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LOGISZTIKA-KATONAI LOGISZTIKA

A IIADITECHNIKAI BIZTOSITÁS, MINT ALKALMAZOTT
LOGISZTIKAI RBNDSZER

K5thay Jónos|

1.Az alkalrnazott logisÍika értelmezáse és a
katonai logisztika mibenléte

A logisztika elméleti problémáit elemó ciklrsorozat eddigirészében
alapvetőén integrált logis}tikai síkon üzsgálódtam. Ezért a.logisztika ál-

talános - a konkiét megjelenéstől elvonatkoztatott - problémái kerúltek

felvetésre. A logisaikiiátható és materiálisan kitapintható megjelenése

azonban sohasdm ölthet te§tet integrált logisztikai interpretációban,

A logisztika valós világát az alkalmazott logisztikai területek hordoz-
zák. És iennél inkább átbillenünk ebbe a valós ülágba, annál rohamo-

sabban távolodnak el eglnnástól a logisztikával foglalkoá szakemberek
és merülnek el az adotl szakterület konkíét ismereteket és tiszteletet
parancsoló légkörébe. Ami ezután még összetarthatj a a','logisz{thlsokat"

és egyáltalán bizto§ít közöttük kommunikációs lehetőséget,.az a logisz-

tikaámélet, a maga integrált logisztikai törvényeivel és szabályaival, me_

lyek minden alkaimazoti terúleten ugyTúg_y hltn_a! és érvényesülnek,

,"gítu" uugy gy"ngíwe a szakmai megvalósulások foly amatát. .E7Éít 
v^n

uá 1"t"nré!, tiogy timunkálatlan elméleti keretek között, sok logisztikus

a saját szakieriláét azonosítja a logisztikával - nem kevés -. komikusnak
rűnő" szal<rnai vitóí" provokálva ezz el a"ivólis" szakterületek védelmezői

kózött.

Maga a vázolt jelenség abból adódik, - mint már a soíozat elsó cik-

kében2 ilemezterrr_ - hogy a tapasztalati logisztika mindíg eg5l konkrét

1 Dr. Kóthay Jáno§ alezíede§, e8yet€mi docens, ZMKA Haditechnika tan§zékvezetó hetyettes

2 Katonai Logisáika 2. §z. ( 1 993.)



folyamatmegvalósító rendszerehez illesztve - arra ráépítve - annak szer-
ves. alkotórészeként jelenik meg. A kózlekedés terülétén dolgozó szak-
ember számára a logisztika, a közlekedés szervezés problémájaként je-
lenik meg. A technikai eszközök biztosításával foglaikozó méin<ik vágy
technikus szemében a logisztika, a javítás-szervezés vagy technikai kiszdl-
gálás szervezés problémájaként, de nem annak alapférdéseként merúl
fel. Ami a kettőben közös, csak annf, hogy megfelelő információkat és
erőforrásokat, megfeleló tér-, idő- és minóségállapotba kell hozni az
adott folyamat megvalósulása érdekében; és az ilyenirányú tevékenysó-
get mindkét szakmában azonos törvényszerűségek befolyásolják és ázo-
nos módszerek segítik. Akik ezt a közös nyelvet értik azok számára a két
terület átjárható, de hangsúlyozom, hog5l olyan logisztikus nem létezik,
aki legalább egy szakterületen ne mozogna otthono§an.

lgy az alka|mazott logisztika egyenlő szakma, plusz logisztikaelmé_
let.

Vigyázni kell azonban arra, hogy mit tekintünk alkalmazott logiszti_
kai területnek. Nem kevés szakmai interpretációt olvasok mostanában
arr9l, hory mi az a katonai logisztika és milyen jellemzők alapján integ-
rálható. Ezek az elemzések a végén mindíg nyitva maradnai és tudÓ-
mányosan elfogadható konkrétumot még nem olvastam a katonai logisz-
tika beazonosításához.

A téma nehézsége feltehetően abban rejlik, hogy egységes működó
rendszerbe integrált ilyen terület nem létezlk Ha azt mondom: katonai
bgisznka, körülbelül annlt ér, mintha azt mond alám: polgái logisaika .

Katonai logisztikai folyamat épp úgy nincs, mint ahogy katonai folyamat
nem ábrázolható, melyte a logisztika ráépülhetne. A hadseregben külön-
böző folyamatok zajlanak sokszor eglrmástól függetlenül, külónböző cé-
lok megyalósítása érdekében.

Ezekre a folyamatokra vag5l ezek meghatározott szakaszaira alakít-
ható ki a folyamatot kiszolgáló (biztosító) logisztikai rendszer.

Így a katonai logisztika kifejezés gyűjtő fogalomnak tűnik, mely a
hadseregben létező a|kalmazatt logisztikai területek összességét jelóli.
Mint ilyennek van is létjogosusltsága, amennyiben magán hordozza a
hadseregben létező folyamatok megvalósulásának sajátos jellemzőit, ka-
tonai specifikumait.



Annak már lenne értelme, hogy felmérnénk a katonai logisztikán
belül értelmezett összes alkalmazott területet rendszerezés céljáből, de
valószínű, hogy sokkal több ilyen létezik, mintsem gondolnánk. Ha létez-
ne (vagy létezhetne) ilyen rendszerezés, eligazítást adhatna számunkra
arról, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek eg5,séges rendszerbe in-
tegrálhatók és egységes logisztikai alkalmazás kapcsolhatá hozzá.

Ilyen irányú törekvések a hadseregben már évek óta tapasztalhatók.
A javítómúhelyek ósszevonása, a technikai szolgálatok integrációja, majd
az anyagi-technikai biztosítási rendszer létrehozása, mind ezt célozza.
Jelen cikkben el akarom kerülni annak megítélését, hogy ezek a törek-
vések rnilyen eredménnyel jártak, célon egy |étező kialakított terület
üzsgálata és logisztikai vázlatának megalkotása, annak késóbbi elemzése
és részletes alkalmazott logisztikai rendszerének kiépítése céljából.

Ez a terület pedig a haditechnikai biztosítás, anyagi-technikai bizto-
sítás rendszerében értelmezett folyamata.

2. A haditechnikai biztosítás célrend§zere

A haditechnikai biztosítás (továbbiakban HTB!) történetileg kiala-
kult, valósan létező, adott szeíyezeti keretek között funkcionáló rend-
szer.

Lefordítva a kibernetika nyelvére ez azt jelenti, hogy logikailag nem
feltétlenül követi a természetes folyamatigényeknek megfelelő struktú-
rát, de lehatároltsága révén megszabott célok teljesítésére hivatott és
ezekhez rendelt folyamatok megvalósítása a működő rendszer értelme
és megkövetelt fe|adata. Ez egyébként jellemző az ATB más alrendsze-
reire is.

Feltételezem, ho gy az olvasó az anyagi-technikai biztosítrás kapitális
kérdéseiben járatos, így a környezeti kapcsolatok értelmezésével nem
foglalkozom. Rátérek a kiválasztott rendszer behatárolására, melynek
első lépéseként megvixgálom, milyen kitűzött célok elérésére szervező-
dött a HTB rendszere.

Aki felvállalja a fentnevezett probléma elemzését, már az induláskor
bizonyosságot szerezhet arról, hory a HTB rendszer behatárolása nem



lesz sétagalopp. A rendszer kitúzött céljai uganis nem eglmemű célok,
részben fúggetlenek is eg5rmástól (akár ery másik rendszer6en is megva-
lósíthatók lennének). Es nagyon sok szakterület szakember és eszköz-
igényét mozgósítják megvalósulásukhoz.

A nevesíthető célok két jól elkülöníthetó csoportba szerveződnek.
Egyrészt a harc- és szakanyagok, másíé§zt a haditechnikai eszköák biz-
tosítására irányulnak.

Ennek negfelelóen az alábbiakban póbálom a célokat azono§íta-
rri:

1. A csapatok és egyéb katonai szervezetek

megfelelő - helyen,

- idóben,

- mennyiségben,

- minóségben,

- előre meghatározott norma alapján

harc- és szakanyagoHcal való elbtása (biztosítása).3

2. A csapatok és egyéb katonai szervezstekfelverelése aíe|adatlk
ellátásához szúks é ges h adit e chnikai e uköz ökkel.

3. A rendszeresített haditechnikai eszközőkkonzmi sinten tartó-
8a.

4. A haditechnikai eszközökben b eállott vevteségek megfelelő he_
lyen és idóben -Ppl snak megfelelő ménélal utónpótlása.

5. A haditechnikai eszköák állandő alkalmazható Msz óllapotban
tartása.

3 Az €llálás és bzlosítás fo8alínak éítelmezé§e körül me8lehetó§en sok üta van a §zak Dábao, Jelén
munkában nem célom az említett ütába be§állni, egyszeílien alkalmaznom kell Yalamelyiket és
mindí8 a harc- é§ szakanya88al vétzett fizikáli§ tevékeíy§é8ek ö§szes§étét jelölóm vele.



6. A meghibásodott és sérülést sz€nvedett eszközik szakszerű és
gy ors helyre óllító s á n a k v égre haj t á s a.

A felsorolás felületes áttekintése után is nllvánvalóvá válik, hory a

bonyolult celrendszer többirán},ú, tartalmában és módszerében is eltéró
követelmény - együttesnek való megfelelést irányoz eló a IITB rendszere
számáta.

A felsorolt élok - részben - tisztán (vagy fóleg) logisztikai jellegú
folyamatok létrehozásával valósíthatók meg, részben bonyolult techno-
lógiákat igényló, döntóen termelési (technikai), illewe szolgáltatási lo-
gisztikai célokkal, folyamatokkal és megvalósulásukra létrehozott rend-
szer működteté§evel teljesíthetők.

Varyis feltehetóleg már itt sem leszünk képesek ery konkét alkal-
mazott logisztikai területet regi§ztrálni, hanem több alkalmazott terület
eryirányba mutató folyamatait kell vezetési szinten összefogni.

Röviden jellettzem a íelsorolt céIokat:

2.1, A harc és szakanyag biztosíüís

A harc- és szakanyagok biztosítása alapvetően logisztikai célnak tű-

nik A harcanyagok közé - összhangban a legújabb szakirodalmi törekvé-
sekkel - a rakéta, lőszer, műszaki harcanyag és vegyi harcanyag kategó-
riákatsorolom. A harc- anyagellátás mintellátási folyamat a harcanyagok
felhasználsának és kezelésének sajátosságai miatt eltér a szakanyag ellá-
tástól, ezért kúlön rendszerben, de azonos folyamat - elemek felhaszná-
lásával - a szűkséges kibóvítésekkel - megy végbe.

Szükéges kibóvítésnek nevezem főleg a rakétáknál és lőszereknél
végrehajtásköteles idószakos ellenőrzeseket, bevixgálásokat, konzervá-
lásokat, alkalmazáshoz történő előkészítési feladatokat.

A szakanyagok éretelmezé§e eléggé önkényes az irodalomban is. Je-
len munkában a szakanyag kategórába sorolok minden olyan anyagot,
mely nem harcanyag nem sorolható be haditechnikai eszkóznek, nem

minősül karbantartó-, norma-, javító anyagnak, szerszámzatnalq tarta-
lékalkatrésznek és tartozéknak.



A domináns és bővebb feladat a harcanyagellátás, elÉít alapveíően
ezt elemzem.

Az eilátási cél megjelölésében felsorolt megfeleló hely, idó, meny-
nyiség, minőség haryományos - a gazdasági logisztikából ii jOl ismeri -
követelménycsoport, a nyelőforrás igényeinek való m egíele|ést célozza.
Sajátosság, hog5l az optimális költség viszonyok kialaKtását itt az előre
meghatározott norma képüseli,

Ez nem jelenti azt, hogy a költ§égkihatások figyelmen Kvül marad-
nak, de a normákban vannak elrejtve.

Az ellátási (biztosítási) folyamatra jellemző, hogy egyrészt felhasz-
nálás, másrészt veszteségfüggő, ugyanakkor jeltemző az is, hogy előre
nem látható időpontú és tartalmú feladatmegoldásho z azonrlali vagy vi-
szonylag röüdidejű hozzáférést kell biztosítani. Iry az ellátást több lép-
csőben jelentős felhalmozási készletek fenntartásával lehet megoldani.
Ez állandó, részben mobilizált vagy gyorsan mobílizálható készlettartást
jelent. Erósen figg az ellátási folyamat attól is, hogy milyen időszakban
valósul meg a szervezése. Békében alapvetően kiképzési célú felhaszná-
lás a determináns tényező, a veszteségeket pedig elsősorban elöregedés
és szavatossági korlátok határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy békeidő-
szakban a folyamat determinisztikus környezetben zajlik, biztonságosan
előrelátható és jól tervezhető.

Háborús körülmények között üszont, a harcanyag felhasználása
(helyszíne, ideje, módja, mennflsége) rendkívül stochasztikus környezet-
ben valósul meg, csak nagyon felszinesen progno§ztizálható, íg5l sok bi_
zonytalansági ténye 7ót tartalmaz. Aveszteségek pedig alapvetően az el-
lenség tevékeny,ségétől és lehetőségeitől függenek és ez a tény szinte alig
biZtosít tudományos előrelátást.

Időszaktól függetlenül jellemzó továbbá a folyamatra, hogyjelentős
mennyiségű fölösanyag, hulladék, göngyöleg keleketkezik, me\.rrek új-
rahasznosítását, vagy a rendszerből való szakszerű eltávolítását meg kell
oldani.

Végezetül pedig a üzsgált cél megkövetelte teljes folyamat minden
szakaszára, annak minden pontjára jellemző lesz, hory veszélyesanyagok



kezelését, mozgatását kell megoldani, mely egy sor különleges előírás és
rnűvelet aktiüzálásával valósulhat meg.

2.2. Felszerelés haditechnikai eszközökkel

A katonai szervezetek felszereláe haditechnikai eszközökkel nem
folyamatos, állandó feladat, hanem egyszeri vary időszakosan jelentkező
beruhrázási jellegű tevékenység,

Elsődlegesen a szervezetek íe|állításánál jelentkező igény, majd a
technikai és technológiai fejlődés követelte profilbővítés kapcsán jelent-
kező rendszeresítési, rendszerbe állítási, szervezetbe állítási" funkcióban
ölt testet.

A cél megvalósítását motiváló igények felléphetnek egyrészt alkal-
mazói oldalról, másrészt rendszerfüggő kovetelményként, mely adódhat
belsó vag5l külső (kömyezetfüggő) motivációból,

Vagyis egy rendszeresítési folyamat beindulhat az alkalmazó felve-
táe alapján, beindulhat a kiszolgált rendszer működáének javítása vagy
megváltozott körülményekhez igazítása okából, de előírhatja egy mind-
ezektől fúggetlen és az egesz kiszolgált rendszertől is független gazdasá-

gi, politikai, katonapolitikai jellegő dóntés. A HTB rendszer számára ez
mindegy, mert maga a cél ezen kívül fogalmazódik meg, illewe aktiüzá-
lódik

Maga a cél - mármint a haditechnikai eszközökkel való felszerelés -
elsősorban termék figyelési, ha§znosíthatósági próba és elosztási folya-
matokkal valósítható meg, de fontos termelési jellegű segédfolyamatok
közbeiktatása is szükséges (kompletté tétel, berendezések összeáI|ítása,
kikonzerválás, hitelesíté§, üzembehelyezés stb.).

A cél megvalósításában alapvetően a logisztikai végkifejlet dominál.

4 A íend§zeresíié§, rendszerb€ állítás és a szervezetbe állítás a techoikai eszköz életciklusának kez-
dó fázi§ai, melyeket a rendszelben laítás és a rendszerböl való kivonás követ,



2.3. A korszerű szinten tartás

A haditechnikai eszközök korszerűszinten tartása, mint cél a rend-
szeresített eszközök fejlesztésében, korszerűsítésében, tudásukat és ké-
pességeiket növelő kiegészítő eszközök és szerkezetek gyártásában, a
korszerűsítés célj ából. beszerzett részeg5rségek, fődarabok beépítésében
valósul meg, A céI elérésénekjelentős a gazdasági hatása, mert kitolia az
eszközök erkölcsi élettartamát. Alapvetően technológiai jellegű folya-
matokban realizálódik a cél, kevés (szüksóges mértékű) logisztikai kiha-
tással. A korszerű szinten tartás a kutatás-fejlesztés, esetleg újítás folya_
matiban valósul meg az előkisérletek végrehajtása, kisérleti minta gyár-
tás, csapatpróba, módosítás, sorozatgyártás funkcókon keresztül,

2.4. A haditechnikai eszközutánpótlás

Az utánpótlás alapvető célja, a kiesett eszköz helyére új vagy felújí-
tott, esetleg javított eszköz biztosítása. Alapvetóen ellátási motivációtól
vezére|t célkttűzés, ami az elvárt szintű feltöltöttség folyamatos biztosí-
tására irányul. Elsósorban logisztikai módszerekkel valósítható meg, A
cél megvalósítására szervezódött folyamatra jellemzó lesz, hory nem
prognosztikus, hanem un. esernéry{üggő vagy eseménykövetó magatar-
tással működik Ennek tükében bizonyos fokú készletfenntartási, g5zár-

tási és elosztiási, valamint újraelosztási részfolyamatokat tartalmazhat. Az
igény kimondottan alkalmazói oldalról merül fel, de háborúban szerve-
zetfűggő, ami azt jelenti, hogy bizonyos határon túl össze kell hangolni
más technikai eszköz iránti igények meglétével és a személyi létszám ala-
kulásával. Békeidőben a szervezetfüggőség nem determináló tényező,
mert a normák szerint rendszeresített állomány szintentartására kell tö_
rekedni.

A pótlás magába foglalja új eszközöknek a rendszerbe való bevitelét
és a rendszeren belüli újraelosztási folyamatot, mely az alrendszerek
meghatáIozott prioritás szerinti kompletté tételét képes biztosítani.
Ugyanakkor bizonyos eszközféleségek pótlása a rendszeren belül szer-
vezett termelési (gyártási) tevékenység fenntartásával is biztosítható.

