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Az előó cikkben

csapatok vonatkozásában Rába Imre
anyagi-technikai integráció helyzeelemzi
az
mk. ezredes úr részletesen
tét és további feladatait a csapatoknál. Tapxztalataik, gondjaik, problémáik 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 alárendeltségében végzi. Álománya mintery 7-8 fó, különböó
szakmai számú tiszt,
tiszthelyettes és közalkalmazotti beosztá§Ml tevódik óssze.
a szárazföldi

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

Érdemi működésüket különkiző csapatoknál, különböző idópontokban és különböző terjedelemben kezdték meg a személyi feltöltés elhúzódrása 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
i§ lát§rctt - elsósorban a kezdeti időszakban _ az új szolgálatok mun_
káján. Miután új szabályoá intézkedéseksem születtek ebben az időszakban, í5r a régebben megismert és alkalmazott szabályzatokat alkalmazta az artyaggazdálkodási szolgálat - hol r€pülómű§zaki,
bol fe§.v€rzetl szaMlyzatolrat A rendszeresített alacsony létsám nem tette lehetővé más integrált szolgálati ágak hasonlóan magas szintú kiszolgálrását
az adott i§meretszinten.
meg

Különbözó belsó intézkedésekkel,átcsoportosítrásokkal sikerült áthidalni a kezdeti Dehéz§égeket. A megkezdett különkizó továbbképzese\ tanfolyamok hasznosan szolgálták az any agazÁálkodási szolgálatok
állományának szakmai felkészítését,
az integrált anyaggazdálkodás lényegének megismerését,annak ryakorlati alkalmazását.

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

Az integráció bevezetáe előtt felsó szinten ütatott kérdésvolt 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§tkövetel meg, valamint az elvégezhető 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 biztosítdsban 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 kérdéskéntkezeltük az integrált anyagi biztosítás
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tevékenységikörei végrehaj tásának megoldási módozatait. Belsó szervezési intézkedésekkeli§/ekeztünk pótolni a szakmai ismeretek és személyi 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 gazdálkodásra vonatkoó feladatokat szoros egüttműködáben hajtották végre
az ágazati- szolgálatiág fónökökkel, és az alkalmaái állománnyal. A korábban vázolt okok miatt ez természetes is vol| íry lehetett biztosítani a
megfeleló szakmaiságot. U5lanakkot tapasztalható volt a szolgólati feleIó s ségérze t lanyhuló s a.

szervezeti a§szetételük a fegnememi csapatok szerint eltér6, eárt
tevékenységük rendjének egnégesítésecsak részben lehetséges. Az e5tségesítésitOrekvések csak az általános feladatokra irányulhatnak

Ilyenelc

-

Acsapatelóirányzatoktervezése,

-

a,c§apatbzerzések tervezése, bonyolítása,

biztosított elóirányzatok kezelése, a felhasználások
molása,
a

a

vételezések, sállítások szervezése,

a

keletkezett károk rendezése,

elsá-

a selejtítések szervezése, bonyolítása,
a gazdálkodást

értékel6összefoglaló jelentések készítése.

számvlteü szolgólatok
megalakulósÁval az anyaggazdálkodrási szolgálatok össztevékenlnégé
nek na5robbik hányada admlnlszúreűv jellegrúvévált. Rétegesen rakódnak a szolgálatra (már-már elviselhetetlen mértékben)az ellátás rendszerét egnégesíteni, konzerrísíteni sÁndékozó központi elgondolások
megvalósításának terhei. Komoly szenező l<&zÉgre van szükség a leA kettós könywttel bevezetésével , valamint

a

75

hetséges munkaidőből kigazdálkodni az anyagi biztosítás napi feladatai-

nak idószükségletét.

Az anyaggazdálkodási szolgálatok tevékenpégéta cselekvés készsége jellemzi. Megfelelő akarattal rendelkeznek ahhoz, hory megfeleljenek az elvárrásoknak
A folyamatos hiánygazdálkodrás keretei köxitt tevékenységük eredményessége nem minósíthetó

a

gazdálkodás eredményességimutatóival.

