüljön be az MH 193. éü tervébe.

Averseny színhe\ére több elgondolás is született. Kezdetben a hely-
szín Újd<lrcigd. a kiképzőbázis és lőtér lett volna, ezt azonban - a ros§z

megközelíthetőcég és infrastruktúra hiánya miatt elvetettük. Ezt köve-
tően a Hadtáp Szolgáltató Központot (Zách utca) jelöltük ki, azonban
minte§/ két héttel a veneny kezdete elótt kiderült, ho§/ technikai okok
miatt - elsősorban a nem megfeleló energia és vfuellátá§ - ez sem felelt
meg. Ígr került a válasarás a Hűvóvölgri úti laktanyára, ami végül is nag-
szerú változtatásnak bizonyult, mert a környez€te, maga a verseny szín-
helye, az infrastruktúrája és talán elsósorban az objektumparancsnolság
és azEllátóIgazgatóság 3. Ellátó Osztálya telje§ állományának rendkívül
jó hozzáállása eg kifogástaIan versenyrendezÁt eredményezett.
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A rrenenyre a csapatokat az MH Anyagi_Technikai Fócsoportfónök
híl,ta meg, a meghívás mellé e5lversenyfelhívrást mellékeltünk. Averseny
meghirdetésekor az alábbiakat kötöttük ki:Z

A szakácsveneny két részMl áll. El§ó nap (18_án) délután a csapatok
készítsenek 3 db 6 személyes hidegtálat. A hidegtálak olyanok leglenelq
melyet e5l terepen lefolytatott 5rakorlat végén a parancsnok állófoga-
dásán szolgálnak fe|. A hidegtálon csak ehetó anyagok le5renek (pl. ne
leryen töl5dalwél űszítás). Ezek a hidegtálak 19én délelóü a köz'n§ég
részére kiálütásra kerülnek Második nap a c§apatok saját mozgókony-
háikban (azokat a saját normáik szerint telepí§e és beíendeale) készír
senek 50 fóre olyan nemzeti jellegú ételeket (menút), amelyet terepen,
e5l 5nkorlat végeztév€l a katonáiknak készítenek és kiszolgrálnak. Az
ételek nyersanyagértéke a 10 német márkát nem haladhatja meg. (Ez a
NATO képviselók kikötése volt, tulajdonképpen a nyugati hadseregek
sámára jelentett megkötöt§éget, a volt VSZ orságok normái ettól je-
lentósen elmaradnak. Az összeg egébként is elméleti sám volt csupán,
ez alapján állították ex§ze menűiket, de a haánkban beszerzett élelmi-
szerek értéke természetesen lényegesen kevesebb volt ennét). Az ételek
zsűrizes után a közönség sámára kóstolás jelleggel - kiosztásra kerülnek.

A versenyen két zsűri műktjdik: Szakmrl zsűrl a Magrar Szakácsok
és Cukászok Szrvetsége és a NATO képviselóiból (5 fó) és Tórsedalml
zsúrl népszerű színé§zek, sportolók, katonálq közéleti személlségek (7-
9 fő) bevonásával.

, A csapatok részere szükséges nyenanyagokat a Maglar Honvédség
Flelmezési Szolgálatfőnöksége biztosítja, kivéve a speciális, nemzeti jel-
legű alapanyagokat (pI. homár, rák, olívabogó, lazac stb.).

A csapatok elhetyezéséról, programjairól a szerveá orság gondos_
kodik (téítés nélkúl), a versenyre érkezó egéb küldöttség részére - té-
dtés ellenében - sállást és eltátást biztosítunk

2ltt.zer.detiY€í$nyf.lhív{.á!av€ír.nyelütmácélhóOrppsliltjártNATomldött§é88el
li.likítotl módod]á§ot u|áoi kíit&iumo* §z.r€pelnelr esybefoglalv..,
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A versenyre történő jelentkezó határidejét 193. március 31-ig, a

szükéges anyagok igénylését május 15-ig határoztuk meg (de ezekét a
határidőket nem vettük teljesen szigorúan, íp pl. anyagigénylést még
június 17-én is elfogadtunk).