10



2,5. Az üzembentartás

A haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazhatókész állapotban
tartása a HTB talán legvaskosabb, legbonyolultabb és legtöbb hasznot
hozó célkitűzése.

A szakirodalom általában üzeqbentartásként deffiniálja a cél meg-
valósítására szeíyezetL folyamatot.5 A cél teljesítése feltételezi a hadi-
technikai eszközók szabályos üzemeltetési feltételeinek megteremtését,
az üzemeltetési biztonság megvalósítását, az eszközök élettartamának
nóvelése érdekében folytatott tevékenységet, az üzemenkívüli szabályos
kezelést és annak feltételei megteremtését, az eszközök felkészítését a
megfeleló környezetben és feladatvégrehajtás közbeni üzemeléshez.

Feltételezi továbbá fentiek érdekében a szakállomány felkészítését.
Mindezen tevékenységek motiváló tényezője alapvetóen a megelőző jel-
leg, továbbá jellemző, hog5l megfelelő feladar, idő-, környezet - valamint
normaorientált végrehajtást feltételeznek és a fentiek figyelembevételé-
vel készült prognozisokra alapozódnak,

2.6. A helyreálliüís

A meghibásodott és sérülést szenvedett eszközök helyreállítása tisz-
tán eseményorientált, szükségszerűség alapján megvalósítandó célkitű-
zés-

5 Az üzembentartást é§ a következópontban táígyalthelyreállítá§t a§zakilodalom e8yüttesen
fenntaításnak, va8y üzernfenntartá§nak n€vezi, Utóbb e8yre inkább az üzemfenntaítás kezd el-
terjedni, (í-ásd: Dr. Turcsányi - Dr. Báthy - Lovász - Dr. Réger - Nebehaj , Timkó: Az anya8i-
technikai bizto§ítás alapjai, Je8yzel, ZMKA, Ní .sz.734lzl'7 ,) A céIokmegfogalmazásáná
azéíi indokolt a külőn kezelése, mert a helyreállítá§ a lendszerból kie§ó vagy ahhoz közel álló
eszköz újszerú álapotba hozatalára irányul; az üzembentartás pedi8 az eszköz élettaítamának,
üzemkészségénekteí,szerú kitolására, (Lá§d mé8: fenntaítási straté8iák!)
Megiegyzem, ho8y az ü zembentartás és fenntaítá§ vi§zonyánák me8halározására má§ §zakjnai
elképzelé§ekis élnek. En jelen mun}ában a Tücsányi féle m€gközelíté§t alkalmazom, ami azé
kényekne§, meít az üzemelteté§t külön kezeli az üzembentaltá§tól és ezzel folyamaton Kvülre
helyezi. Ez pedi8 ponto§sn így van a }íTB szemszó8éMl,
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. A helyreállítási igény az eszkóz meghibásodása, vagy sérülésének be-
következése, itlewe a meghibásodás röüd időn belüli Úék<ivetkezése té-
nyének megállapítása (észlelése) után jelentkezik. Ebból adódóan nehe-
zen prognrxzlizáIható, alapvetően kapacitás függő tevékenységeken. ke-
resztül realizálható. Rendkívül komoly technológiát (sót technológiá-
kat!) tartalmazó termelési jellegű mag köré csoporiosuli speciális jeilógű
és tartalmú logisztikai folyamatokban realizálódó célkitűzés. Ietlemlő
részfolyamatai a technikai felderítés, az összegyűjtés és a javítás helyére
való eljuttatás, a javítás, valamint az a|kalmazőhoz való üsszajutÜtás
(üsszatérítés.)

3. A fizikai folyamat

Ahhoz, h9gf a felsorolt élok megvalósulása beinduljon, meghatá-
rozott fizikai folyamatot kell felépítenünk, mely magába foglalji azt a
konkrét tevékenységi láncot, aminek végrehaj tása a kívánt eredmény el-
éréséhez vezet. Elsó megkőze|ítésben a fizikai folymatot a legnagyobb
léptékben kísérlem meg ábrázolni, majd annak további részletezéiével
finomítom a vázlatot.

Ha a felsorolt célok elérésére ery-egy részfolyamatot rendelünk, ak_

kor durván - harc- és szakanyagellátás,

_ felszerelés,

- korszerű szinten tartás,

- technikai eszközpótlás,

- állapotmegőrzés (üzembentartás)

- és helyreállítás

ré szfo Iy amatokkal keII sz á mol ni.

Mielőtt rátérnék a fizikai folyamat felépítésére, szeretném ráirányí-
tani a figyelmet, hory a felsorolásból is két jól elh)löníthető anya§ jekgú
és technikai jellegű műveletcsoporton kívül, léteznek olyan köztes művi_
letelemek, melyck hovatartozása már most láthatóan problémát okoz.
Ilyen pl. A 2. l . pontban túrgnlt harcanyagok technikai előkészítése és idő-
szakcs bevbsgálása. F;zí pl, az állapotmegőízés (üzembentartás) folya-
matában lehet csak értelmezni, ami viszont a technikai folyamat szerves
része-
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Az,hogy azelméleti folyamatok ábrázolásakor ezt hova szervezzük,
szinte csak konvenció kérdése. Már meglévő és működő rendszernél cél-
szerű ott értelmezni, ahol már hasonló jelleggel létezik részfolyamat (az
ábrázolás egyszerűsége miatt).

A gyakorlati szervezésnél azonban a ráfordítási igény és a lehetósé-
gek elemzése lehet a választóvíz. Az azonos részfolyamatban működő
tevéken)rségeknél a megfelelő infrastíuktúra kialaktása és a szervezet
létrehozása (még ha, csak ideiglenes jelleggel is) lesz a ráfordítás növelő
tényező. Más részfolyamatba áthelyezett tevékenységnél a szállítási,
esetleg a fo|ymatközi raktározási költséggel mérhető a hatékonyság. A
döntési alapot az összevetái adatok szolgáltatják. A költség persze k!
bernetikai értelmezésben nem csak a pénz lehet, hanem bármely haté-
konysági mérőszám, mint erre már korábban említett írásomban kitér-
tem. Igy a fentebb említett üzembentartás jellegű részfolyamat az anyagi
főfolyamatban külön értelmezést nyer, mely külön álló szervezet létre-
hozásában fog valóságos értelmet nyerni.

A fent elemzett jelenség tulajdonképpen egyik oka annak, hogy a
rakéta és lószerbiztosítás mint műveletcsoport nem tud leszakadni a ha-
ditechnikai biztosítás _ korábban feg}5/erzeti é§ technikai biztosítás, még
korábban fegyverzeti biztosítás - folyamatairól.

Egyszerűen a hadmúveleti - harcászati hatékonyság fogalmaival
mért rendszerhatékonság csökkenne, ha a történetileg - jól vagy rosszul
- kialakult §truktúrát bontanánk meg a maga infrastruktúrájával, szakem-
ber gárdájával és meggyökeresedett vezetési módszereivel (és azzal a ve-
zetési szisztémával, ami a hasonló jellegű folyamatok irányítrására alkal-
massá vált).

fu most.jön a komoly probléma, hog5l akkor a HTB fizikai folyama-
tába hogyan építhető be egy olyan részfolyamat (nevezetesen a harc- és
szakanyag biztosítás), melynekcsak az ál|apotmegőrz,ési műveletcsoport_
ja van összhangban az alaprendeltetéssel, a többi pedig más irányú sza-
bályoknak és tövényeknek engedelmeskedik.

Itt egyszerűen arról van szó, hogy a HTB mint kibernetikai rendszer,
két egymásmellett párhuzamosan futó fizikai folyamatot tartalmaz és
mindkettő kivitelezése a működó rendszer feladata. Elnevezhetjük tech_
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nikai és anyagi fizikai folyamatnak. Mindegyik más síkon mozog, így egy
logisztikai rendszerrel nem szolgálható ki.

A rendező elv itt nem lehet az integrált logisztikai koncepció, mert
fordított gondolkodáshoz vezetne. Onálló fizikai folyamatokat gyömö-
szölnénk be egy elvi sémába, amit az egyre nagyobb logisztikai egységek
felépítésével kóvetnénk el és ezzel összemosnánk a rendszert; ami azt
eredményezné, hogy elóbb, utóbb elvész a fófolyamat. Meghatározó a
rendszer funkciója és nem áldozhatunk fel a logisztika oltárán fizikai fo-
lyamatokat, de azt sem tehetjük meg, hogy rendszerfunkciót logisztikai
feladatként kezelünk, mert akkor a késóbbi szervezés során megszüntet-
hetnénk, átszervezhetnénk, módosíthatnánk logisztikai szempontoknak
alávetve. A rendszer funkciói adottak, az a logisztikus számára tabu, mert
felette áll a logisztikai hatékonyságnak. Pedig erre nagy a kísértés, mert
esetünkben is c ft arc- és szakanyag biztosítás sziníe tisztán logisztikaijel-
legű részfolyamatnak látszik.

Az esetünkben sejtett két fizikai folyamat között logisztikailag az a
különbség, Itogy a technika életútja más mint az anyagé.

A technika a rendszerbe való bekerülése után belép egy körfolya-
matba, ami elóidézheti a rendszeren belüli cirkulációját, de feltételezi a
rendszerbő[ való kilépése után a rendszerbe való többszöri visszatérését
is_ 

b

Az anyag életútja a rendszeren belül determinált. Tendenciózus jel_
leggel tór a célállomás felé és áthalad a rendszeren. vagy elnyelődik bén-
ne a meghatározott ponton. Más a helyzet a fenntartási fiavító-, karban-
tartó-, stb.) anyagokkal. Ezek a technikával végzett műveletekhez szük_
ségesek a meghatározott pontokon és szinte segéd- vagy kiegészítő anya-
gáramnak tekinthetók. Sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem választ-
hatók el a technikai eszközök logisztikai útiától. Nem is követhetnénk el
nagyobb hibát, mint külön logisztikai rendszerben kezelnénk azokat,

ó A szakirodalom terrotechnológiai körfolyamatként említi a vázolt jelensé8et, Lá§d.i Turcsányi
Károly| A fe8},veízeti é§ technikai es'zközók üzemeltetése é§ fenntartása elmélet6nek alapkérdé_
sei. (Disszertáció. ZMXA: 5l5/1 l00.
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mert a kétféle áramlatmozgás koordinálása szinte lehetetlenné válna, de
legalábbis elképesztóen sok hibafaktort generálna. lgy aztán rá is kell
mutatnom az általam fentebb haszn ált"technikai és anyagi fizikai folynal'
bontás pontatlan voltára is. Hiszen a fenntartási anyaginkább anyag, mint
a rakétavagy akár a lőszer, de szorosan a technika áramlásáhozvan kötve
a léte, így elválaszthatatlan a technikai főfolyamattól.

Nézze el nekem a T. olvasó, ha ezzel kapcsolatban egy kis kitérót
teszek.7 Szeretnék rámutatni ugyanis egy gyakorta mereven kezelt elv
rugalmasabb alkalmazásának szükségességére. Mélységesen igaz és va-
lóban nemes szervezési alapállás, hory a funkcionális megkózelítés vezet

racionális szervezési eredményhez. Azt is kell tenni, hogy amíg a funkci-
onális szemlélet eredményt hoz, addig a rendszer valós funkcióihoz kell
mindent hozzárendelni (eszközt, létszámot, szervezetet) de, ha a racio-
nalizálás gátjául szegődne , azonnal félre kel1 dobni. U5lanis más rend-
szerezési szempontok is léteznek, mint pl. a feltételek, lehetőségek meg-

léte, a térbeli, időbeli egyeztethetőség vagy éppen a regionális önállóság

biztosítása stb.

Ebből következik, hogy bizonyos feltételrendszer mellett meghatá-

rozott funkcionális alapra szer"\rezett megoldás eredményes lehet, más

esetben zavart okoá-

Legveszélyesebbek azok a törekvések, amikor egy jóval fejlettebb
infrastruktúrával rendelkező rendszer megoldásait akarjuk adaptálni; és

meg kell mondanom, hogy a funkcionális szemléletnek igazán a fejlett és

rendszerezett infrastruktúrák kedveznek.

Visszatérve a fenntartási anyaghe|yzetére, nem lehet elszakítani a
technikai főfolyamattól azon a címen, hogy anyagi életútja van, mert va-

lójában nincs. Az életutaknak a különbségét nem az áramlatjellege, ha-

ném a fizikai folyamatok múködésének sajátosságai okozzák Meg kell
tehát keresni egy olyan pontot, ahol még az adott fizikai folyamat dominál
és azt, az annak megfelelő logisztikai rendszerrel tudjuk kiszolgálni.

7 A leijebb kifejtett gondolat§ort dr, Turcsányi okfejté§e alapján íítam le.
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Elsődleges áttekintés után úgy tűnilg hory a harc és szakanyag ellá-
tást kell (vagy célszerű) külön fizikai folyamatként kezelni, vag;rii iharc_
és szakanyagellátás (most már kimondhatjuk) nem részfolyariát, hanem
önálló fizikai folyamat. Atöbbi részfolyamat a technikai főfolyamat részt-
vevője,

Az l.sz. ábrán megkíséreltem feltüntetni a HTB technikai főfolya-
matát a korábban elmített részfolyamatok és a köztük levó kapcsoiati
irányok ábrázolásával. A fizikai folyamat a ktilsó ellátási forrásók és az
üzemeltető (alkalmazó, felhasználó) szféra közötti teret hivatott kitölte_
ni.

Az ábra részletes magyatázaíát nem tartom szü}ségesnek, viszont
indokolni kell néhány fontosabb kapcsolati irányt, mely á folyamat mű_
kódésének okát szolgáltatja. A kapcsolati irányokat megszámoztam,
ezeke fogok hivatkozni.

A felszerelés részfolyamat egpészt az űzemeltetők (14) kapcsolat,
másrészt a pótlá§ részfolyamat (7) kapcsolat feltöltésére irányui. a (z)
kapcsolat azért él1 mert rendszeresítés során nem csak az üzemeltetőkre
fordítanak gondot, hanem kis előrelátással |étrebozzák azokat a tarta-
lékokat is, mely a rendszer folyamatos működtetéséhez, meghatározott
követelmények alapján, szükégesnek mutatkozik. Ez nllván a pótlás
készlettartási funkcióját céIozza. A fetszerelá részfolyamat forrrásai (3)
külsőforrás és (6) belsőforrás irányokból értelmezhetók. A korszerűsíiéi
e$názt a felszereléshez kötódik, melynek nyilván a rendszeresítési és
elosztási funkcióit látja el feladattal - (6) kapcsotat, másrészt a pótlás
forrásaként szerepel - (5) kapcsolat, Bemeneti kapcsolatai az üzemelte-
tők irrányából - (16) - a korszerűsítésre szoruló eszközzel és az ipari és
kereskedelmi szférából - (a) - való beszerzésekkel realizálódnak.

A helyreállítással való - (15) - kapcsolat arra utal, hogy bizonyos ki-
sebb horderejű korszerűsítéseket, újítások realizátását a tenszerű meg-
előző javítások (TJM) során tervezhetik kivitelezni. E nnek az az éítelmé,
hogy a rendszer működését ne zavarják meg és ne tegyék költségesebbé
a technikai eszközök terven felűli kivonásával, apróbb változtatások ese-
tén. Természetesen innen már új vonásokkal rendelkező módosított esz-
köz jelenhet meg, mely a felszerelés részfolyamaton kere§ztül, mint mó-
dosított ellátmány kerül újra az alkalmazó készletébe. Az állapotmegőr-
zés - (12) - kimenete a központi tárolásra bevont konzervált eszköz liap-
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csolati irányát fedi, mely az űzemen (használaton) kívüli állapot kifeje-
zője. Itt már kezd kirajzolódni a pótlás belső logisztikai tartalma, mert
nyilván, valamilyen deponálási műveletet fog igényelni. Ugyanakkor
ezen a kimeneten kerülhet a felszerelésre érkezett eszköz tartalékolásra
szánt része, (13) kapcsolat - ha az konzerválást igényel - a pótlás részfo-
lyamat készlettartási funkció hatáskörébe.

A - (19) kimenet - úgynevezett vissza-irány, mely az üzemeltetőtől
bevont eszköz oda-vissza irányú kapcsolatát ábrázr:lja.

A helyreátlítás - (10) - kimenete azt a szituációt szemlélteti, amikor
javítás után nem az eredeti üzemeltetőjéhez kerül az eszköz, hanem új-
raelosztásra tervezik. Ez a jelenség főleg a háborús működésre lesz jel-
|emző.

Külső szolgáltatás igénybevételét jelzi a (I7) kimenet - mely főleg a
béke múködésre jellemző. A helyreállítás bemenetét képező (8) és az
állapotmegőrzés (2) kapcsolata, kimondottan a fenntartási anyag jelen-
létére utal.

4. A főfolyamatokra épített logisztikai vázlatok

A fenti értelmezés után a HTB technikai főfolyamatának lényegi
működése kirajzolódik. Az azonban látható, hogy így még nem fog mú-
ködni, mert hiányzik egy olyan logisztikai keret, melyben ai egész folya-
mat megmozdulhat. Alapvetően beszerzési, szállítmányozási és közbe-
eső raktároziási folyamatok hiányoznak, Ne zavarjon meg bénnünket az,
hogy az egyes részfolyamatoknak is meg van a maguk belső logisztikája,
ez majd terítékre kerül a részfolyamatok bontásakor.

A kérdés az, hogy a részfolyamatok kerülhetnek-e közvetlen kap-
csolatba az ellátási forrásokkal vagy csak a rendszer logisztikai láncán
keresztül juthatnak a szükséges áramlatokhoz. Nos a gyakoribb jelenség
az, hogy mindkét vonal éI. A folyamatközi logisztikai lánc kiépítésénél
minket a közvetlen vonal nem érdekel. Ez majd a részfolyamat felbontá-
sakor lesz számunkra érdekes.

A továbbiak során kísérletet te,szek azoknak a folyamatközi logisz-
tikai elemeknek a beépítésére, melyek az egész ttzikai folyamat múkö-
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dését befolyásolják. Varyis, amelyek mozgásba hozhatják a fizikai folya-
matot, a kitűzött célok megvalósulása érdekében.