Az üzemeltetés űfodítíslkölí§égeit az úz€melteíó és Jrvító §zervek
szaLmal tevékenységévelngazdólkodtist szemléletúkJavítÁsóva|és érdekeltségi yi§zonyok m€gteremtésével lehet na5robb mértékbenbefo-

|yísolnl. Az anyaggazdálkodrási szolgálatok léte va5r nemléte ebbó| a
szempontMl lényegelen. Iényegtelen azÉrt,mert szrnéhnös§zetételét
felkészülségéta mostani anyagi-technikai biztosítás integrált
szakmai területeinek megfelelően kellene kialakítani,
és szakmai

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 általános és viszonylagosan homogén anyagbiztosítá§on túlnenően, a speciális 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, jellemzó az egledlség. Ezen speciális anyagok beszerezhetősége egrre kevésM biztosított, 5lakran nem is anyagi kérdés.Gondolom elképzelhetó
ilyen körülmények között, milyen erókifejtést igényel a csapatgazÁálkodás megszervezése a légvédelmicsapatoknál. Uryanakkor - úg5l gondolom - az itt jelenlévóknek nem szükséges kifejteni a fenntartáshoz szükséges ráfodítrásol§ pénzeszköz biztosítottsági oldalát.
I§mételten csatlakozom az előző cikkben foglaltakhoz. Az anyagitechnikai bizto§ítás megszervezáe és végrehajtása során nincs helye ha-
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talomfélté§nek, a végrehajtó tagozatban - nemcsak a gazdálkodás szférájában - a kérdésekfelvetódése és megoldása grors dönéseket operatív
rugatmassógot kíván. Ezt vi§zont c§ak naglon jó egrüttmúkirdéssel, alkotó hozzáállással, a szemlélewáltás valamiféle meg5ronításával lehet
elérni. Az integrált csapatgazdálkodás vonatkozásában rrindinkább eló
térbe kerülnek - szinte kényszedtó köriilményekMl adódóan is - a hatékonpági 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 határozzuk meg a feladatot, amit meg kell oldani; határozzuk meg ehhez milyen szervezetre van szülség; kédük ki a megfelelő szintű vezetők véleményétés mindezek megfontolása után le5ren lehetséges az óllomónyíÁb|ák kirlekító§e.
Ilyen változatnáI nem fordulhat
sa" a különkizó beosztásokhoz.

eló

a

felsdstok ütólagos "kitalúlá-

A légvédelmicsapatoknál a fegnlememi sajátosságoknak megfelelően az Anyagi-Technikai Főnök munkáját a haderőnemi szinten is szervezeti rendszerbe állított rádiótecbnikai repülő és légvédelmi rakéta
mémök- műszaki szolgálatok segítik, megfeleló módon elhatárolódtak
és eryenes irányívá váltak a szakeszközök üzemfenntartrásának szakirányí kérdései.U5nnakkor ez g szervezcti elhatámlódós legfelsó szinten
n repülók klvéttl6vel nincs meg. Mindezekból látható, hory a feglvernemi katonai szervezeteknél az ellátás és üzemeltetés együttes problémaköre kiterjedtebb és szerteágaóbb. Ezt a széles skálájú biztosítási tevékeny§éget átfogni és a fennakadás nélküliségetfolyamatosan fenntartani naryon komoly felkászültséget és újszerúvezetési felfogást kíván.
Fegtvernemi katonai szervezeteinknél feladatukMl adódóan a harcitechnika jelen időszakban is folyamatos üzemkészséget igényel, ebból
következóen - ha lehet ilyen súlyozást és kiemelést végezni - az ijzr,mbentartiás kérdésköre elsódlegességge| bír.
Külön sajátos tény a légvédelmi alakulatoknál, hogy az anyagi-technikai biztosításban közvetlenül résztvevő állomány szinte túlsúlybanvan,
alakulatonként külónbrrzó mértékben mintes/ 50-ó5 7o-os arányt képvisel. A jelenlegi harcitechnika üzemkészségénekbiztosításához, az alkal-
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maának történó rendelkezésre állításhoz ez a minimum szülséglet. A
dolog másik oldala, hory a légvédelmi parancsnolsligon belüI - két kivételtól eltekintve - eryidejűleg kell megoldani és összehangolni a csapatvezetós 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 amelyekkel minél jobb hatásfokkal tudnánk megvalósítani feladatainkat, önelégütség 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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