A.meghívás elküldése után megkezdódött a tényleges szervezési fel-
adat. Osszeá|lítottunk e5l szervezóbizottságot, melyek vezetóje az MH
hadtápcsoportfónök volt. A verseny szervezésének megkezdésekor alap-
vetó feltételnek tűztük ki, hogl a verseny európai színvonalú tegyen, de
ebben a nehéz költségvetési helyzetben ne terhelje meg túlságosan a Ma-
gar Honvédséget, li?ért mindenképpen szükségessé vált, ho§l a ver-
senyt támogató vállalatokat keressünk, akik a támogatások ellentétele-
képpen bemutathassák termékeiket a részt vevó orságok képviselőinek
és a látogatóknak e5raránt. Több ilyen vállalat jelentkezett (mint el-
mondtálq a versenyt jó ötletnek tartják, és mindenképpen szeretnének
azon részt venni), amelyek közül a főszponzorok az alábbiak voltak:
Bácshús RTBaja, Globus Konzerv5lárBudapest, Húsnarykereskedelmi
Vállalat Budapest, Nagrkórtki KonzewgÉr, Orosházi Baromfifeldolgo-
á Vállalat, §hiskelli Kft. Budapest, valamint a Nestlé, Knorr, Cerbona
és Oscar élelmiszeripari vállalatok. Elózetesen a hadsereget terheló költ-
ségek nagnágát minteg kétmillió Ft_ban hatámauk meg (csak összeha-
sonlításképpen az élelmezési szotgáIat evi költségvetési támogatása
3.600 millió Ft).

A szervezési feladatokat két alapvetó részre bontottuk. A csapatok
jelentkezéseve| kapcsolattartásával, érkezésévet és folyamatos e§/ezte-
tési fe_ladataival azÉSZF-t'u, míg a helyszín(ek) kialalítrásával Épcso-
latos feIadatokkal, az MH Élelmezé§i Eltátó központ parancsnoká lett
megbízva.

. . _ 
A v_ersely színhelyén (azaz a HM_III_ban) az alábbi helyeket jelöltük

ki és műkirdtetttik:

1. A versenyó csapatok fózópontjai.

2. A hidegtálak kiállítási helye.

3. Ma5rar Udvar (a szponzor vállalatok bemutató helye).

4. Kiállítás (az élelrnezési tábori technikai eszköztik a századfordu-
lótól napjainkig - a Hadtörténeti Múzeum segító támogatásával).
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5. Tábori süt<ide.

6. Színpad.

7. Technikai kiszolgálás helyei (telephely, parkoló).

A szervezés feladatait - na§/ hozáértéssel és odaadással ryakorla-
tilag az Élelmeási Ellátó Közfrnt teljes személyi állománya, 

-az 
Ellátó

Igazgatóság 3. Ellátó Osaálya, a Hadtáp Szolgáltató l(izp,ont és a Bolyai
János KMF Hadtáp tanszékének kijelölt állománya végezte.

A koordináció ókkenőmentessége érdekében a veneny elótt mint-
e§/ két héttel e§ menedzserirodát állítottunk fel előbb az EEI! majd a
verseny területén. Ez az iroda, megfelelő híradó (telefon, fax) és számí-
tógépes hátténel rendelkeae képes volt valanennf adat rylíjtésére, fel-
dolgozására, e5lezteté§ére és szoIgáltatására.

Kiilön kiemelést érdemel az a feladat - melyet szintén egl külön
munkacsoport végzett -, amely során a beérkezó csapatok részére a szük-
séges nyersanyagokat bizto§ítottuk. A versenyfelhívásban, (tapasz-
talatlanságunk miatt), az anyagbiztosítás kérdései nem kerültek kellóen
ponto§an kidolgozásra, í5r annak valamenf változata elófordult (volt
csapat, ameMk semmit nem hozott magával, volt aki mindent és a kettó
közótt még sámtalan forma létezett).

A verseny népszerrísítése érdekében június 10-én a Maryar Honvéd-
ség Múvelódési Háában sikeres sajtótájékoztatót rendeztűnk a HM Saj-
tóosztály segítségével, amelyen több mint ötven újságíró, tv- és rádióri-
porter vett részt és sikerét az igen pozitív előzetes sajtófogadás jelezte.

A sz:;wez$ idóközben e|ófordult - de minden e§etben korrigált -
hiányosságával e§ütt elértiih hogyjúnius ló,án estig minden csapat be-
éíkezett Budapestre és a 17 -én rcggel tartott technikai értekezlet után
a verseny sikeres megrendezése elótt megoldhatatlan akadályok nem áll-
tak" 18-án délre valamennyi fózópontot felállították és berendezték.

A verseny lebonyolítása:

A venenyre - az e!ózetesen meghirdetettek szerint - két részben ke-
rült sor. A csapatok, nevezetesen Ausztria. Belgium, Bulgária, C-sehor-
szág, Na5r-Britannia, Hollandia, Németonág, Olaszonzág, Oroszor-

284



ság, Svtldonzág, USA Európában állomásoó parancsnokuága, Magyar
Honvédség, Maglar Határőrség június 18-án délutántól a hidegtálakat
készítették 8 különböó budapesti katonai szervezet konyhájában. Ezek
a hidegtálak másnap reggeltól déüg kiállításra kerütek a köainség sá-
mára.