A felépített togisztikai |ánc a 2. sz. ábrán krsérhető figyelemrnel,
melyhez jelen beszámoló előzményeinek ismeretébenÖ nem szükséges
túl sok magyarázat.

Az látható az ábtától, hogy szállítmányozási, raktározási, hulladék-
anyag kezelési és kiléptetési összetettműveletek képezik a fizikai folya-
mat logisztikai készletét. A szállítmányozási műveletekkel kapcsolatosan
megjegyzem, hogy jelképes értékűek, mert a üzsgált szinttől függően
ezek szállítási és anyagmozgatási alapműveletek is lehetnek.

Az ábra ugyanis n agyléprékű álíalános vázlat, ami a rendszer lineáris
homogén kivetítése és mint ilyen elvonatkoztatott a hierarchikus szin_
tektől. Látható az is, hogy a fizikai folyamat eredeti részfolyamatai ter-
melési folyamatként értelmeződnek és két új termelési folyamat is klet-
kezett a logisztikai feladatok kiszolgáIására: az űjrahasznosítás és a meg-
semmisítés. Tekintsük ezeket segéd termelési elemeknek. A jelenségve-
lejárója, hogy ezeknek szintén lesz belső logisztikai rendszerük és a rész-
folyamatok elemzése utál ezze,| majd bővülni fog a kiterített logisztikai
lánc. A szakmábanjáratos olvasó előtt azülágos, hogy a fizikai folyamat-
nak nem minden eleme realizálódik a különböző szinteken. Igy a hierar-
chikus szintek szerinti ábrázolásnál, majd bizonyos folyamatok csak egy
vagy néhány szinten lesznek értelmezhetőek, mások minden szinten is-
métlődnek, persze más-más tartalommal és bonyolultsági fokkal. Ki-
emelt nyomatékkal hívom fel a figyelmet arra, hosr a vázolt részfolyama-
tok és összetettműveletek funkcionális megjelenítések; és óvnám a T.
olvasót, hogy bármilyen formában megpróbálja létező szemezetbezkötni
bármelyiket, Aszervezethez kötés, illetve a funkciók szewezetek közötti
elosztása későbbi feladat lesz.

Ezekután tekintsük át, milyen áramlatok mozgását kell nyomonkö-
vetnűnk a folyamatban!

8 cikk§orozat jelen folyóifttz. számátólkezdódóen
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Alapvetően haditechnikai eszközök, fődarabok, részegységek, al-
katrészek, szerszámok, tartozékok, javítóanyagok, normaanyagok, kar-
bantartóanyagok, kenőanyagok, hajtó- és üzemanyagok, valamint ezek-
ből keletkező selejt, csomagolási és egyéb hulladékok áramlanak a rend-
szerben. Ezek konkrét logisztikai útjai, állapot-, idő- és térjellemzói a

teljes hierarchia térbeli vizsgálatával mutatható ki. Jelen cikksorozatban
idáig nem juthatok el, de a kapcsolatok általános szabályainak feltárására
igyekszem törekedni. Ennek érdekébel a 3.sz. ábrán prábáltamfinomí-
tani azokat a logisztikai anyagkapcsolatokat, melyek tartalommal töltik
ki a folyamatot.

Az ábra kapcsolataielőző ábrázolásokból következnekés a mellékelt
jelölés magarázaton Hvül csak az olvasó sokrabecsült türelme szüksé-
geltetik az értelm ezéshez.

Atovábbiakban - most már levezetés és magyarázat nélkül - az anyagi
főfolyamat logisztikai vázlatát ismertetem, a 4.sz. óbra felhasználrásával.

Az anyagi főfolyamat - célt rnegvalósító - alapvető részfolyamatai:

- készletképzés,

- időszakos technikai beüxgálás,

- konzerválás (csomagolás),

- alkalmazáshoz való előkészítés,

- jaűtás.

Fenti felsorolás adja a fizikai folyamat gerincét. Az ezt kiszolgáló
logisztikai folyamat felölelei az ös§zetettműveletek teljes készletét. A
rendszerben kezelt fő anyagáramlatok körét, maga a harcanyag, karban-
tartó-, konzerváló-, csomagoló anyagok, valamint az ezekből keletkezett
hulladékanyagok alkotják. Persze fellelhetők a rendszerben másféle
anyagáramok is, mint szerszámzat, munkapadok, tároló állványok - alkal-
matosságok, tároló edényzet, stb.; ezek azonban rnár az infrastruktúra
kiépítésének kérdéskörébe tartoznak és a - célt megvalósítandó - folya-
matos működést biztosító (kiszolgáló) logisztikai rendszert mellékágon
érintik,Ezt az.értírom, mert minden szervezőt óvnék attól, hogy az anyag-
áramlatokszámbavételénél teljességre törekedjék. Csak a rendszer funk-
cionális múködését közvetlenül megvalósító fő anyagáramok felmérése
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és kezelése vezet célhoz. A késóbbi részletezésnél ezek különválasztása
is szükségessé válik, de a folyamat nagybani kapcsolatainak ábrázolásá-
hoz és megértéséhez az összevont kezelés is elégséges.

A felsorolt részfolyamatok közúl a készletképzés az, amely nem ál-
talánosan elfogadott tiszta fogalom, így ennek értelmezése szükséges. A
technikai bevizsgálás, konzerválás, javítás és előkészítés, a szakemberek
előtt ismert, pontos technológiák szerint végbemenő részfolyamatok,
ezért a részletes vizsgálat előtti - előzetes - értelmezésüket nem tartom
fontosnak.

A készletképzés a vezetési tevé|enységek szintjén is értelmeáetó -
főleg mint szervezési feladat - de most a fizikai folyamat elemzését vég-
zem; és itt mint fizikális tevékenységcsoport kell, hogy megjelenjen.

Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a magyarázatot, azt mondhat-
nám, hogy a készletképzés tulajdonképpen komissziózási logisztikai
alapművelet.

Végül is az eredménye lgyanaz, csakhogy ennél kissé bonyolultabb
jelenséggel állunk szemben.

A részfolyamat azért szükéges, mert békében is, de főleg háborús
alkalmazásra jellemzőery lépcsőzni kell az anyagot a különbözó szintek
közötu decentralizálni szükséges megfelelő irányokba, vagy szakmai
szempontok alapján. Ehhez meg kell keresni, ki kell jelölni különböző
ideiglenes tárolópontok, tárolóhelyek, raktárak legalkalmasabb helyét,
ha szükséges be is kell rendezni ezeket.

Különböző anyagcsoportosításokat kell létrehozni, kialakítani, tu-
lajdonképpen rendszerezni kell az anyagot úgy, hogy a megfelelő pon-
tokra az előírt készlet szint biztosítható legyen a követelmények sze}int.
Igy a készletképzés végeredményeként kialakulnak azok az anyagcso-
portok, kategóriák, melyek elindulhatnak a rnegfelelő raktározási vagy
egyenesen a felhasználói folyamatokhoz. Nem kizárt megoldás az sem,
hory a készletképzés mint részfolyamat rögtön a be§zerzési összetettmű_
velet után lép be a folyamatba, de gyakori, hory a készletcsoportok ki-
alakításáhozvalamilyen raktári készletet is meg kell bontani (igénybe kell
venni) ezért tünt eltem íeI a 4. számti ábrán a szál|ítmányozás és raktáro_
zás közótt.
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A készletképzés és a raktározás közötti közvetlen kapcsolat azt
szemlélteti, hogy a két összetettműve|etkilépő ill. beléptetési pontján,bel-
ső anyagmozgatással kerül át az anyag. Folyamatközi mozgatási múvelet
tehát nincs.

Az ábra további r észéhezméga deponálás szorul némi magyarázatra.
Átalában a harcanyag ellátásrajellemzó, de különösen a tüzérségi lószer
ellátása kapcsán szokványos megoldás, hogy a lőszert elóbb juttatják a
felhasználás helyére (pl. tüzelőállásba) mint ahogy a felhasználó megje-
lenik ott. Ilyenkor ery ideiglenes deponálási művelettel oldják meg az
órzés biztosítását és a jogosult felhasználónak való átadását.

Félreértésre adhat okot, a beszerzés utáni szállítmányozási művelet
kapcsolata az időszakos technikai beüzsgálás, javítás és a konzerválás
részfolyamatokkal. Ezek a kapcsolatok persze nem akiszolgálandó anyag
jelenlétével realizálódnak (hiszen az a raktározási múvelettől érkezik),
hanem a múveletekhez szükséges karbantartó, konzerváló és egyéb
anyagok rendszerbe kerülésével keletkeznek. Atovábbiakban nem rész-
letezem az áramlat mozgások útjáí a 3- sz. ábrához hasonlóan, mert az
majd a részfolyamatok bontásakor lesz hatásos (Előző ábrán a megértést
segítette a bontás!).

A további kutatások során ki kell mutatni a két fizikai folyamat kap-
csolatait a vezetéssel, vagyis meg kell határozri, hogy a fizikai folyama-
toknak a folyamatos működéséhez milyen általános információs kapcso-
latokra van szüksége. Majd ezt követóen részletezhetők a részfolyama-
tok, melyekbelső logisztikai felépítését ki kell mutatni. Asorozat további
részében ezt l,ervezem ismertetni.

Felhasználí irodalom

Turcsányi Károly: A fegrverzeti és technikai eszközök üzemelte-
tése és fenntartása elméletének alapkérdései
(Disszertáció ZMKA 515/1 100)
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A NATo-LEÉpírrs loclszrn<ÁrÁNex
lvmnBozsnÉsn1

Roben d. Chelber, Harman Schmidt-Peti2

Az európai hagyományos fegyveres erők (CFE) csökkentésére vo-
natkozó szerződés értelmében a NATO-nak jelentős mennyiségű had-
felszerelést kell megsemmisítenie. Mivel a tagországok felszerelésének
minősége nag5rmértékben eltérő, a Szövetség elhatározta, hogy a koísze_
rű eszközök kevésbé jól felszerelt tagországoknak történő átadásával é§
ez utóbbiak régebbi felszerelésének megsemmisítésével javítja a NATO
általános katonai hatékonys ágát és ezzel az eljárással egyben betartja a
szerződésben megállapított plafonokat is. A cserét a NAMSA bonyolítja
le, A szerzódés értelmében megsemmisítendó technik a ályételéhez abe-
fogadó nemzet szerepét betöltő NAMSA olyan |ebonyolítási struktúrát
fejleszlett ki, amely biztosítja a minőséget és a hatékonyságot.

Az európai hagyományos feryveres erők csökkentésével foglalkozó
tárgyalások 1992. juniusában megtörtént sikeres befejezése igen örven-
detes esemény volt, amely azonban egy bonyolult logisztikai feladat vég-
rehajtásának kezdetét is jelezte. A CFE-szerádés megköveteli nary-
mennyisé!ű fegyver megsemmisítését a NATO{óI is és a volt Varsói
Szerződéstől is, hogy a megmaradó mennyiség a szerzódésben korláto-
zott,felszerelé§re (TLE) meghatározott plafon alá kerüljön, A szerződés
mindkét fél részére összesen 20-20 ezer harckocsi, 30-30 ezer páncélo-
zott szál|ító hatclármű,20-20 ezer tűzérségi löveg, 6800-6800 harci repü-
lőgép és 2-2 ez,er harci hélikopter megtartását engedélyezte. Ennek a
korlátnak a betartására a NATO-nak a maga TlE-állományát hozzáve-
tőlegesen 10-76 százalél<kal kell csökkentenie. A szerzódés részleteiben
minden ország szárnára megállapította azokat a korlátokat a felszerelés
mennyiségének és minóségének figyelembevételével, amelyeket az adott

A cikk a NATo's sixteen Nations 1 993- éü 5-6. számában jelent me8.
f ordílotlai szab Ferenc nyáezrede§

R.chelbert nyá. altbgy. tanác§adó, H,schmidt-Petri vajf8y, a NAMSA
(NATo Logiszl ikai Hivatala) fómenedz§ere
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földrajzi térségekben be kell tartani, a csökkentések végrehajtásá-
hoz pedig megállapította a határidőket.

Oltyan létező rezsimnek a hiányában, amely a csökkentést minden
NATO-tagnemzetre nézve összhangolna, nagyon is valós gondjelentke-
zett emiatt, hogy egyes országok kénytelenek lesznek korszerűbb, harc_
képesebb felszerelés megsemmisítésére, míg más nemzeteknek régebbi,
kevésbé hatásos fegyvereket kell megtartaniuk, Kiegyensúlyozott átadá-
si terv kidolgozásával a NATO kihasználhatná az alkalmat az erőinek
korszerűsítésére és a szabványosítás javítására a CFE-szerződés követel-
ményeínek egyidejű betartásával. Az erre a célra szolgáló terv kidolgo-
zása nagyarányú összehangolást igényelt, de jelentós elónyóket is igért.

Terv a csökkentésre és az újraelosztásra

Az európai szdvetséges főparancsnok (SACEUR) tervet irányzott
elő, amely szerint a TLE újraelosztható az érintett NATO-országok kö_
zött a megsemmisítési folyamt figyelembevételével és amely három jelen-
tős előnvt biztosít:

- a kisebb képességű fegyvereket semmisíthetik meg a nagyobb
harcképességű fegyverek helyett, növelve ezzel a rendszerben maradó
fegyverek általános harci hatékonyságát,

- a nagyobb harcképességű feglzvereket a NATO-ban újraelosztják
és ezzel javítják a szabványosítást és az együttműködési képességet
(interoperability), mert a rendszerben marad§ fegyverek változatai csök-
kennek,

- a NATo kózös pénzügyi alapjának igénybevétele hadrafogható
USA-eszközök európai sz<ivetségeseknek történő átadására példa a kö-
zös védelmi terhek kiegyensúlyozottabb elosztására.

A CFE-szerződés struktúrája és az egyeztetett övezeti korlátozások
azt jelentik, hogy az átadásra érdemes felszerelés zöme a központi tér-
ségből származna és a szállítás elsősorban a NATO szárnyaira irányulna.

A felszerelés átadására vonatkozó program kidolgozása azt szüksé-
geli, hog] a NATO jusson egyetértésre, mely felszerelést, mely befoga_
dónak adnak át, milyen kdltségekkel és kinek a terhére.
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Ennek a megvalósításához a terv három vezérelvre támaszkodott:

- az átadás előtt minden elóirányzott felszerelést ellenőriznek annak
biztosítására, hogy kielégítsék a hadműveleti szabványok előre meghatá-
rozott minimális követelményet,

- a minimális hadműveleti szabvány követelményének kielégítéséhez
javításra szoruló felszerelést a fogadó nemzet javítja meg, a javítási
kiadásokat a NATO fedezi,

- a felszerelésnek az áíadó országtól a fogadó országba történő
szállításáról a NATO gondoskodik.

Minden más, hasonló nagyságrendű tervhez foghatóan a he\es meg-

fontolás és jóváharyás érdekében is részletesen és pontosan értékelni
kellett a lebonyolítással kapcsolatos költségeket és fel kellett készíteni a
logisztikát. A NATO Karbantartási és Ellátási Hivatalának (NAMSA)
magától értetődő kiválasztása volt ezen a téren a tanácsadásra és a segí-
tésre, A Hivatal, mivel már hosszú ideje a karbantartás, felügyelet, szál-
lítás, ellátás és |ogisztikai biztosítás tartományának egyéb ezzel összefüg-
gő területein dolgozik a NATO-ban és nemzetközi versenypályázati el-
járásokkal is foglalkozik, igen sok tapasztalattal rendelkezik.

A felszerelésnek azok a fajtái, amelyeket a NATO átadásra azono-
sított, kiterjedtek a harckocsikra, tüzérségi lövegekre és páncélozott
sállító harcjárművekre, amelyeket aZ Egyesült Allamokból, Németor-
szágból, Olaszországból és Hollandiából szállítottak. A Szóvetséges Ha-
talmak Európai Főhadiszállásának (SHAPE) kérelmére a NAMSA ki-
számította a TLE (hozzávetőlegesen 4000) Görögországba, Norvégiába,
Portugáliába, Spanyolországba és Törókországba szállítandó egységének
összesített ellenő rzési, szállítási és javítási költségét.

Az érintett országokkal szoros együttműkódésben a NAMSA gon-
doskodott az értékelés szerinti költségekől, amelyek alapul szolgáltak a
SACEUR tervjavaslatához, A programot a Katonai bizottság általi elfo-
gadása után az Infrastruktúra-bizottság elé terjesztették pénzügyi meg-

alapozásra és végrehajtásra. Az Infrastruktúra bizottság meghatározott
egy sor szabályt és adatot a tervezethez és a NAMSA által szolgáltatott
becslésekre támaszkodva biztosította a 100 millió dollár (25 millió Nem-
zetköziB|számolási Egység) felső határú Költségvetést avégrehajtáshoz,
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Az Infrastruktúra-bizottság által meghatározott szabá\ok eryike az
volt, ho§/ fúggetlen testület felügyeli a üzsgálatokat, hogy biztosítsa a
minimális hadművel€ti §zábványok egrseges alkalm aÁsát a tew egész
végrehajtása alatt. A szállítást és javítást is feszesen össze kellett hangol-
ni, mert az szorosan kapcsolódott az ellenőrzés menetrendjéhez és fel-
tételezíe a képességet a nemzetközi versenypályázat alkalmazására. A
NAMSA kedvező helyzetben volt mindezen követelmények kielégítésé-
re, ezert megkapta a "befogaü nemzel" megtisztelő címet a terve ellen-
őtzési, száílítási és j avítási mozzanataihoz,

Az ellenőrzés lebonyolítrása

A NAMSA a CFE TLE-hez nemzetközi igazgatási szervet hozott
létre, amely átvette a befogadó nemzet minden kötelmével járó felelós-
séget. Ez a §zerv azután ellenőrzési jegyzéketkészített a felszerelés min-
den fajtájához, megbatározta az ellenőrzőcsoportok összetételét, lebo_
nyolította a felkészítéshez szúkséges tanfolyamot, m eghatározta azeges
befogadó országokban elvégezendő javítások méretét. A NAMSA sza_
bályozta továbbá az átadő és átvevő nemzetek felelősségeit a javítási és
szállítási műveletek minden mozzanatára, majd kezdeményezte a nern-
zetközi versenypályrázati eljárásokat a szállításhoz.

