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Fenyesi Kótotyl

A rovaton beüil - tájékoztató iellegel -

folytatjuk a MH Anya§-Technikni Fő-
csoportfónöl<ség szervezetébe és aló-
rendekségébe unozó szolgáIatfónök-
ségel<, elMtó k)zpontok és más szervek
renlehetésénelg helyénelg szerepénelg
illewe tev ékenys égének bemutatá s át.

Szerkegztőség

Az MH ATFCSF-ség Tervezési osztálya az anyagi-technikai integ-
ráció (1990.március 01.) utáni MHP-ság átszewezése (létsámcsökken-
tése) során a volt hadműveleti és kiképzesi osztály jogutódjaként került
kialakításra, amely a 3zervezetben jelentós változást is eredményezett.

Miben áll a váltoaás az előzó s7aFlezÉíhei yismnyítva? Elóször: a
megnevezésében. A"teruezési osztály" megnevezés uryanis csak részben
fedi az osztály által végzett tevékenységeket, mertvalójában ettőI sokkal
szélesebb profilf a rendszeresen, illetve alkalmanként jelentkezó felada-
tok sora. Másods 7;c;í az oszte|y |étszámában jelentős csökkenés állt be. A
volt hadműveleti és kiképzési osztály 21 fójéhez (ami a 3 foglalkoztatott
nlugd$assal összesen 24 fő volt) üszonyítva 8 fóre apadt a tervezési osz-
tály átlománytábla szerinti létszáma, ami már a kezdet kezdetén megkér-
dőjelezte a felelősséggel végezhető munka feltételeit.

l Fen},\,e§ lGroly mt.e?Jede§, MH Aí},]i8i-TecttÍlitai Fócsopoítfóíöké8 teíve?lai oszl.^Yezf,iő
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Hog rniért állítom ezt, azt alapvetően két aspeklusból (eladatkör és
létvóm ) Hv ánom megvilá§t aní:

1./ Ha kezünkbe vesszük és elolvassuk a két osztály (a vott és a
jelenlegi) szervezeti és múködési szabályzatát, akkor kitűnik, hory a régi
o§ztály rendeltetése á ennek megfelelően a feladatai megmaradtak, sőt
bővrilt a nemzetközi kapcsolatok (utazrások, meghívások szervezése)
terén, valamint a repülóműszaki szolgálatfőnökség integrálásával jelent-
kező tervezési és koordinálási feladatokkal.

2.1 A2l főról majdnem lft-ára,8 főre csökkent létszámmal nem
lehet uryanazt a mennyiségű és minőségű munkát elvégezni akkor,
amikor (ráadásul) az esetek többségében a feladatok végrehajtására
rendelkezésre álló határidók is leröüdültek.

Ezen túlmenően koncepcionálisan olyan óhajjal lett kialakítva az
osztály sz.ervezete, hory az addig végzett olyan szakfeladatokat, mint pél_
dául a híradás szerveás, kiképás, kulturális tevékenység, stb. az MHP-
ság illetékes csoport- és szolgálatfónökségei (HIRICS) és szemlétóségei
(sárazföldi és légvédelmi) fogiák végezni a fócsoportfónölség irányába.

Valójában ebból semmi nem valósult rneg, sőt rosszabbodott a hely-
zet azáltal, hogr a főcsoportfőnökség alárendeltségében lévő szolgálat_
fónökségekről 'elrr;iztek" aznkabqsztások (személyek is), akik ezen fel-
adatokat MH szolgálatfőnökségi szinten vegezték.

Most tekintsük átr&iden mely fó feladatok tartomak a tetyezési osz-
tály hatáskörébe:

- az MH szintű ATB hadászati-hadműveleti szintű terveinek k!
dolgozása, eryüttműködve2 a csoport- és szolgálatfőnökségekkel;

2 A továbbiakban nem íroín, h JI kivel, milyen szeívezetekkel vató egylitttnúködé§ben t€rítlnek
végebajtá§ía a feladátok, mivel azok te.mészotüknél fo8va c§ak így való§ulhitnak me8, ónállóan
nem léteáearrek.
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- az MH szintű szabál)zatok, utasítások ATB-i fejezeteinek elvi és

ryakorlati kidolgozása;

- az MH magasabb harckészültségi fokozatba helyezése és moz-
gósítá§a ATB-i feladatainak rneghatározása, a kapcsolatos intézkedések,
okmányok kidolgozása, a heti információs je|entések feldolgozása és

továbbítása;