A mozgókonyhás verseny 19én 9.30-kor ünnepélyes megnyitóval
vette kezdetét. Ezt követően a csapatok elkezdték az általuk kiválasztott
ételek főzését olyan számveéssel, hogy a zsűri által meghatározott idóre
elkészüljenek Közben - belértve a hidegtálak késátését is - a szakmai
zsűri fo|yamatosan végezte munkáját. Még az elkészülés elótt ellenódz-
ték az ételek elókészítését, higiéniáját, az anyagfelhasználás gazdaságos-
ságát, a normák betartá§át A §zakmai zsúri kiváló szakemberekMl állt:

Unger Károly mesterszakács a Ma5nr Szakácsok és Cukrászok Szö-
vetségének elnöke, a zsúri vezetóje

Lukács ktván mesterszakács az Atrium Hyatt Budapest Szálloda fó_

szakácsa

Iuhász István mesterszakács a Budapest Hilton sálloda fószakácsa

7ngxatd alezredes (Hollandia) NATO zsűri képviselóje

Ameye órna5r (Belgium) NATO zsúri képviselója.

A mozgókonyhrás f6zést a versenyre kilátogató naryszámú - mintegr
tfuezer fóre becsühetó - közinség menet közben megnézhette, emellett
természetesen §órakoztatá§uk8t, ellátá§ukat és kiszolgálásukat meg-
§zerveztük Í§l a színpadon műsorok voltak, múkö,dött és áru§Ított a tá-
bori süt<ide, de az ököí§üté§tól a ónátori5 a kiilönféle termékbemuta-
tókon át a tábori technikai eszköók kiállításáig különféIe idótöltés várta
a látogatókat.

(Avenenyre tulajdonképpen csak jelképes belépód{at határoztunk
meg, felnőttenként 50 Ft-ot, de 5lermekeknek, valamint a Magar Hon-
védség hivatásos és közaIkalmazotti állományrának belépójük felmutatá-
sával in5lenes volt.)

Aveneny eryik igen népszerű része déli 12 órakor kezd&öt! ekkor
kezdte rneg működését a társadalmi zsűri, aminek feladata csupán az el-
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ké§zült ételek értékelése volt, természetesen saját Ízlésük alapján. A tár-
sadalmi zsűri tagjai voltak:

Bodrogi Gyula színmúvés4 igazgató (a zsűri vezetóje)

(bala zsuz"a színművésznó

Puskás Ferenc a legendás Aranycsapat futballistája

Farkas Bertalan ezredes, magrar úrhajós

Fehérvári Tamás mlc ezredes haditecbnüai csoportfőnök

Gyulai 7solt olimpiai bajnok kajakozó

Howáth Lliszló, a Geminius Paper Kft. igazgatója, szponzor

Dr. Rácalmási György újságíó, a MUOSZ szekcióvezetője.

A társadalmi zsűri a munkáját a k<izinségjelenlétében, szinte közöt-
tük elveryülve végezte, twékenpégüket nagr érdeklődés, idónként han-
gos tetszésnllvánítás (taps) kí§érte. A két z§úri odaadó munkáját jelzi,
ho5l az ételek minósítése több mint három órát vett igénybe.

A versennyel egyidóben az MH ATFCSF vezetésével a csapatveze-
t6k e5r szekcióülésen vettek ré§zt, melyen az a vélemény alakult ki, hory
a nemzetközi szakácsverseny a budap€§ti tapasztalatok alapján életképes
és élszerú, ha rendszeresen, mindig más orságban megrendezésre ke-
tiól. Ezze,l a megfigyelőként itt taítózkodó finn delegáció vezetóje is
e§reértett.

A szakácsverseny értékelésérc 17.fi) órakor került sor, na5t érdek-
lódés mellett. A xűritagok érékelését öe§zegezve az alábbi eredmények
születtek:

1. Hidegtálak versenye: 1. Hollandia

2. Ma5tar Honvédség

_ 3. Belgium

2. Meleg ételek versenye: 1. HolIandia

2. Nary-Britannia

3. Magnr Honvédség
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3. Összetett verseny: 1. Hollandia

2. Ma5rar Honvédség

3. Belgium

4. A társadalmi xűri összesített §lóztese Hollandia csapata lett.

A verseny áóünnepéllyel fejezódött be.

Az első ízben megrendezett Európai Katonaszakácsok Versenye _ a
részt vevő csapatolq nézók, újságírók és szakemberek véleménye szerint
- jó kezdeményezés, láwányos és szakmailag magas színvonali rendez-
vény volt. Bízunk benne, ho5r még sok fogia k<lvétni.
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