Az ellenőrzési mozzanatban mego ldandő további |eladatok:

- az ellenőízők felkészítáe azokből az országokból, amelyek az új
felszerelést kapják,

_ a létesítmények, szerszámok es technikai dokumentációk biztosí-
tása minde5lik ellenőrzési helyen, beleértve a javítási feladatoka vonat-
kozó adatokat és alkatrészárakat is,

- azoknak a költséghatároknak a megállapítása, amelyeknek az átlé-
pése aztjelentené, hory az érintett felszerelés javítása nem lenne gazda-
ságos és azt üssza kell irányítani az átadó országnak kijavításrá vagy
meg§emmisítésre.
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Az átadás sorr€ndje
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Két ellenórzó csoportot hoztak létre párhuzamos munkára, mind-
kettőben ügyködtek az átvevó es átadó országok képviselői a NAMSA
felügyelete alatt. Megtárgyalták az együttműködési megállapodást a
NAMSA és az átadó országok között, hogy biztosítsák a folyamatos mun-
kát a felszerelés ellenőrzésre történó elókázítésre, majd az ellenőrzésre
és a szállításra való elókészítésre.

sáilítás és javíüís

Az ellenőrzés befejezáe után a felszerelést elókészítették a szállí-
tiásra. Ezt a feladatot az átadó ország hajtotta végre a NAMSA-val kötött
eryüttmúködái megállapodrás firyelembevételével, a NAMSA felügye-
lete alatt. A szállítást a NAMSA által korábban lebonyolított nemzetközi
versenypályiázat nyertesei hajtották végre (mert a szállítrás idejét tényle-
gesen meg kellett határozni az ellenőrz& megkezdése elótt). A határi-
dóket a CFE-szerződésben megállapított idópontok íiryelembevételével
kellett meghatározni arra is üryelve, hog5l jelentkezzenek többletkölt§é-
gek a szállításra való várakozással összefiiggésben.
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Mivel a NAMSA felelt a tew minden mozzanatában az összehango-
lásért, lehetőség adódott minderyik mozzanatban a tevékenység maxi-
mális hatékonyságának elérésére. Eddig minden határidőt pontosan be-
tartottak. A NAMSA azzal is fokozta a gazdaságosságot, hogy a szállítási
követelményeket felbontotta mozzanatokra, ösztönözte a kiegészítő
versengést és így sikerült a szállítási költségeket jóval az eredeti ipari
értékelések alá szorítani.

Minden információ szerint az áíadás menetrend szerint és a költség-
kereteken belül folytatódik. A rászoruló felszereléseket általában a fo-
gadó ország javította a NATO által rendelkezésre bocsátott keretből.
Eddig a szóban forgó javítási költségek még a felét sem tették ki az ere-
detileg előre jelzett ráfordításoknak és ez aztbizonyítja, hogy igen hatá-
sos volt az átadó nemzetek megelőző karbantartási programja, az USA
esetében pedig az Európában előre felhalmozott hadfelszerelés gondo-
zása-

Elszámolási célokból az átadő országok által a szállítás előtt elvég-
zett munkát, amely az el|eaőrzésre való elókészítést szolgálta, a minimá-
lis hadműveleti szabvány javítási költségének terhére vették figyelembe,
Az átadó országtól megkövetelték, hogy részleíezzen minden ellenőrzés
előttijavítási kóltséget a felszerelés ellenőrzésre történő bemutatásakor.

A NAMSA nyilvántart minden javítási munkát a feladat, a munkaóra
és a tartalékalkatrészek számításba vételével és időnként összegzi a ha-
táridőkig teljesített munka adatait. Ezek az összegezések olyan megha-
talmazások, amelyek alapján az átvevő ország megbízást igényelhet és
olyan hivatkozások, amelyek alapján minden nemzet javítási elszámolása
ellenórizhetó a Nemzetközi Könyvelési Testület munkatársai által. A
NAMSA az átvevő ország általi javításokat is figyelemmel kíséri és a ha-
ladást jelenti az Infrastuktúra-bizottságnak,

A szerződés által íőgzitett mennyiség
feletti felszerelés megsemmisítése

ACFE-szerződés előirásainak teljesítésében a NATO összesen hoz-
závetőlegesen 16 000 darab hadfelszerelési eszközt semmisít meg. Aszö-
vetség Infrastruktúra-bizottsága jóváhagyta a megsemmisítés költségeit
fedező alapot, amely a megsemmisítés ellenőrzésével megtéríthetó a tu-
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lajdonos országnak. A megsemmisítéskor be kell tartani a szerződés által
meghatározott szabványokat és ez azt jelenti, hogy a felszerelést végle-
gesen használhatatlanná kell tenni, Mindkét felet bevonják annak ellen-
őrzésére, hogy a rnegsemmisítés kölcsönösen kielégíti a követelménye-
ket.

Bár a megsemmisítés és az ellenórzés költséges tevékenység, de a
kisebb mennyiségű, könyebben karbantartható és szabványosított fery-
verállomány hosszú távon megtakarításokat hoz. Még értékesebb az,
hogy a NATO-szövetségesek újabb alapot találtak minden tagnemzot
számára kólcsönösen előnyös együttmúködésre és konkrét eljárást dol-
goztak ki az Európában a jelenlegi védelmi infrastruktúra csökkentésére
oly módon, hogy fenntartsák és erősítsék az általános katonai készenlé-
tet. Egy másik, már jelenleg is érezhető előny, hogy azok az oszágok,
amelyek ugyanolyan típusú harckocsikat kaptak, a NAMSA által együtt-
működhetnek a rendszerben tartott harcjármúvek logisztikai biztosí-
tásában, ezá|ta| megtakarításokat érhetnek el és javítják a hadműveleti
képességeket.

A CFE TlE-átadási terv megvalósításában az elgondolás kidolgozá-
sával, a jóváhagyásokkal és a pénzügi alapok biztosításával részt vett a
NATO felsőbb vezetése. Ennek a nagyszabású vállalkozásnak a tervezé-
sében és kiütelezésében közrernűködött a SHAPE, a NATO, az Infrast-
r_uktúra-bizottság és a NAMSA, hogy a politikai akaratot megvalósítsa.
Es ez valóban igazi NATO-sikersztori.
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AZ AMERIKAI LÉOERÖ BESZBRZÉ$ FOLYAMATAJNAI(
nrovösÉcnzrosírÁsl

Pólos Enil, Lakatos Lószlóné, Solténszky Lósz!ó|

1993. december 06-10. köótt az MH Gazdálkodási Hivataláná| az
USA légieró Anyagi Parancsnokság (US Air Froce Material Command,
US AFMC) szakéítői"Katonai szabványosítás és minőségügl" témában,
valamint a védelmi minisztérium alárendeltségében működő Védelmi
Logisztikai Hivatal (Defence Logistic Agenry, DLA) vezető munkatársa
a " B e s z e rz é § foly a mat ok minő s é gbizt o s ít á s a" témáb an előadást tartottak.

Az említett szervezetekhe|yéí azUSA Fegyleres Erők szervezeté-
ben az alábbi ábra szemléIteti:

--L
louI
l vaaa_-i l
I tágürtikd I

I nv"tar l

- DcE vad6lúl 8r''öd.. Iálnú
- DPFo. lcraanr§dAk

lctlAror 
'aül.ü 

lrdÁk
- auPPLY c8l{lEa§ B.a.fz6 - BlAtd

1Pálo§EínilaIezrede§,azMHGHMin6ségellenóízésiFóosrtályRendszertanusítóo§áályánakve-
zetóje, Lakato§ Lá§zlóné ml. óma8y, o§áá}vezetó_hetyettes, soltén§zky Lá§2ó óma8y mkJó-
tiszt
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Ismertetésre került, hory a Légieró Anyagi Parancsnokság (AFMC)
mintegy 116 ezer fő katona és polgári állományú alkalmazottal látja el a
lé$erő számára tórténó beszerzési tevékenység körébe tartozó összes
kapcsolódó feladatot. A minóségbiztosítást és ellenőrzést isvégző szer-
vezet - DLA - külónlegsen képzett szakemberei az Eryesült Allamok
egész területén végzik minóségügyi tevékenységüket.

Azelőadás során hangsúlyozták, hogy igen lényeges tartalmi különb-
ség van a hagyományos végtermékellenőrzés és a termékelóállítási folya-
matok minóségbiztosítása iíányultságú minőségüg5ri tevékenFég között,
a hatékonyásgot ez utóbbi javára említve.

Az előadások keretében ismertették az Eg5restilt Álamok fegyveres
erói katonai szabványosítással foglalkozó szervez,etei működésének el-
veit is.

Az elóadók kiemelten fontosnak tartották bemutatni a szabvá-
nyosítási és minóségügyi szakterület kapcsolatát, rámutatva azokra az
előírásokra, amelyek a termékkövetelményeken túl, rendelkeznek a be-
szerzési folyamat egyes elemeire vonatkozóan is.

A technikai javak beszerzési folyamatával szoío§ kapcsolatban áll a

szabványosítási tevéken}§ég, amely megjelenő szabványok és egyéb ka-
tegóriájú normatív dokumentumok rendszerét tarta7ínazza.

A rendszer kerete és elemei:

_ szabványosításiprogram,

, minóségbiztosítás és minőségszabályozás tárgyi doku-
mentumok,

_ nemzetközimegállapodásokonalapulódokumentumok,

- NATO{agállamokközöttimegállapodásokonalapuló
dokumentumok.

A szabványok, specifkációk és egyéb normatív dokumentumok kö-
rében az alkalmazási sorrendre, elsóbbségre vonatkozóan a MIL STD
970 rendelkezik.
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E szeint a preíerencia sorend,:

- a dokumentum törvényen alapuló követelmény, dön-
tést tartalmaz,

_ nemzeti vagy nemzetközi testületek által alkotott szab_
vany:

- védelmi minisztérium által elfogadott,

- védelmi minisztérium által nem elfogadott,

- szabványok és specifikációk szövetségi §orozata:

_ T!89b.a foglalja a kereskedelmi termékegye_
dek leírásait is,

- katonai specifikáció és szabvány:

_ telje§enegyeztetettdokumentum,

- részlegesenegyeztetettdokumentum,

- kötelező belső specifikáció és szabvány.

A termékelőállítási folyamatokra, a gyártói minóségbiztosításra vo-
natkozó amerikai és NATO normatív dokumentumok mellett - távlatai-
ban ezekhelyett - eg5ne naryobb figyelmet szentelnek a polgári normatív
dokumentumoknak és a bennük foglalt minőségbiztosítási követelmé-
nyeknek. Az alapelv az, hogy a polgári szintet olyan mértékben kell
emelni, amely kielégiti a katonai elvárásoka! követelményeke! így meg-
szúnik a kettős követelményrendszer anélkül, hogy a védelmi célú ter-
mékek alacsonyabb szintet elégítenének ki.

Ez az elv különösen az ISO 9000 szabványszorozat elemeinek alkal_
mazási szándékával igazolt, arnelynek megismerése, a katonai alkalmaz-
hatóság vizsgálata napjainkban kezdődik.

Az amerikai feglrveres erők számára történő beszerzéseket az egyes
haderőnemek saját igényeik szerint, saját szervezeteikkel hajtják végre. '
Igy az Amerikai Egyesüt Álamok Védelmi Minisztérima sze-rvezetébe
tartozó Légierő Anyagi Parancsnokság a logisztikai rendszerben készlet-
gazdálkodással, beszerzéssel is foglalkozik. Megrendeléseik teljesítésére
kis részben saját, nagl részben nemzetgaz/rzr,á§ (magán) szállíókkal kcit-
nek szerzótlúst gyártásra, illetve szolgáltatásokra (avításokra).
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A legtöbb eszközt á anyagot polgári vállalatoktól rendelik meg.
Egyes hadianyaggyártó üzemek szövetségi állami tulajdonban vannak, de
üzemeltetésre ezeket is kiadják polgári vállakozóknak, vállalatoknak.

Az Amerikai Egyesült Álamokban kiemelten kezelik a költségvetés
terhére történő beszerzéseket, így a Védelmi Minisztériumnál az egyes
haderőnemek (szárazföldi erők, haditengerészet, légieró) beszerzéseit
is.

A solszintű és minden apró részletre kiterjedő szabályozások (Fe-
deral Acquisition Regulation, FAR - Szövetségi Besz erzésiSzabá|yozás-,
Defense Federal Acquisition Regulation, DFAR - Védelmi célú Beszer-
zésekSzabályozása) vannak, amelyek betartása minden állami, kormány-
zatibeszetzés esetén kötelező. A részletes elóírások egyik célja, hogy a

fejlett piacgazdaság körülményei kózött biztosítsa a szerződni szándéko-
zókszámára az esélyegyenlósóget, másrészt a lehető legnagyobb bizton-
ságot adják az állami érdekek érvényesítésére, az állami minőségbiztosí-
tás, ellenőrzés feltételeinek megh atározásával, az adófizetők pénzének
felhasználása során.

Álami beszerzéseket csakminősített termékek és minősített gyártók
együttes köréből lehet eszközölni.

A beszerzési tevékenységre vonatkozóan, mint jeletős szempont, fi-
gyelemre méltó az életciklus-alapú beszerzés (Life Cycle Aquisition Pro-
cess, LCAP), amely kiszolgálja az integrált fegyverrendszerek megvaló-
sítására irányuló (Integrateg Weapon System Management, IWSM) tö-
rekvést.

Megkülönböztetést alkalmaznak a beszerzési tevékenység megne-
vezését illetóen attól függően, hogy eszközt, eszközrendszert, javítóanya-
got, alkatrészt kívánnak beszerezni. A megkülönböztetés megjelenik a
beszerzési szerződés tartalmi kellékeiben, követelményrendszerében,
valamint az alkalmazott minőségbiztosítás és annak ellenőrzési elemei
tekintetében is.
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A beszerzési tevékenységet - a tárgyától fúggóen - teháí két kij!ön
foga lmi megnevezéss el j elölilc

- "Acquisitions" - Beszerzés, amennyiben a folyamat fejlesz-
téssel jár, és a rendszer/ek vásár|ását jelenti,

- "hocuremenf' - B*zerzés, amennfben már létező, kifejlesz-
tett rend:zer elemek, részek, alkatrészek meg-
vásárlását jelenti.

A minőségbiztosítással összefüggő tanúsítás kérdése, valamint a ta_
núsítások elfogadásának kérdései rendezésére szabvány alkalmazási
egyezmények (Standard Agreement, STANAG) jöttek létre, amelyek-
hez az érdekelt országok csatlakozhattak, A minóségbiztosításra á ta-
núsításra vonatkozó, reláció függő szabvány meggyezesek a STANAG
4lo7,4Io8.

A minőségbiztosítiá§i rendszeí a beszerzési folyamat teljes életciklu-
sára kiterjed, a gondolat meg§zületésétől a termék megsemmisítéséig. Ez
a rendszer ma már olyan magától értetődő, hogl nem is beszétnek róla
külön.

Az Egyesült Álamok fegyveres erő i számáía e5y tetmék beszerzési,
rendszerbeállítási folyamata ma 5 fázist tartalmaz,

Az előadások felépítése arra irányult, hogy a folyamat áttekintését
biztosítsa. A telje§ beszerzési folyamatot az elemek horizontális láncola_
tával értelmezve , az egyes elemeknél bemutatásra kerűlt az adott elem
minóségbiztosítását megvalósító részelemek vertikális rendszere.
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A beszerzési folyamat életciklusa

Meg kell határozai a minöégi kogetslnéuyek ,zintiéL a
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A fegtveres erők valamely szerve, harcászati-hadmúveleti egysége,
vary termé§zetes személye felismer egy konkrét szükségletet, megfogal-
maz ery konkét igén},t, ami egy eddig nem létző termék, funkció létre-
hoaása, akár egy meglévó élszerű átalakítása, módosítása révén e|égít-
hetó ki, vary az eddiginél hatékonyabban valósítható meg.

Értelemszerűen a fenti tevékenység a feryveres erók működésével,
feladataival összefüggő területeke is kiterjed.

A vázolt módon keletkezett igények realizá|ásfua a íegveres erők-
nél kiilön rendszert alakítottak ki. A létrejött igényt, ötletet egy foíma-
nyomtatványon rögzíti annak megfogalmazója. A rendszer lényeges ele-
me az anyagi érdekeltség; a jó, gazdaságos, megtakarítást eredményező
ötleteket a - megtakaítástól fiiggő dijkulcs szerint - elismerésben része-
sítik.
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A formanyomtatványon rógzített ötlet amerikai megnevezése ,con-

cept development".

A kitöltött formanyomtatvány az állományilletékes regionális pa-
rancsnokágon keresztül kerül az adott haderőnemi főparancsnokágra.
Az amerikai feglveres erók szervezetében kiépült a logisztika rendszer
vertikuma, íry minden törzsben található logisztikai tiszt, aki aZ ellátási
feladatokért felelós, és ezzel összefüggésben foglalkozik az említett ja-
vaslatok, ötletek továbbításával is.

Az adott haderőnemi fóparancsnokságtól a beérkezett javaslatokat
egy külön e célra létrehozott iníézményhez (szervezethez) küldik el,
amely intézmény a " Követelmények Megvalósításának Intézménye" (Re-
quirement Development) nevetüseli.Ez a szervez,et szárazföldi, légierő,
haditengerészet irányultságú, illetve parancsnoksági elemeket tartalmaz.

A szervezet állományát katonák és polgári személyek alkotják, akik
az adott teíületen nagy gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkez-
nek.

A szewezethez beérkezett javaslatot egy szakértő bírálja el. Átalá-
ban a felterjesztett - megküldött - j avas|atokry vo-a alkalmatlan a meg-
valósításra, csupán 1 Vo-a az, amít érdemes továbbvinni.