- a különféle üryeleti szolgálatok tervezése, szewezése;

- a különbözó szintú grakorlatok ATB-i követelményeinek kidol-
gozása, a főcsoportfónökség és alárendeltségébe tartoó katonai szerve-
zetek glakorlatainak el6készítésg szervezése és értékelése;

- a hadszíntér előkészítés ATB-i feladatainak koordinálása;

- a hadászati készletek §zéttelepítésével ás alkalmaásával kapcso-
latos tervezési feladatok végzése;

- a fócsoportfőnölség idószakos (éves, neryedéves, haü) tervei
nek elkészítése, éves, féléves beszámoltatások elókészítése, a beszámoló
jetentések elkészítése, bedolgozás az MHP-ság terveibe, beszámolóiba,
rajzolói tevékenys é g v égzése;

- a fócsoportfónö}ség és alárendeltjei rezsim tevékenységének
szervezése, irányítása;

- az MH ATFCSF-ség badászati-hadműveleti szakkiképzesi cso-
portjai <isszevonásának tervezése, koordinálrása, a közvetlen alárendelt-
ségben lévó szervezeteknél a parancsnokok é§ törz§ek felkészítésének
irányítása és ellenőrzése;

_ a felsófokú tisztképzÁ követelményei érvényesülésének koordi-
nálása és ellen6rzése, továbbá a tanintézeti képzés és a tartalékos pa-
rancsnoki képzés §zakfeladatainak szakmai felüglelete;

- akulturálismunkával,sporttevékenpéggel,haryomány-ápolás-
sal kapcsolatos feladatok koordinálása;
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-_ a külföIdi szolgálati utaztatásokkal és meghívrásokkal kapcsola-
t9* főcsoportfónökségi szintű szervezési és koordinálási feladatók vég-
zésel

- a fócsoportfőnök helyettes távollétében a "törzs" tevékenységé-
nek koordinálása;

- a fócsoportfónölrség és alárendeltjei béke és háborús híradásá-
nak tervezése és szswez&ei

_ és az osztály feladatai köaitt jelenik meg minden olyan eryéb
feladat, amely jellegénél fogva nem tartozik e5lik szakterülethez iém.
(Pl. társadalmi szervezetektől érkező üryek rendeáse, kútönböző kérel-
mek intézése, stb,) Ezért emlegetikezt azosztályt aszervezet ''mindene-
sének".

A fent felsoroltak csak naryon szűken tartalmazzák a feladatokat,
de ebből is látszik, hory milyen iiéleskörű és szerteágaá a tevékenység.

Ha szemléltetni szeretném ezt, akkor talán leginkább egy pókháló-
hoz tudnám hason|ítani a fócsoportfónökségen belüli kapcsolatrend-
szert, mivel a kizárólagos szakfeladatokat leszámítva, a többi feladat jel-
legénél és sokétúségénél fogva valamityen formában a tervezési osziály
tevékeny részvételével kell hogy megvalósuljon. (tervezés, szs,ruezéi,
koordinálás, irányítás, stb,) Ezen belül a felsorolt feladatok alapvetően
három csoportba oszthatók:

- MH szintú,

- főcsoportfónökségiszintú,

- főcsoportfónökségalárendeltjeitérintő.

. Ebből adódóan egl-ery intézkedés, parancs, illetve feladat megtb-
galmazásánál nag5ron körültekintóen kell eljárni, figyelemb e véve-azt,
hog5l ez valójában kire, milyen szintre vonatkozik. -'

,_ __Mindezen feladatok megoldására a jelenlegi állománltábla szerint 8
fó_áIl rendelkezésre. Ebből ery fó osztályvezetE,l fő gépiró. A maradék
6fó tervező tiszt között kellene megosztani a feladatoliat, amiból kitűnik,
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hogl ery-e5l főre több olyan terület isjut, amit addig külön-különis több
személy v é gzstt. P é ld á ul:

- hadműveleti tervezés - beszámoltatás,

- felkészítés,laképzés,

- híradástervezés-szervezés,

- HKSZ-ügeletesiszolgálatokszervezése,stb.