Elfogadó döntés esetén a szakértő egy követelmény-dokumentumot
készít, amelyben szabatos műszaki formába ónti a megkívánt múködés-
képességet, az elvárt funkció-együttest, leírja a téma teljes terjedelmét,
a javaslatot kiváltó probléma mibenlétét, a szülrségességét, a megvalósí-
tás időrendjét, a működési feltétel rendszert. Ez tekinthető egy HMK
jellegű dokumentumnak is, vagy a minőségi funkciók megtervezésének
(Quality function deployment).

A szakértó az elkészített dokumentumot az intézményen belül eg5l
társszervhez küldi, ahol e|végzik az adott javaslat tárgyának életciklus
értékelését. Ennek keretében kerülüzsgálatra és meghatározásra a fery_
veres erók számára szükséges mennyiség, ennek értéke, a készletezendő
üzemeltetési tartalék, javítóanyagok és alkatrészek szükéglete. Tartal-
maz ery bizonyos fokú becslést is arra vonatkozóan, hogy milyen költség-
kihatása lesz az adott eszközíendszernek 10 éves időtartamban. Ennek
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alapján rendelkezésre állnak a műszaki követelmén}Tendszer mellé most
már az életciklus-k<iltségek is,

"1" fázis

A kétféle információt tartalmazÁ dokumentumot visszajuttatják a
haderőnerni főparancsnokságra, ahol a törzs logisztikai szervezete meg-
vizsgálja és dönt, szüIsége van-e erre az eszközre, anyagra a haderőnem-
nek a megvalósíthatósági és költségadatok firyelembevételével.

Elfogadó döntés esetén a haderőnemi főparancsnolrság a dokumen-
tumokat egy újabb intézménybe küldi, amely írúézmény a kutatási fej-
lesztési- beszerzési feladatokat látja el (Research-Development-Acqui-
sition).

Itt az igény alapján vizsgálatra kerül, hogy van-e a költségvetésben
erre a célra fordítható pénzügyi fedezet. Ennek az intézménynek is van
haderónemi tagozódása, amely részlegek személyi állományát katonák
és polgári szakértók alkotják.

A beérkezett igény további intézésére kijelölésre kerül ery program-
manager, aki teljes felelósséggel fogia az adott témát képviselni minden
szóba jöhetó szinten - a Kongresszusig, a Szenátusig bezbőlag.

Az igényelt eszköz bonyolultságától függően, egészében vary része-
ire bontva a fejlesztésre, illetve prototípus leg)/rártrására pályázatot írnak
ki. Ajelentkezók ismertetik, hogyan kívánják megoldani a kiírt feladatot.
A beérkezett ajánlatok alapján a kiíró intézmény dönt, ki kapja meg a
megrendelést, szerzódést.

A kiválasztott pályázóval szerődést kötnek a fejlesztés kivitelezésé-
re. A szerződés megfogalmazása során a programmanagerek mellett - a
jogi kérdések tisztázása érdekében - igen fontos szerepet kap ajogi szak-
terület képviselője.

A szerződés lényeges tartalmi eleme a minőségellenőrzés, az elvátt
minőség, a minőségbiztosítás meghatározása, amelyek már a kiírt ter-
mékre vonatkoznak (a gyártói alkalmasság elbírálása az ajánlattéte|, a
pályázat elbíráIás szakaszában, a megfelelónek ítélt pályázó kiválasztá-
sával már megtörtént).
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A szerzódés rögzíti a felhasználandó anyagok, laboratóriumi és te-
repüzsgálatok választékát és módját. Amennyiben a létlehozandó ter_
mék jelentős újdonságtartalmú, ami speciális alkalmazói ismereteket igé-
lyel, az ilj termék kezelésér e a szállító kell, hogy vállalj a a katonai sze-
mélyek kiképzését.

"2" íázis

Ez a íázis a követelményeknek való megfelelés fázisa,

A megfelelés ellenózáterveit egy újabb, független intézmény a Mi_
nőségellenőrző Intézet, illewe kijelölt szakértője készíti el. Az intézrt
állománya szintén katonai és polgári szakértőkből áll.

A Minőségellenő rző lntézetkízárólag a haderőnemi fóparancsnok-
nak van alárendelve.

A terv alapján végrehajtott vizsgálatok helyszíne a gyártási folyamat,
a laboratóriumok és a terep. Valamennl ellenőrzési fázisban részt vesz
- a terepüzsgálatokon is - a MinőségellenőrzőIntézet kijelölt szakértője,
aki a gyártó, kezelő, illewe izsgálószemé|yzet mellett tartózkodik és
jeryzókönyvben r ögziti észeíevételeit, tapasztalatait.

Ateljes ellenőrzési folyamat végén a termékvisszakerül a gyártóhoz,
ahol még további utóüzsgálatok, illetve az esetleges módosítások kerül_
nek végrehajtásra.

A fenti tevékenys ég elvégzÁe után már rendelkeásre áll a gfutó
az alvá|Ialkozó minőségbiztosításának követelményszintű kidolgozása,
az ellenórzési folyamatok terve, a gyártói igény felbecsülése.

A haderónemi fóparancsnok az el|enőtző intézeti jelentés alapján
dönt, hory a üzsgált eszköz alkaknas-e a beszerzáre, rendszerbeálllításra.

A rendszeresíthetónek nyilvánított termék fejlesztési szakasza lezá-
rulásával a gyártó cég köteles a Kormány _ vagy erre kijelöIt szerve részé-
íe átadni a teljes dokumentációt.
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'3" fázis

A beszerzendő termék sorozatgyártására űj szerződést kötnek. Itt is
lényeges a szerzódésjogilag helyes, minden részletre kiterjedő megfogal-
mazása, ezért a szerződéselőkészítés egyik kulcsszereplóje a jogi képvi-
selő. A szerzódésnek tartalmaznia kell a megrendelő képviseleti szerve-
inek, jogainak meghatározását is. A Kutatás-Fejlesztés Beszerzés Intézet
(program-rnanager) és a Minőségellenőrző Intézet egy-egy képüselője
(szakértő) a teljes gyártási idószakban (teljesítés) a gyártónál tartózkodik
és ellenórzési jogkörük kiterjed a gyártás minden fázisára, ezen belüljo-
gukban áll bármilyen általuk szülrségesnek tartott viz§gálatot, ellenőrzést
elrendelni.

Ebben a fázisban történik a javító+ároló tevékenység követelmé-
nyeinek meghatározása, a végtermék raktározás minőségi programjának
elfogadása és itt kerül kidolgozásra a logisztikai ellátási minőségbiztosí-
tási program.

'4u íázis

A rendszerbeállítás után a használat során különböző észrevételek
merülhetnek fel, amelyek alapja hiba, meghibásodás, megbízhatósági
észrevétel stb., ezeket a fegyveres erók kialakított rendszerében forma-
nyomtatványon rögzítik és üsszacsatolják a fejlesztésbe.

Megfelelő felhasználói igényeket fis/eló rendsz€rt építettek ki és
múködtetnek. Itt valósul meg a tárolási, kiszolgálási szabványok és idő-
szakos felügyeleti utasítások kidolgozása, illewe betartásuk ellenőrzése.

A megtartott előadássorozat értékes új információkat nyújtott, be-
tekintést engedett az US AFMC és a DLA minóségügyi munkájába és
jövőbeni feladataiba. Az előadások során a hivatkozott normatív doku-
mentumok alkalm azásánakrész|etesebb ismertetésére nem volt mód, így
a számunkra kiemelten érdekes szállítási követelményrendszerek, a kö-
vetelményeknek való megfelelés ellenőrzése témák további tálékoz,
tatókat igényelnek. A minőségellenórzés és tanúsítás kölcsónös elisme-
résének aktualitása megnó az Egyesült Allamokkal kötött export-import
szerződéseknél, amikor egyenrangú szállítási kötelezettségeket kell
megfogalmazni mindkét fél számára.
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ANYAGI - TECHNIKAI BIZT0SÍT1*
ELMÉLETE

AZ ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSfuÁS RENDSZERE A
rÁnonr HADsEREG vÉnpnn neouűlvnprÉnmt

Dobó Péter, Barunyi Ferencl

Az anyagi-technikai biztosítás helye a mindenoldatú biztosítás
rendszerében

A THDS anyagi-technikai biztosítása a mindenoldalú biztosítás kö-
vetelményei szerint annak szerves részeként valósul meg.

A mindenoldalú biztosítás azon rendszabályok összessége, amelyek
megvalósításával elérhető az ellenség váratlan rajtaütésének, támadásá_
nak megakadályozása, saj át csapatok szervezett, időben történő ütközet-
be vetése és a hadnűveletük negvívásához szűkseges feltételek megte-
remtése, valamint az ellenség c§apatainkra mért csapásai hatékonyságá-
nak csökkentése. A mindenoldalú biztosítás két fó részre tagozódik, a
hadműveleti biztosításra és az anyagi-technikai biztosítá§ra.

Az anyagitechnikai biztosítási feladat komplex összefüggő rend-
szerben valósul meg magúba foglalja az anyagi-, a technikai-, az egész-
ségügyi á a közlekedési biztosítást.

Új e[ondolások az anyagi-íechnikai biztosítási rendszer távlati
fejlesztésére

Az anyagltechnikai biztosítiá§ már ateruezett űjltáborús anyagi+ech-
nikai biztosítási szakutasítás szerint került megfogal mazásra, amely a je-
lenlegi szervezeti kereteknek nem egyértelmúen felel meg. A mai elfo-

l DoM Péter vezéróma8y, MH Anya8i-technikai fócsoportfónök-helyettes, Báíaíyi Ferenc al€z-
redes, MH Anya8i- technikai fócsoportfónöké8 Tervezé§i o§ááy fótisáje
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gadott elvek alapján hadtáp-, haditechnikai-, egészségügyi- és közleke-
dési biztosításról beszélünk. A szakutasítás tervezet alapvetően a logisz-
tikai rendszert követi, amely funkcionális terűletekre bontva az anyagi
biztosítás-, a technikai biztosítás-, (üzembentartási, helyreállítási) és a
hagyományos egészségüryi- és közlekedés biztosítási rendszert foglalja
magába.

Az anyagi biztosítás az új elgondolásnak megfe|elően valamennf
szakanyaggal történő ellátást magába foglalja. A fe gyverzeli, a páncélos,
a repülő, az elektronikai, a múszaki, a vegyivédelmi, a hagyományos had-
táp szakanyag (üzemanyag, élelmeza, rubázat), az egészségügyi és köz-
lekedési szakanyag ellátást, felhas zlálás tervezését, gyártását, szállítását,
szállítás szervezését. A szervezeti keretei úgy kerülnének kialaKtásra,
hogy a hadtáptól az anyagbiztosítási rész maradna a rendszerben, a hadi-
technikai szolgálatok gazdálkodó, anyagi része beépülne az anyagbizto-
sítási rendszerbe. A technikai biztosítási rendszert a hadtáptól és más

szolgálatoktól a technika üzembentartásával, valamint helyreállításával
kapcsolatos szervezetek alkotnák.

A logisztikai gondolkodásban a rendszert azért céls zerű így felépíte,
ni, mert napjaink technikai biztosítása, ame|y egytészt az anyag és a
komplex fegyverek tekintetében cs ak parancsilag utalt anyagnem főfele-
lőshöz, e|uűszik a technika üzemeltetése, fenntartása irányába. Ezen új

rendszerben tisztítottabban alakulhat ki az anyagnem fele|ősség, magáért
a fegyverért, a technikáért való felelósség komplex rendszere.

Ebben a rendszerben az egészségügyl-, és a közlekedési biztosí-
tásban megharynánk a régi elveket, kivétel a közlekedés, ahol a vasúti-,
légi-, vízi- és a gépkocsi szállítás működneegyütt az anyagbiztosítási rend-
szerrel. A közúti biztosítás, amely a hadmúvelettel szorosan együttmű-
ködő és a hadrnúveleti követelmények alapján megvalósuló biztosítási
rendszer, egy önálló vezetési struktúrában va|ósulna meg.

Az anyagi-technikai biztosííásfogalma, célja, alapelvei

,\z anyagi-, technikai-, egészségügyi-, közlekedési biztosítás fogal-
mát és cé|jáL az 1 ., 2. sz. melléklet tarta|mazza.
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Az anyagi-technikai biztosiíás alapelvei

- a főerőkifejtés összpontosításának elve,

- az átcsoportosítható és mozgó tartalékok kikülönítésének az elve,

- a nemzetgazdasági bázisokra való támaszkodás elve,

- a mobil erók, eszközöká anyagi készletek alkalmazásával a terúleti
és tagozati ellátás elve,

- az anyagi-technikai biztosítás egységes tervezésének e[ve,

- az elöljáró felelősségének és az ágazati ellátásnak az elve.

Az elveket eg)üttesen vbsgólva lótható, hogy az egész anyagitechni-
kai biztosítás eg5l olyan komplex rendszert foglal magába, amelynek ve-
zetése, irányítása a szúkségletek megteremtése egy rendkívül bonyolult
rendszerben ós apparátus fenntartásával valósulhat meg.

A THDS anyagi-technikai biztosítási elemeinek felépítési rendje az
elvek együtte§ alkalmazása alapján történik.

Az anyagi-technikai biztosító szervezetek térbeli felépítése statihts
rendben alakultks. amely magában foglalja az I. lépcsőt, a II. lépcsőt és a
tartalékokat.

A TTIDS anyagi-technikai biztosító szervezetek I. lépcsője hivatott
az I. lépcsőben lévő gépesített hadtestek és a hozzájuk utalt megerősítő
erók ellátására.

A THDS anyagi-technikai biztosítási rendszerének I. lépcsőjében a
gépesített hadtestek anyagi-technikai csoportosításai-, kirakó állomások,
a THDS anyagitechnikai biztosító szervezetek I. lépcsője, a megerősí-
tők, az ezeket összekötő űí|lálózaí, a kijelölt vasútvonalak, katonai és
polgári bázisok találhatók, s ezek a gépe§ített hadtest autonómiáját biz-
tosítják.

A gépesített hadtest a razéte kijelöIt ellátáEi íoftdsok k)zül nem
mindnek a felhasználási jogát adhatja le a dandárainak. Zimüket köz-
pontilag a gépesített hadtest köteles irányítani, vezetni, A gépe§ített had-
test az ellátó ezr€dén keresztül i§ műkődtetheti ezen raktárakat.
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A gépesített hadtest anyagi-technikai főnök felelősségét, a bázisok
kézben tartását indokolja az is, hogy a területi közigazgatási szervekkel,
a régiók köztársasági megbízottjaival és a védelmi bizottságokkal az
eryüttműködést - melyek központilag kerülnek meghatározásra - csak
megfe|elő vezetési szinten célszerú megvalósítani.

A THDS anyagi-technikai biztosító szervezeteinek II. lépcsője a
THDS teljes állományának anyagi-technikai biztosítására hivatott, amely
magában foglalja az ATKK-at, a THDS részére átadott anyagi készletek-
kel felmátházott szállító ezredet, kialaKtva belőle az előretolt anya§-
technikai lépcsót - amely a második lépcső hadtest ellencsapása anyagi-

technikai biztosításának önálló ellátási bázisát képezi -, továbbá központi
raktárakat, javító bázisokat és nemzetgazÁasági eóíorrásokat, amelyek
a hadsereg védelmi sávján belül, részére diszpoziciós jogkörébe kerültek
átadásra.

Az anyagitechnikai biztosítás II. lépcsőjében megtalálhatók azok a

stacionér kórhózalg egészségügi danüroN danlár Észlegelg amelyek a

szakorvosi segélyt nyljtó egészségüryi zász|óaljról, egészségügyi oszta-
gokról a sérülteket magukra veszik. Nem hadműveleti területen he|yez-
kednek el a katonai kórházak a diszlokáció függvényében 6 az egész,
ségüryi dandárok jelentős ráze.

A technikai biztosítás megbízható végrehajtása érdekében a veszte-
ség keletkezése és a javítás dinamikájának függvényében a gépe§ített
hadtest védősávjában szükséges alkalrnazni a THDS és a központi javító
szelyezeteket is, mivel a technikai biztosítás általános elve, hogy a javítá-
sok lehetőleg a technika alkalmazási területén kerüljenek vegrehajtásra.

Avédelmi hadművelet anyagi-technikai biztosítására, az ellátási for-
rások felhasznál ására konlaét terüktek krülnek kijelölésre. A dandár
anyagi-technikai biztosítási sáv megegyezik a dandár harctevékenpégi
körzetének határával.

A gépesített hadtestnél az anyagi-technikai biztosítási sáv határa szé-
lességében a gépesített hadtest §ávhatárával azonos, mélpégben a II. lép-
csóben elhelyezkedó dandár(-ok) mélységéig terjed.

A THDS-nél az anyagi-technikai bizto§ítási §áv határa szélességben
a THDS sávhatára, mélységben az a kijelölt terepszakasz, ahol már nem
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található a THDS-nek alárendelt katonai szervezet, tehát magában fog-
lalja a teljes hadműveleti felépítést.

A THDS védelmi hadműveletében 49.000-53.000 tonna anyag fel_
használással számolhatunk. Ebből meghatározó a lőszer és az üzem-
anyag,

Az átlagos napi felhasználás várhatóan 4500-5300 t, de a szükséglet
volumene a védelem előkészítésének-, és a fóvédőöv megtartásáért ví-
vott hadmúvelet idószakában ettől lényegesen eltérhet.

Az anyagi-technikai készletek nagysága dandár szintig 4-6 napi, gé-
pesített hadtest §zinten 2 napi, és további 4-6 napi készlet kerül átadásra
a különbözó bázisokról, ATKK-ból, ÜTKK-ból. Igy a THDS-nek 10-14
napi tevékenységhez szükséges anyagi készlet áll rendelkezésére.

Az egázségügyi anyagok területén (mely a sérült ellátáshoz igazí-
tott), bizonyos fokig csökkentett, 4-6 napi készlettel rendelkezik a csa-
pattagozat. A központi tagozatban a szakosított §zako osi ellátásra az
egészségügyi dandároknál 14 napi, a honvéd kórházaknál60 napi készlet
álI rendelkezésre-

Az anyagellátás sorrendjében megfogalmazható bizonyos fokú tör-
vényszerűség, mely alapján a védelem elókészítése időszakában a műsza-
ki harc-, és erődítési anyagok; a különböző terepszakaszokon vívott had-
művelet időszakában rakéta, lőszer, robbanóanyag, hajtóanyag kerül ki
szállításra, illetve biztosításra.