Mindezen negatívumok mellett a fóbb területeket elemezve, meg
kell jegleznem, hory a hadműveleti tervezés az a terület, amely 'lműkö-
dőképes" maradt az álszewezés után, magatázata az, hogy a terület mú-
velői az átlagost megha|adó felkészültségű, szakterületét önállóan i§ mű-
velni képes tisztek.

Ideális esetet feltételezve, hogl mindenki ittvan (nincs szabadságon,
nem beteg, nincs szolgálatban), akkor is folyamatos, feszített leteíheltsé-
get jelent a feladatok mardéktalan elvégzése. A jelen körülmények kö-
zött a teljesértékű hozzáértő helyettesítésról nem beszélhetünk.

Az irodai, kidolgozói munka me|lett csak elvétve é§ akkor is naryon
kevés idő jut a helyszíni ellenórzési feladatokra, pedig egy-ery terület
"átfogásához" hozzátartozik a személyes tapasztalatok megszerzéseis. Ez
pedig csak á helyszínen, a csapatoknál végzett ellenőrzések és egréb kö-
zös feladatok (pl.ryakorlatok) végrehajtása útján valósulhat meg.

Acikket olvasó az eddig leírtak alapján azt a következtetést vonhat-
ná le, hogy a terv ezési osztály az elmúlt idószakban nem volt képes alap-
rendeltetésének megfelelni. Ezt a kétséget szeretném eloszlatni, mert
bátran ki merem mondani, hogl - néhány feladat megoldása kapcsán je-
lentkezó bizonytalanságtól eltekinwe -az osztály tefes állománya a vele
szemben íámasztott követelményekne\ kthívásnak megfelelt.

Ez pedig úry volt lehetséges, hory a szabályzók adta lehetóségek
kihasználásával kö zÉpirányí|ő szervezettól vezényléssel, illetve nyugállo-
mányúak foglalkoztatásával (összesen 7 fó) az osztály 15 íővel végezte,
illetvejelenleg is végzi a feladatát. Természetesen nem szabad firyelmen
ldűl hagyni, hogy a 4 fő nyugdíjas csak részmunkaidós. Viszont nagy
előnytjelent a hosszú évek során felhalmozott tapasztalatuk, jártasságuk.
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Munkájuka hasonló körülmények között továbbra is szükség van és szá_
mítunk rájuk

A jövőre vonatkoóan - a Maglar Honvédség további átszervezése
kapcsán - a lehetőségek függvényében biztosítani kellene, hory az osztály
szervezeti felépítésében és létsámában jobban feleljen meg alaprendel-
teté§ének.

A leendő szervezot felépítésének kialakításánál, a létszámok meg-
határoásánál, a vegrehajtandó feladatokból kiindulva, a személyi felté_
telek megteremtését fontos szem előtt tartani, hogy a szükéges létszá-
mot nem vezényléssel és kisegító munkaerő alkalmazásával lehessen biz-
tosítani, hanem állománYábla útján. A tervezesi és s ze*ezési osztály he-
lyell eg " Hadmúveleti és szenezési osztáIy' léttehozlása felelne meg job_
ban az elvárásoknak, magasabb létsámmal, esetleg alosztály bontásban.

A jelenlegi állománytáblában nem tartom jó megoldásnak azt, hogy
a meglévó beosztások mindegyikének a megnevezés e tervező fótiszt, il-
Ietve kiemelt te§rcző tőtiszt. CÉ.lszerű az állománytáblás megnevezése-
ket a munkaköri leíriásokban megfogalmazott feladatkörökhöz igazítani,
hiszen erre minden lehetőség adott.

Enélkül 'csak ósszekweredne§ összefolynak a területek, a felelős_
ségek elmosódnak.

Ez a megosztiás és nagyobb létszám biztosítaná a szervezet hatéko-
nyabb működóképességét és lehetőséget biztosítana a feladatok végre_
hajtásának csorbítása nélkiil a szükséges beiskotázásokra és továbbkép-
zéseke is.

Célszerűnek tartanám az MH ATFCSF-ség szervezetében a csapat-
vezetési funkcíók miatt a törzsfónöki beosztás rendszeresítáét, mint
ahory ez minden olyan katonai szervezetnél szülrséges, ahol az aláren-
deltek és a' parancsnokság! (éftemez alatt a fócsoportfőnö}séget) tevé-
kenységének chszehangolása, koordinálása, a végrehajtás ellenőrzése és
a tapa§ztalatok feldolgozása szükséges.
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