A csapatok ellátásának ütemezésénél alapelvként kezelhető az
I.lépcsó, II. lépcső, tartalékok feltöltése.

Az ellátás érdekben az elöljáró felelőssége elvének kell érvényesül-
nie. Az elö|járó felelősségével történik a kiszálliüás az I. lépc.sőben lévó
csapatok, a tizérség és a repülőerők részére. Yételezéssel egészítik ki
anyagi készleteiket a II. lépcső, az összfegyvernemi tartalék és a THDS
azon közvetlen csapatai, akik nem a hadműveleti első lépcsőben tevé-
kenykednek.

Az anyagellátás rendszerében a ké§zleíek felbasználásának sor-
rtndje a csapatkészletek, az ellátó ezred-, az ATKK-k kázletei a fTlDS
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(gépesített hadtest) anyagi-technikai főnök terve szerint, a központi rak_
tárak közvetlen felhasználásra kijelölt készletei. A készletek pótlására,
illewe az ellátásba direkt bekapcsolhatók a központi raktár készletei az
utaltsági rendnek megfelelóen, valamint a szükségletek felmerúlési sor-
rendjében a nemzetgazdasági erőforrások.

A THDS anyagi-technikai biztosítási sávlában lévő más elemek, (te-
rületvédelmi csapatok, légvédelmi parancsnokság alárendeltjei, közpon-
ti rendeltetáú szervezetek) ellátása, - melyek a THDS-nek nincsenek
alárendelve - , a részüke kiadott utaltsági terv szerint történik.

A THDS-nek alárendelt HÖR erők ellátásáért a THDS PK ATF-e
a felelős.

A t€chnikai biztosítás megszervezésénél alapvető elv, hogy a végre-
hajtás szervezetszerű, valamint a központi tagozat megerősítő erőivel és
esiközeivel történik. A kapacitásukat meghaladó jaűtásokat a központi
tagozat javitó bázisa, valamint a hadmúveleti területen kívül már béké-
ben lekötött ipari javítóüzemek hajtják végre.

A központi és hadműveleti tagozatban lévő mobil jaűtó erők és esz-
közök megerősítésként vagy támogatásként alkalmazhatók az alsóbb ta-
gozatokban is.

A mobil javító szervezeteket a lehetőségek fúggvényében elsősor-
ban ipari jaűtó üzemekre, laktanyákra célszerú telepíteni.

A hadműveleti tagozatban a hellT eállított eszköz üsszatérítésére a
parancsnok döntése alapján az ATF intézkedik.

A hadműveleti ta gozatban kis- és közép, hadászati (központi) tago-
zatban kizép, a nemzetgazdasá gbázisán közép - és nagj avítás ok kerúllek
végrehaj tásra.

A javítókapacitás felhasználása a helyreállítás folyamatában törté-
nik, amely magában foglalja a sérült technikai eszközök feldeítését, a
jaűtás helyére történő vontatását, szállítását, az eszköz javítását, vala-
mint a üsszatérítését.
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A helyeállítás a következő elvek alapján kerül végrehajtúsra:

- a helyszíni javítás elsődlegességének elve;

- a harci alkalmazhatóság elsődlegességének elve - a meghatározó
harci tulajdonságok helyreállítása;

_ a prioritás elve - a harchelyzet igénye szerinti eszközcsoportokra
történő koncentrálás;

- alacsonyabb javítási kapacitást igényló eszközök elsódlegességé-
nek elve;

- a felhasználható elemek üsszatérítésének elve - a nem javítható
technikai eszközökből felhasználható fődarabok, részegységek kiterme-
lése.

Az egészségüryi biztosíás magában foglalja a gyógyító-kiürítő-, a
közegészségügyi-jáwányvédelmi biztosítást, a szemé$i állomány tömeg-
pusztító fegyverek és ipari katasztrófák elleni védelme egázségügyi
rendszabályait, az állategésxégüg5ri biztosítással kapcsolatos rendszabá-
lyokat.

Az egészségüg5ri ellátás alapelve a szakaszos ellátás és kiürítés. A
lehetőségek függvényében a sérülés helyéről, de legalább az első orvosi
ellátást biztosító segélyhelyről a kiürítés (hátraszállítás) a következő
szakorvosi ellátási helyet kihagyva a végleges gyóg5rulási helyre is tórtén-
het.

A THDS egészségügyi vesztesége egy védelmi hadművelet alatt 17-
19 Vo-ban prognosztizálható. Ezen egésxégigyi veszteség a csapattago-
zatban mintegy 3-5 7o-kal csökkenthető a védelmi hadművelet idószaká-
ban a csapat segélyhelyeken maradt könnyű sérültek üsszatérítésével.

A prognosztizáIt egészségügyi veszteség csak a Magyar Honvédség
állományára vonatkozik, de a hadműveleti területen más sérültek és be-
tegek is keletkezhetnek, amelyekkel az egészségügy jelenleg nem szá-
mol,

A gyógyító-kiürí!ő biztosítás magában foglalja a sérültek felkutatá-
sát, össze5nijtésL l . , 'raszállítását, a kiürítés egyes szakaszain működő
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segélyhelyeken az osz!á|yozást és a szülséges mértékű segélynyújtást, a
kórházakban történó gyógykezelést.

A góglító-kiüitő bbtosítás alapelvei:

- a többszakaszos segélynyujtás és hátraszállítás és az egyszakaszos
gyógykezelésl

- a segélynyújtás közelítése;

- a magamhoz történő hátraszállítás;

- területi egészségúryi ellátás;

- az egésnégigyi erőkkel és eszkózökkel, valamint a segélynyújtás
mérvével való manóver,

A gyógyító-kiüdtő biztosítást a folyamatosság fenntartása érdeké-
ben - a prognoszrizált egészségngjl veszteségek nagyságának és területi
elosztásának firyelembevételéve l - kiürítési irányokban szervezik.

A gyógyító-kiüdtő biztosítást úgy kell megszervezni, hogy a rászoru-
ló sérültek és betegek 4-5 őrán belül elsó orvosi segélyben,8,12 órán
belúl szakoarvosi segélyben részesüljenek.

Az egészségüryi d aldárokat nem a stacionér kórházak megerósíté-
sére kell felhaszn álni, hanem olyan szakorvosi brigádok, csoportok kikü-
lönítését szükéges végrehajtani, amelyek a hadtesttípusú segélyhelye-
ken, de egyes esetekben már a gépesített lövész- (harckocsi) dandár se-
gélyhelyeken is azt az ellátást tudja biztosítani, amivel a következő sza-
kasz kikerülése lehetővé válik,

A közlekedési biztosíúás magában foglalja a közúti-, vasúti-, légi-,
vízi- közlekedési ágazatok katonai célú igénybevételét.

A kltonai közlekedés elemei:

- a katonai gépkocsi (szállítási) utak rendszere;

- a kijelölt vasúWonalak és az ezeken kijelölt és berendezett ki-, be-
rakó-, tároló állomások;

- vízi utak a kikötőikkel;
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, . -.az átíakózászlóaljakkal múködtetett átrakó körletek a nagyfolyami
vízi akadályokon;

- a légi szá|lítás eszközei repülőterekkel.

A THDS koordinációjávalvalósul meg az anya§+echnikai bbtosítási
sávján belül az (lt|tálózat kijelölése és berendezése. A folyamatosságot
azzal befolyásolja a THDS AT-i vezetése, hogy az általa tervezett katonai
gépkocsiutak irányának továbbfejlesztését me9haíáíozza a gépesített
hadtestek részére.

A ktizúthálózaton a gépesített lövész- (harckocsi) dandár harctevé-
kenységi körzeténbeli| a közúti komenüns tevékenyság csapaterővel va_
lósul meg elsősorban a szállítási és csapatutak rendszerén, szoros együtt-
működésben a műszaki fónökkel.

Az anyagi_technikai biztosításban a hadműveletek elókészítése és
végrehajtása idószakában kiemelkedő jelentősége van a gépesített lö-
vész- (harckocsi) dandárok által berendezett kirakó állomásoknak.

A Magyar Kóztársaság vasúíhá|ózatából a védelmi hadmúvelet irá-
nyának megfelelóen kerülnek kijelölésre a vasútvonalak. Avasútvonalak
végpontjai működőképességükig a dandár szintű kirakó állomásoknál ta-
lálhatók.

A katonai szállítmányok irányítását a vasútállomás katonai parancs-
nokságok végzik.

A vasúti és közúti hálózaton található hidak hel}rreállítását a KFIVIVí
alárendeltségű polgári helyreállító osztagok végzik.

A kommunikáció fenntartásának fontos eleme a nagfolyami vízi
akadályokon rombolt hidak kiváItására avasúti és közúti TS uszályhidak,
Megépítése és üzemeltetóse a KHVI!í eróivel és eszközeivel történik az
MH igényeinek megfelelően és a folyami lehetőségek függvényében.

Az anyagi-technikai biaosítás vezetése

A hadművelet, harc anyagitechnikai biztosításának vezetése a csa-
patok vezetésének (katonai vezetés) szen es része, a csapatok vezető szer-
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veinek azon tevékenysége, amely a csapatok harckészültsége fenntartá-
sára, a hadmúvelet, harc és harccal kapcsolatos tevékenpége anyagi-
technikai biztosításának előkészítésére és végrehajtására irányul.

Az anyagi-technikaibiztosítás v ez et é s é t a csapabrczetés al apelveinek
meg[elelóen kell megvalósítani.

Az anyagi-technikai bíztosítás vezetési rendszere magában foglalj a : a

vezető szerveket; (anyagi-technikai főnökségeket, anyagi-technikai biz-
tosító szervezetek parancsnokságait); a vezetési pontokat (vezetési cso-
portokat); a híradási és a vezetési eszközöket.

Az anyagi-technikai biztosítás vezetését az anyagí-technikai főnök-
ség állománya az anyagi-technikai vezetési pontró| hajtja végre.

Az anyagi-technikaivezetésí pont rendeltetése az a|átendelt és a meg-
erősító csapatok anyagi-technikai biztosításának az adott tagozat szerve-
zetszerú és a megerósító anyagi-technikai biztosító szeryezeteinekveze-
tése, valamint más vezető szervek működési feltételeinek biztosítása.

A tábori hadsereg és a gépesített badtest anyagilechnikai vezetési

pontot az anyagi-technikai második lépcső ktizelében a fő feladatokat
megoldó anyagi-technikai csoportosítások, biztosítási elemek működési
körietében (irányában) telepítik, olyan távolságban, hogy biztosítható
legyen az anyagi-technikai biztosító szervezetek (biztosítási elemek)
megbízható vezetése.

Az anyagi-technikai vezetési pont á llományába tar7oznak: avezetési
csoport első lépcső, a vezetési csoport második lépcső, a híradó csoport
és a biztosító csoport.

A vezetési csoport első lépcsójében - az anyagi-technikai főnökség ál-

lománya települ. Az anyagi-technikai főnök döntése alapján állandó és

ideiglenes munkacsoportokat hoznak létre.

Az anyagi-technikai biztosító szervezetek eryüttműködósének sa-
játos vonásai vannak Az anyagi-technikai biztosításban az együttműkö-
désnem teíep§zakaszhoz és nem harcfeladathoz kötött, hanem az ellátási
feladatokhoz. Az ATB szervezetek nem tudnak a biztosítási övben folyó
harc időszakára a második lépcső ütközetbe vetéséhez eg)üttműködést
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§zerveani, hanem csak azokra a feladatrendszereke, amelvek az ellátás
érdekében kerütek megszervezésre. Ígr egiüútműködést iell szervezni
a sáIlítások végrehaJtására, anyagok átadás-átvételére, komplex fel-
tölté§ei feladatokra, kiii,íésre, más nem alártndelt szervezeíek közötti
együttes tevékenységrt.
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1. sz. melléklet

Anyagi bizto§üís

Az anyagi bizíosítlÉs célja, hogy a csapatok feladataik ellátásához,
illetve a személyi állomány életkörülményeihez és harctevékenpégéhez
szükséges eszköaikkel, anyagokkal, szolgáltatásokkal kellő idóben és he-
lyen, megfeleló mennyiségben és minőségben rendelkezzenek.

Az anyagi biztosítís magában foglalia a hadiászati, hadműveleti fel-
adatok végrehajtáshoz, a személyt állományról való gondoskodáshoz
szükséges eszközök és anyagi készletek megalakítását, tárolását, lépcső-
zését, felhasználáshoz való előkészítését, a felhasználás szabályozását, a
felhasznált eszközök és anyagok pótlását.

Technikai biztosítás

A technikai biztosítás cé|ia a technikai eszközök harcképességének
és állapotának magasabb szinten tartása, a sérült, meghibásodott eszkö-
zcik időbeni és minőségi helyreállítrása.

A technikai biztosítís nagában foglalia a hadműveletek megvívá-
sához szü}séges technikai eszközök üzemeltetésének, üzembentartásá-
nak és helyreállításának tervezését, szervezését és végrehajtását.
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2. sz. melléHet

Egész§égügyi bizto§ííá§

Az egészsegii5ri biztosítás céIja a személyi állomány egészségének
megóvása, harcképességének fenntartása és helyreállítása.

Az egészségűgri biztosíás magában foglalja a gyógyító-kiürítő, a
kcizegészségüryi-járvánlvédelmi biztosítást, szaktechnikai eszközökkel
való ellátást, valamint az ipari katasztrófák és tömegpusztító fegyverek
elleni védelemmel kapcsolatos egésxégüryi rendszabályok összességét.

ködekedési bizto§ítás

A közlekedési biztosítás célja a katonai célra kijelölt és igénybevett
közlekedési rendszer előkészítése, üzemeltetése, technikai oltalmazása,
helyreállítása, a katonai mozgások kózlekedői rendszabályai foganato-
sítása, a szállító eszközök katonai szállításokhoz történő e|őkészítése, a
szállítások szabályozása és vegrehajtása, a közlekedési szakanyagokkal,
rakodásgépesítési és erységrakományképző eszközökkel való ellátása és
azok alkalmazása.

A közlekedési biztosítás nagában fog|a|ja a Magyar Honvédség csa-
patai harctevékenysége érdekéberl végzett szál|ításokat, közúti mozgá-
sokat, a harctevékenységek anyagi, technikai és egészségűryi biztosí-
tásrának szállítási feladatait.
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A TERüLETvÉDELMI EzRED nÁnonús
ANyAGI -TEcHNIKAI nzrosírÁsÁNnr NÉHÁNy

xÉnoÉsB

Vógner Béla|

A honvédelmi alapelvekkel, valamint a Magyar Köztársaság védelmi
koncepciój ával össáangban jelentősen megnőtt a területvédelem szere-
pe. A terülewédelemmel és a területvédelmi csapatok alkalmazásával
kapcsolatosan számos cik\ tanulmányjelent meg. Ezek tartalma kiterjed
valamennyi lényegi területre, vagyis a rendeltetésre, a feladatra, a szer-
vezetre, a diszlokációra, a felkészítáre, a béke - és háborús vezetá rend-
jére egyaránt.

Cikkemben a hagyományosnak nevezhetó területvédelem kérdése-
ivel, a területvédelmi ezredek anyagi-technikai biztosításával Kvánok
foglalkozni. Az mindenki előtt egyértelmű, hogy a terüetvédelmi ezre-
dek sikeres alkalmazása csak teljes méwú és folyamatos anyagi-technikai
biztosításukkal válik lehetővé. A haryományos területvédelem fogalma
alatt azt értjük, amely a megyék és a fóváros terúletén valósul meg, a

megyei (fővárosi) területvédelmi csapatok alkalmazásával.

A hagyományos terúletvédelmi csapatok (ezredek) fő feladatai, me-
lyek jelentós hatással bírnak az anyagi-technikai bizto§ítá§ meg§zerve,
zésére és végrehajúásáral

- részt vesznek az állami felső- és területi, valamint katonai felsőve-
zetés vezetési pontjai katonai védelrnében, mentésében és mentesítésé-
ben;

- fó feladatként v égzlk a megyék (főváros) területén meghatározott
objektumok őrzését-védelmét;

l y ágner Béla alezíedes,zMKA Hadtáp tanszék taíár§e8éd
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- részt vesznek az ellenség légideszantiai, terrori§ta- felderítő-diver-
ziós csoportjai felderítésében, az erejüktől függően a megsemmisítésük-
ben;

- részt vesznek a haditevékenységek és a hadigazdaság szempontjá-
ból fontos, rombolt közlekedési vonalak és rnűtárgyaik rögtönzött, vagy
ideiglenes helyreállításában;

- végzik a csapást szenvedett katonai objektumok mentését és men-
tesítését;

- részt vesznek a veszélyes üzemek, a települések, a lakosság á az
anyagi javak mentésében;

- készen állnak más, egyéb feladatok végrehajtására is, mint például:
a forgalomszabályozás, katonai rendészeti tevékenység stb.

A felsorolt feladatokat a hagyományos területvédelmi ezredek a
hadműveleti területen Kvül, korlátozás nélkül, folyarnatosan, a feladatok
függvényében végzik.

A hadműveleti területen kezdetben változtatás nélkül, továbbiak_
ban a Tábori Hadseregparancsnok elhatározása szerint tevékenykednek,
amely jelentheti a feladatok idóben és térbeni korl áíozását, illetve szü-
neteltetését, vagy új, - a védelmi hadművelet érdekében folytatott tevé-
kenységet.

Ezek a következők lehetnek: szárnyak, hézagok, egyes irányok lezá-
rása, megerósítése, műszaki, vegyivédelmi, egészségügyi feladatok vég-
rehajtása, műszaki zárak létesítése és más, az adott helyzetbenjelentkező
feladatok megoldása.

A területvédelmi ezred állománya egy-egy megye területéről kerül
bevonultatásra, amely békében nem, vagy csak keretállománnyal rendel-
kezik. Háborús feladatai végrehajtására csak rnozgósítás és összeková-
csolás után alkalmas. A mozgósítás feladatait "M" előkészító részleg ter_
vezi és szervezi meg.
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Az elókészítő részleg főbb szakmai feladatai:

- alapvető vezetési funkciók folyamatos g5lakorlása, azezredmozgó-
sítása anyagi-technikai biztosítási (továbbiakban ATB- i) feltételeinek
megteremtése;

- kidolgozni és naprakészen tartani az ezred megalakítása anyagi-
technikai (AT-i) szűkségleteit, valamint ezek biztosítására vonatkozó
terveket, számvetéseket;

- pontosítani (ha a helpzínen nem biztosított az alyagi készletek
tárolása) az érintett központi raktárakkal együttmúködve az "M" utalvá-
nyon biztosított anyagok, technikai eslközök vételezésének a rendjét, a
vételezés pontos "M- idejét. (A mozgósítást előkészítő részleg ATB-hoz
szükséges anyagokat, technikai e§zközöket a helyszínen (megalakulási
helyen) kell tárolni!

- a technikai eszközök hadrafoghatóságának, az anyagok hadi hasz-
nálhatóságának előírt szintű, folyamatos fenntartása;

- részt venni a nem zetgazduágbóligénybevételre tervezett technikai
eszkózök kiválogatásában, helyettesítésük elbírálásában, az előítt tech-
nikai szemlék végrehajtásában.

A területvédelmi ezred anyagi-technikai szolgálatának felkészítését
és kiképzését alapve tően az ezredtertdeltetése, feladatai, szervezete, bé-
ke- és háborús vez€tés rendje, illetve az ebból fakadó ATB-i kérdések
megoldásának lehetőségei határozzák meg.

A tartalékos hadkötelesek képzése és összekovácsolása; továbbkép-
zése, álképzí-se, kiképzése, valamint a lebizto§ított parancsnoki állomány
felkészítése; a komplex felkészítés (továbbképzés és gyakorlat) kereté-
ben valósul meg.

A területvédelmi ezred feltöltését követően, általános katonai - és
szakkiképzési feladatok végrehajtásával el kell érni, hogy:

- minden AT-i beosztásba helyezett tartalékos megismerje saját szak-
feladatát, valamint
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- sajátítsa el a szaktechnikai eszközök mesteri kezelését, rendelte-
tésszerű használatát,

Mivel az ezred állománya zömmel tartalékosokból áll, ezért §zülsé-
ges a felkészültséget olyan szintre emelni, hory a tényleges megmérette-
tés idószakában képesek legyenek a gyorsan változó üszonyok között is
hatékonyan végrehajtani a szakfeladatokat.

Béke idószakban az AT-i törzsek és parancsnokok felkészítése a
hadműveleti-harcászati íe|készítési rendszer keretében folyik, a külön-
féle foglalkozási formák és a tematika célirányos megválasztásával; kü-
lönös tekintettel a mozgósítás, a harc- és alkalmazási tevékenységek ter-
vezésére, szeweásére, irányítására és az együttmúködési kérdésekre,
valamint a parancsnokságok (TV, TVKP, BKKP) összekovácsolására.

Anyagi - technikai bizto§ítás

A területvédelmi csapatok anyagltechnikai szolgálatai, (benne a te-
rületvédelmi ezred) az MH anyagi-technikai biztosítási rendszerének
szerves, de sajátos része.

A területvédelmi ezred alkalmazásából adódó sajátosságol melyek
hatással vannak az ATB megszervezésére:

- a területvédelmi ezred döntően a megyeközlgazgatási határain be-
lül kerül alkalmazásra, de ha a kialakult helyzet indokolttá teszi, hadmú-
veleti terúleten a tábori hadseregparancsnok, illetve a gépesített hadtest-
parancsnok a védelmi hadművelet sikeres végrehajtása érdekében kor-
látozhatja, szüneteltetheti tevékenységét, vagy új feladatot szabhat ré-
szére;

- a terűletvédelmi ezred alkalmazásának igen fontos sajátossága,
hory azonos időben, több egymástól nagy távolságra lévő feladatot kell
megoldania. Működési körletük az egész megye területére kiterjed, így
az erók, eszközök jelentős széttagolásával kell számolni. Ez a körülmény
jelentősen megnehezíti és bonyolulttá teszi vezetésüket és ellátásukat;

- esetenként gyorsan kell a fő erőkifejtést az egyik irányból (körlet_
ből), illetve egyik tevékenységi fajtáról a másikra átcsoportosítani;
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- a feladatok egy részét (pl.: objektum őrségek, KISFJR őrsei) hu-
zamosabb ideig kell azonos területen (működési helyen), azonos állo-
mánnyal - általában kis kötelékkel - vegezrrie;

- az ezred, típusalegységei a konkét helyzet és az elóljáró (TVKP-
ság) döntése alapján képes több feladatot egyidejűleg, vagy a fontossági
sorrendben végrehajtani;

- az alkalmazás sajátosságaihoz tartozik, hogy az agresszor hazánk
területére történő betórése e§etén az érintett területvédelmi ezredek, az
adott területen tevékenykedő hadműveleti csapatoknak kerülhetnek át-

alárendelésre.

Ezen sajátosságok figyelembevételével, az ATB-I az alábbiak jel-
lemzik:

A területvédelmi ezredek tevékenységének jellege és területi elhe-
lyezkedésük lehetóvé teszi az ATB során az ellátás, javítás és szolgálta-
tások stacioner technológiájának alkalmazását.

Ennek következtében az ételkészítés, a hús, a kenyér beszerzése, a

fürdetés, a mosatás, a sérült ellátása, technikai eszközök javítása, vala_

mint egyéb szükségletek kielégítése alapvetően nem igényel tábori esz_

közöket és eljárásokat, rendszerint teíületi ellátás és biztosítá§ valósítha-
tó meg.

A területvédelmi ezred ATB-nak sajátos jellemzője, hogy a helyi -

területi - adottságok következtében nem igényli az anyagi, haditechnikai
és egészségügyi biztosításban a hosszú után- és hátraszállítási lánc kiala-
kítását, a csapatok mögöttes területein, a mélységben tartalék készletek
felhalmozását; jellegében a béke ellátási rendhez hasonló felépítésű biz-
tosítás valósítható meg.

A területvédelmi ezred ATB-sa háborús utalási rend szerint, a terü-
leti biztosítás elve alapján, központi anyagi, javító és egésxégügyi bázi-
sokhoz történő utalással valósul meg.

Mind az ellátás, mind a biztosítás rendszerében, az ezred és a köz-
ponti szervezetek kapcsolata érvényesül, közbeeső tagozatok nincsenek.
Az anyagbiztosítás rendszerében a csapatkészletek mellett jelentős
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anyagmennyiséget képeznek az átvett objektumokban visszahagyott
készletek, melyek igénybevételével az ellátás önállósága nő. Ebből ere-
dóen mód van arra, hogy a raktárakban különböző fenntartási és szak_
anyagból magasabb szintű készleteket hozzanak létre. A kikülönített kis
alegységek ellátására polgári vállalatok, intézmények szolgáltatásai is
igénybevehetők.

A területvédelmi csapatok alkalmazásának sajátos kcivetelményei f!
gyelembevételével, általában 10 napra (harcanyagok kivételével) meg-
hatátozzák: az ezredeknél megalakítandó és fenntartandó készletek
nagyságát; pótlásukra kijelölt források helyét; igénybevételének rendjét;
a technikai eszközök felkészítésének és üzemeltetésének követelménye_
it, a sérült technika javítására kijelölt üzemeket (bázisokat); a sérültek
és betegek ellátásának és a segélyhelyek működtetésének követelménye-
it; a csapatok érdekében működő kórházak, egészségügyi intézmények
igénybevételének r endjét; a szá|lításokra és manóverekre igénybevehető
katonai gépkocsiutakat.

Az ezred, anyagi-technikai szolgálata a meghatározott követelmé-
nyek szerint, a kialakított csoportosításnak megfelelő utalási tervet dol-
goz ki.

Az anyagi-technikai biztosítás negszervezése

a.) Az ATB-ó alegségek íeladatokra történő felkészítése

A területvédelmi ezred megalakítása, az állomány kiképzése, össze-
kovácsolása című részben leírtakon kívül az alábbiakat célszerű fi§lelem-
be venni:

A szakállományt a várható alkalrnazrás körzetében fel kell készíteni
ellátási, kiszolgálási, jaűtási-vontatási, szállítási, egészségügyi, valamint
harcbiztosítrási feladatokra.

A felkészüléshez tartozik a tájékozódrás, a települések objektumai_
nak, ipari létesítményeinek, üzemeinek az ismerete i§. Ezért az ATB-ó
alegységek parancsnokait el kell látni a helpég, körzet nagy méretarányi
térképével, (váz|atával) a szállító-vontató ale$6éget teherhordó, vala-
mint a sebesült §/űjtő párokat pedig menetvonal vázlatokkal.
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A technikai eszközök felkészítésének az ad különös jelentőséget,
hogy nag5l részük a nemzetgazdaságból vonul be és igénybevételük eltér
a katonai igénybevétel sajátosságaitól, illetve a korábban zárolt technikai
eszközókben rejtett hibák lehetnek, amelyek a folyamatos územeltetés
során jönnek eló.

Az anyagi technikai állomány "M" összekovácsolási kiképzésében a
szervezetszerű alegpégek felkészítáe mellett koncentrálni szülséges a
nem szervezetszerű hadrendi elemek (pl: mentóosztag) ellátására, a lét-
rehozott ideiglenes jellegű ATB aleglségek előre látható feladataikra
való általános felkészítésére. Ennek keretében a szakmai feladatra tör-
ténő kiképzést, felkészítést kell előtérbe helyezni.

A leírtak érdekében az anyagi{echnikai alegységek vezető állomá-
nyának erőfeszítése arra ke|l, hogy irányuljon, hogy a kijelólt ATB-ó ál-
lomány a konkrét szakfeladatokat és azok végrehajtásának rendjét, mód-
szereit megismerje, begyakorolja. Ismerje meg az ellátandó állomány és
kiszolgálandó technikai eszközök összetételét, feladatait, igénybevéte-
lük jellegét; a szolgál'ati alárendeltségi viszonyokat, a szakmai irányítás
rendjét; útvonalakat az el|átó bízisokhoz és azt a körletet, ahol a felada-
tot végre fogják hajtani.

b.) Az ATB-ó alegségek csoportosítása, biztosítási elemek létrehozá,
sa:

A területvédelmi ezred anyagi-technikai szolgálatának személyi és
technikai állományát, felszerelését, anyagi-technikai eszközeit az ezred
mindenkori érvényben lévő állománytábtája, a hadi norrnák, továbbá a
harckészültséggel és mozgósítással kapcsolatos központi intézkedések
határozzák meg.

Az ezred anyagitechnikai szolgálata az ezred állomárryába taftozó
és az ezredparancsnok anyagitechnikai helyettesének alárendelt ellátó-
szakaszból, javítószakaszból, segélyhelyből, körzeti híradóanyag közép-
javító rnűhelyből é§ raktárból (csak a kijelölt terüleWédelmi ezredeknél),
valamint a náluk lévó anyagi készletekből és technikai eszközökból áll.
Szélesebb megközelítésben, az ezred anyagltechnikai szolgálathoz so-
roljuk az ezred alegységeihez (az őrzászlóaljak állományába) tartozó (a
zászlóaljparancsnoknak alárendelt) ellátószakaszokat, valamint a végre-
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hajtó alegységek állományába tartoó _ közvetlenül az ezredparancsnok-
nak alárendelt - egészségügyi századot.

Az anyagitechnikai biztosító alegységek csoportosításának kialakí-
tásánál az ezred alegységeinek alkalmazásából indulnak ki.

Az ezred egy része - a sugárhelyzet értékelő és tájékoztató század,
az őrzászlóaljak alegységeinek jelentős része - állandó jellegú objektu-
mokban, épületben végzi íeladatát, ellátásuk is ezen objektumok bázisa-
in történik, illetve ahol ez nem oldható meg, olt az őízászlóaljak ellátó
szakaszával biztosítják az ellátást.

Ugyanakkor, az ezred másik része (területvédelmi, műszaki_, vegyi_
védelmi-, egészségügyi század) különböző feladatok (mentőosztag, légi-
de§zant, terrorista, diverziós és felderítőcsoport megsemmisítésére lét-
rehozott csoportosítás) végrehajtása érdekében az objektumaitól távol
kerül alkalmazásra.

Ezen csoportosítások biztosítása érdekében az ellátandók létszámá-
nak megfeleló erejú ellátó részleget (részlegeket) célszerú létrehozni az
ezred anyagi-technikai biztosító alegységeiből, figyelembe véve azt a
ténlt, hogy a hadielhelyezési körletben üsszamaradó állomány és tech-
nika ellátrását, kiszolgálását is végre kell hajtani. Alétrehozott ellátó rész-
leg-(ek) létszáma maximum 6-10 fő, parancsnoka tiszthelyettes. (2-4 fő
szakács, 1-3 fő szerelő, 2-4 fő gépkocsivezető, egy mozgőkonyha, 1 javí-
tó-karbantartó gépkocsi, 1-2 szállító gépkocsi, 1 üzemanyagtöltó gépko-
csi, 7 víxzá||ítő gk). Ezen gépjárművek vezetőit célszerű az ellátási-ki-
szolgálási feladatokba bevonni.

Az ATB-ó részleg telepítése a mentóosztag esetében, olyan körletbe
történjen, ahonnan biztosítható mind a mentésben, mind a mentesítés-
ben résztvevők teljes terjedelmű és a kimentettek anyagi-technikai biz-
tosítása.

I-ényeges szempont még az ATB-ó részleg telepítésénél, hogy a pa-
rancsnokuk a mentóosztag parancsnokának vezetési pontjához közel le-
gyen , ajelentések továbbítása közvetlen kapcsolat formájában és időben
történjen.
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A kijelölt, kikülönített csoportok (csoportosítások) egészségügyi
biztosítási feladatainakvégrehajtására egésxégügyi részleget jelölnek ki.
(1 fő egészségügyi tiszthelyettes (pk),I-2fő egészségügyi katona és 1 db
sebesültszállító gépkocsi).

Abban az esetben, ha a kijelólt erók alkalmazásaaz állandó (ellátásra
kijelölt) objektum közelében történik, akkor nem indokolt az ellátás ér-
dekében kikülöníteni anyagltechnikai bizto§ító alegységet, ilyenkor az
ellátást az objektumból történő kiszállítással célszerúvégrehajtani, A ter-
rorista, diverziós felderítőcsoportok vagy légideszant felszámolásában
résztvevő erók ellátását hideg élelemmel, vagy az objektumból való ki-
szállítással oldj ák meg.

Az ezredraktárakat állandó jellegű épületben helyezik el, ezek moz-
gatása - a különbözó csoportok ellátása biztosításának folyamatossága
szempontjából - n em cé|szerű. Atáboi körülmények között múködó ez-
red ellátó szervez eíei az ezted-harcálláspontja körletének közelében te-
lepülnek (helyezkednek el), attól olyan távolságra, hogy a vezetésük a
harcálláspont belsó összeköttetésének rendszerében, harcbizto§ításuk a
harcálláspontéval egy rendszerben végrehajtható legyen.

c.) Szállítási és vontatási utak kijelölése

Az ATB-ás megszewezésének e5rik fontos eleme a szállítási, von-
tatási útvonalak kijelölése. A terülewédelmi ezrednél a parancsnokjelöli
ki az ATT{ javaslatára a következő üszonylatokra:

- a hadi elhelyezési körlet és a központi ellátó, jaűtó, egészségügyi
bázisok, intézetek között, Ez gyakorlatilag annyi útvonalat jelent, ahány
központi bázis, nemzntgazdasági forrás, más katonai szervezet, kirakó
állomás szerepel az utalás rendjében;

- a hadi elhelyezési körlet és a romlandó élelmiszereket, szolgáltatá-
sokat biztosító üzemek, vállalatok között;

- a hadi elhelyezési körlet a kijelölt katonai, vag5l polgári kórházak,
illetve a tábori típusú segélyhely (helyek)kózött;

- s végül a hadi elhelyezési körlet és a kikülönített alegységek alkal-
mazási körlete között.
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_ A,feladatok végrehajtásához a megye útjait veszik igénybe, melye-
ken a forgalomszabályozást BM és saját erókkel oldják meg.

Jellemző lesz, hory a szállítási és vontatási útak egybeesnek. Az ez-
red műkődési körletén kívüli szállítási feladatokat alacsonyabb rendű,
kerúló és mellékutakon hajtják végre.
Amennfben a központi, vary THDS eróivel berendezett katonai gép-
kocsiutakat vesznek igénybe, akkor használata igénylés alapján, vetük
eg]eztetett útforgalmi tew alapján történik.

d ) Az anya§lechnikai biztoútóst végrehajtó atepségek mindenolda-
lú bbtosítása, élet-, műk)dó- és teljesítőképesség]k fenntartása

A területvédelmi ezred anyagi-technikai szolgálatának mindenolda_
lú biztosítására, az együttműkódésének megszeriez ésére, az élet-, mű-
ködő és teljesítőképesség fenntartására vonatkozó rendszabályok alap-
vetóen meryegyeznek az MH más csapatai anyagi_technikai szolgálataira
vonatkoá rendszabályokkal. Azonban meg kell jeryezni, az ezred, de-
centíalizálí működáe lehetőséget ad a természetes és mesterséges te_
reptárgyak, objektumok célszerű felhasználására. A természetes védel-
met nyújtó tereptárgyak mellett ki kell használni az állandó jellegű épü-
letek, alagsorok, pincél kő- és eryéb bányák, vagy azok elhagyott részei
védelmet nyújtó tulajdonságát.

Az anyagi+echnikai biztosító alegységek telepítésekor a természete§
védelmet nyújtó tereptárgyak mellett célszerű igénybe venni az állandó
jellegű épületeket, objektumokat, ezekbe elsősorban a segélyhelyeket
(egésxégügyi részlegeket), konyhákat, raktárakat telepítik

Az anyagitechnikai biztosítrást végrehajtó alerységek állományának
állandóan készen kell lennie az eryes harcrendi elemek erőivel egyútt-
működve az ellenséges csoportok, diverziós erők rajtaütéseinek elhárí,-
tására.

1. Anyagi biztosítás

Az anyagi-technikai biztosítiás legósszetettebb, eryik legbonyolul-
tabb, a koordinációt legjobban igénylő biztosítrási ágazata az anyagibiz-
tosítás. Ez abból adódik, hog az anyagi biztosítás mindennapos feladatait
kűlönböző ellátási ágak, több, min t tíz sznlgáIati ág- melyből három had-
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táp _ végzi, eltekintve itt a közlekedési szakanyagbiztosítrástól. Bonyolítja
a területvédelmi ezred anyagellát ását az a körülmény, hogy az ezred,
anyagigénye a kúlönbözó anyagnemekből jelentósen eltér, míg például
élelmiszert és üzemanyagot - naponta rend§zeresen é§ nagyobb mennf-
ségben fogyasztanak, addig más anyagokat - lőszer, rtlházat, egész-
ségü§/i, stb. - csak időszakonként és kevesebb mennyiségben használnak
fel. Ebből eredően az előbbiekből tervezhetó rendszeres - napi, heti, ha_
vi, stb. - ellátást lehet megvalósítani, míg az utóbbiakból csak nagyobb
idószakokban, eg5rmástól eltérő gyakorisággal lehet az ellátást szervezni.

Az anyagi ellátás alapját a harckészültségi intézkedésben, központi
előírásokban meghatározott szinten tartandó és tárolandó anyagi kész-
letek képezik. Ennek nagl,sága az ezred feladatától, a rendelkezésre álló
szállító - tárolókapacitástól, a helyszínen tárolt anyagi készletektól ftigg.

Az ezred, zavaríalan rnűködésének biztosítása, az ellátó források gya-
kori - kis mennfségú - vételezésekkel való terhelése, az anyagszállítások
meg§zakadása, a veszteségek pótlása, a vételezőhelyek indokölatlan le-
ktitése, nem utolsó sorban az anyagok decentralizált, az ellenség csapá-
saitól jobban védett elhelyezése, szükségessé teszi a maximális anyagi
készletszint kialaKtását és folyamatos kiutalásokkal való fenntartrását. A
sajátos körülményeknek megfelelően , a fogasztás tknapos cildusban ke-
rül meghatdrozdsra.

A felhasznált, illetve veszendőbe ment anyagi eszközök pótlásának
alapvető forrá§ai a központi raktárak, telepített raktárrészlegek, polgári
vállalatok, üzemek, kereskedelmi egységek. Az ezred csapatkészletei ki-
egészülhetnek a település helyen, laktanyában, kiemelt objektumban fel_
használásra, alkalmazásra átvett anyagi készletekkel.

A terülewédelmi ezred szülségleteit az alóbbi tényezők határozzók
me§

- a feladat jellege, az alesxségek alkalmazrásiának sajátosságai;

- a hadi elhelyeósi körlet és az alkalmaaási körlet közötti távolság;

- az ellenség tevékenységének jellege, ereje, száma;

- a megye terúletén keletkezett rombolások mérete, száma, jellege,
mentési (mentesítési) szükségletek alakulása;

- az ellátó bázisok és a raktárak közcitti távolság;
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- az ezíed, állománya, a meglévő technikai eszközök száma, típusa,
állapota, valamint a különböző hadinormák kiszabatai;

- azan,h6 és napszak, az időjárás és terepüszonyok.

. Az el|átóbázisok kijelöláénél a területi elv a megbatározó, azaz az
ezred háborús múködési helyehez legközelebb eső központi, vagy terü_
leti raktár, polgárivállalat kerül kijelölésre. Az ellátás e5szakaszos, ága-
zati rendszerben valósul meg. Az ezred kdzvetlenül vételez a kijelölt el_
látó bázistól. Közbeeső szerv, tagozaí nincs. A vételezéseket romlandó
élelmiszerekből általában 2-3 naponként, a többi anyagból4-6 (5-10) na-
ponként hajtják végre. Avíze|látást a közműhálózatról történő vétele-
zéssel biztosítják.

A hadmúveleti területen tevékenykedó területvédelmi ezred, ellátá-
sa továbbra is a kidolgozott háborús utaltsági rend szerint valósul meg
mindaddig, amíg az ezted íeladatait itt hajtja vége. A feladatok megvál-
tozása, az ellátási, utaltsági rend, az áttelepülés, vagy az ellátandó objek-
tum megsemmisülése, készlet, illetve kapacitás hiánya esetén az ellátási
rend megváltozhat. A helyzettől függően, a gépesített hadtest (gl.dd.)
ellátási - kiszolgálási rendszerébe is bekapcsolódhat az elöIláró intézke-
dése alapján.

Alapelv, hogy az alkalmazás kezdetén és végén a készletszint a csa-
patkészlet (CSK) szintje. A tevékenység alatt akészleí 70 %o-ra tőrténő
csökkenésekor kell végrehajtani a feltöltést, megközelítve a "CSK'szint-
jét.

Kikülönített kis alegységek ellátására igénybe lehet venni a polgári
vállalatok szolgáltatásait (élelmezési ellátás - vendéglátóipari vállalat,
fürdő, üzem).

Kihasználva az állandó jellegú objektumokban történó elhelyezés
lehetőségeit, törekedni kell a rendelkezésre álló tárolótér minél telje-
sebb feltöltésére. Ez eryrészt fokozza az ezred ellátásának biztonságát,
önállóságát, másrészt tehermentesíti az ellátó bázisokat a gyakori véte-
lezésektől. A szállításokat koordináltan, kapcsolt szállítások módszeré-
vel oldják meg valamennf anyagnemre vonatkozóan, a hadtápfőnök ha_
táskörében és felelósségével. Az ezred valamennf anyagszükségletét sa-
jár szállító eszkőzeí,lelYételezi. Az alkalmazás során a kihelyezett alegy-
ségek (csoportok) ellátása szintén vételezéssel történik, esetenként a fő
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feladatot megoldó csoportosítás részére az ezred, anyagitechnikai szol-
gálat ki§zállítá§t is eszközölhet.

a.) Lőszerellátás

A lőszer felhasználási normát az ezred részéte á|talában nem hatá-
rozzák meg, a felmerült szükségletet az ezrednél tárolt csapatkészletból
fedezik. Az utánpótlást a valós felhasználás alapján, a kijelölt központi
raktárból önálló vételezéssel 4-5 naponként (esetenként) hajtják végre.
Az ezred eróinek lőszerrel való ellátiása alapvetően vételezéssel valósul
meg. Az ezred állományából különbözó feladatok végrehajtására létre-
hozott és kitelepült (légideszant, terrorista, diverziós és felderítőcsopor-
tok felszámolását végzó) csoportok ellátása kiszállítással, az alegység
(csoport) feltöltésével valósul meg.

b.) Műszaki harcanyag ellótds

A terülewédelmi ezred műzaki feladatainak megoldására jelentős

mennyiségű múszaki harcanyag felhasználás várható, fóleg a különböző
múszaki zárak létesítéséhez szűkséges aknából, az átjárők nyitásához
szükséges nyújtott töltetből é§ robbanóanyagból. Alapvető felhasználó a

műszaki század.

A műszaki harcanyag felhasználást az ezred műszaki fónök szervezi.

A feladatoknak megfelelő mértékben meghaíározza a felhasználás he-
lyét, idejét, a múszaki harcanyag minőségét és mennlségét.

Ezek alapján az el|átás rendjét a haditechnikai főnök (HTF) hatá-
rozza meg. A műszaki harcanyag csápatkészlete az ezred ellátó szakasz

állományába szervezett raktáraknál és a múszaki századnál van lépcsőz-
ve.
A felhasználás m integ 60-70 Vo-át a feladatra való felkészülés idószaká-
ban biztosítják. A szülséges mennyiséget a csapatkészlet általában nem
fedeá, így a kijelölt központi raktárból kell felvételezni,

c.) Vegivédelmi anyag ellátás

A vegyivédelmi anyag ellátást a haditechnikai főnök (HTF) szervezi
a csapatkészletek lépcsóztetésével és a szükségletnek megfelelő után-
pótlással.
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. A reagens anyagok és kázletek a vegyivédelmi századnál (laborató,
rium) vannak felhalmozva, amelyek mennyisége általában fedezi a fel-
adat szúkégletét.

Mentesító anyagot az ellátó szakasz koncentrátum állapotban tárol.
Az ellátási láncban csak a vegyivédelrni század mentesító szakaszát látja
el. Az alegységekhez a mentesító szakasz adja ki az anyagot, ha szűI§éges
hígított állapotban.

Az egyéb veryivédelmi anyagokat igénylés alapján, a szükségletnek
megfelelóen a kijelölt központi raktárakból vételezik. A vételezést az
ellátó szakasz hajtja vegre.

d. ) Iavítóanyag ellátás

Az ezred javítóanyagát a javító szakasz anyag ellátó raja tárolja; in-
nen töltikfel a különböző (gimű., hír., fe5iverzet, műszaki, vegyivédelmi)
javító rajokat. A javító anyag rnennfsége három napi fethasználáshoz (a
javító rajok 3 napi tevékenységéhez) elegendő.

A javítóanyag-ut ánpótlás forrásai lehetnek:

- a központilag kijelölt javítóanyag-ellátószervek;

- körzeti híradóanyag raktár;

- az át.leíí objektumban üsszamaradt kész|etekből nyerhető javító
anyag;

- a tevékerységi területen lévó és kijelölt polgári források (csak
gépkocsi javítóanyag) ;

- elöljáró intézkedáe alapján az utaltsági rend megbatározásával az
eg5iüttmúködő hadtest (dandár) raktárak;

- a meg nem térülő veszteség hasznosításából nyert javítóanyag.

A javítóanyag ellátást nem tervezik, a §Zül§égletnek megfelelően
hajtják végre az utánpótlást.
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e. ) Elelmezési eltlát á s

Az alegységek élelrnezési ellátása az anyagi biztosítás meghatározó
ága. Törekedni kell naponta a kétszeri meleg étkezés biztosítására. Az
élelmezesi ellátást célszerű ezred méretben megszervezni. Az utalványo-
zást és a főzát ellátó rajonként hajtják végre. Olyan helyzetekben, ami-
kor az ezred állományának egésze vagyjelentős része az elhelyezési ob-
jektumban, vagy annak közvetlen közelében tartózkodik, célszerű a fő-
zést és a kiszolgálást központilag (összevontan) végezni. Azon alegysé-
geknél, amelyek önálló elhelyezésben vannak, azokat a saját ellátó raj
útján ellátni.

A laktanya, objektum őrségek ellátását elsősorban utalással, ha ez
nem lehetséges, akkor az őrzászlóalj ellátó szakasza útján hajtják végre
úgy, hogy az elkészített ételt hótároló edényekben szállítják ki részükre.
Ahol ez a módszer sem alkalmazható, ott azélelem ellátást hideg élelem,
illewe készétel konzervek kiosztásával oldják meg,

A sugárhelyzet értékelő és tájékoztató század csoportjai, részlegei,
rajai a merye terúletén egymástól nagy távolságra múködnek, célszerű
ezen alegységek ellátását vendéglátóipari üzemerységek útján - szetző-
dés-kötés mellett - tédtés ellenében megoldani, együttműködésben a
polgári védelem állományába tartozó ha§onló rendeltetáű szervezetek
elláíását szeívező megyei törzsparancsnokság ellátó kö zegeive|.

Az ezred állományából léterhozott mentőosztag ellátását, amennyi-
ben az eltávolodik az elhelyezési kórlettől, akkor a szervezetszerű (szük-
ség esetén a nem szervezetszerű) ellátó erókből, eszközökbő[ létrehozott
ellátó részleg útján hajtják végre úgy, hogy egy napi fózhetó élelmezési
készlettel látják el és naponta utánszállítják a következó napi szükségle-
tet, vagy az e|látó részleg naponta véte|ez az ezred, raktárból. Hasonló
módon oldják meg a terrorista, diverziós, felderítőcsoportok vagy légide-
szantok felszámolására létrehozott csoportosítások ellátását, figyelem-
bevéve más csapatokkal, szervezetekkel való eryüttműködés lehetősé-

Eét.
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f.) Uzemanyag ellátás

Az ezred alegységeinek hajtóanyaggal történő ellátását kózpontilag,
az ellátó szakaszon keresztül h aj tják végre. Avégrehajtás egyváltozatban
a köv e tkezőkepp e n történhet :

- aZ ezred üzemanyag raktár területén vagy annak közelében töltő
pontot telepítenek és a gépjárművek nagyobbik részét itt töltik fel;

- a különböző objektumokban települt alegységek, illetve a külön-
böző feladatok végrehajtására kikülönített csoportok gépjárműveinek,
technikai eszközeinek feltöltésére mozgó üzemanyag töltő csopoítot
hoznak létre. Az így felállított csoportba üzemanyag töltő gépkocsi (-
kat), illetve tehergépkocsikat vonnak be, hordózott, kannázott üzem-
anyag feltöltésre;

- elöljárói utalási rend esetén polgári töltőállomások is igénybe ve-
hetők.

g.) Ruházati anyag ellátás

Az ezred meghatározott csapatkészletekkel és fenntartási készlettel
rendelkezik, amelyből a személf állomány ruházati cseréje, pótlása fo-
lyamatosan biztosítható.

Amennfben a ruházati készletek kimerültek, vételezéssel pótolják
azokat. A személl állomány fürdetését és fehérnemú cseréjét a helyzet
és a feladat függvényében rendszeresen (legalább ót napontként), ágy-
nemú cseréjét kéthetenként, a felsőruházat cseréjét esetenként hajtják
végre.

A katonai objektumban elhelyezett alegységek fürdetését a laktanya
(objektum) fürdőjében, a polgári objektumokban elhelyezett állomány
füIdetését vállalatok, üzemek fürdőiben, illetve városi fürdőben szcrve-
zik meg.

A ruházati anyagok mosatását, vegytisztítását aZ utaltsági tervben
előírt centrál mosodai, vagy polgári üzemben hajtják végre. Hajvágást
saját állományból kijelölt fodrász végzi, a rendelkezésre bocsájtott fod-

74



rászmesteri felszereléssel, illetve polgári fodrászok is igénybe vehetők
térítés ellenében.

2. Technikai biztosítrás:

A technikai biztosítás alapvető feladata a haditechnikai eszközök
hadrafoghatóságának biztosítása. A technikai biztosítást az ezred szer,
vezelszerű és a központi tagozat kijelölt eróivel és eszközeivel hajtják
végre,

A javító aleg5nég (szakasz) ereje, illetve a feladatok sokrétűsége ál-
talában nem teszi lehetővé sérült technikai gyűjtóhely (STGYH) telepí-
té§ét, de a megye területén tevékenykedő csapatokkal (felhasználva a

javító objektumokat, üzemeket) összevont sérült technikai gyűjtőhelyet
telepíthet.

A különböző feladatokat kihelyezve végrehajtó alegységek (csopor-
tok) érdekében célszerű komplex javító-ellátó csoportokat kikülöníteni-
Az így kikülönített csoportokat (részlegeket) fel kell készíteni feladat
végzéste és számukra a megfelelő önállóságot biztosítani szükséges.

Az ezred javító szakasza alapvetően kis javítást végez- A lehetőség
tüggvényében a szükséges kózépjavításokat is végrehajtja. A technikai
eszkózók közép- nagy javítását a kijelölt központi katonai javító szerve-
Zetek, illetve polgári vállalatok végzik, A híradó anyagok, eszközök kö-
zépjavítását a körzeti híradó anyag középjavító műhely oldja meg.

A javító szakasz a feladatra történő felkészülés idószakában segítsé-
get nyújt a haditechnikai eszközök technikai kiszolgálásában.

A technikai kiszolgálás 7.-2. fokozatát az alegységek kezelő állomá-
nya hajtja végre, az alegységparancsnok irányításának, szükég esetén a
javító szakasz eszköz és kapacitás biztosításával besegít.

A 3. sz. technikai kiszolgálási fokozatot a javító szakaszparancsnok
irányításával a javító szakasz hajtja végre, de avégrehajtásba bevonják az
alegységek kezelő állományát is.

Magasabb technikai kiszolgálási fokozatot - szükség esetén - kijelölt
kózponti szervek végeznek,
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A javító szakasz tábori kórülményekközöíí az ezred - harcálláspont
közelében települ, ott javításokat végez és szükség esetén innen ktiionít
ki erőket a helyszíni javítások végrehajtására.

Komplex javító csoport létrehozásának alapbázisa az e1lik gépjár-
műjavító raj lesz, állományába fegyverzeti, műszaki, vegyivédelmiéJ hír_
adó eszközök javításra alkalmas erók és eszközök adhatók megerősítés-
ként, általában 1-1 fő, a szükséges szerszámzattal és javító anyaggal.

A vontatásokat a javító szakasz állományában lévő vontatóraj végzi.
A raj múködhet vontatócsoportként (3 db vontatóval) és egyes vontaió_
kat küldhet ki a szükéges irányba meghatározott feladat végrehajtására.

Az alegységek a sérült eszkóz helyéről és a sérülés jellegéról kötele-
§ekjelentést tenni a harcálláspontra, így avontatás a felmerült igényalap-
ján történik. A vontató raj másik fontos feladata az ezred erőivel és esi-
közeivel nem javítható haditechnikai eszközök kijelölt javító szervezet-
hez történő beszállítása (vontatása) és átadása,

A területvédelmi ezred harcból való kivonása vagy visszavonása ese-
tén ajavító szakasz teljes állományát célszerú technikai záró részlegként
működtetni, s íry biztosítani a feladat végrehajtását.

3. Egészségügi bizto§ítás

Az egészségügyi biztosítás feladatai megtervezésének és végrehajtá-
sának alapját a várható egészségügyi veszteség nagyságrendje, a rendel-
kezésre álló erő és eszkóz, továbbá az ezred saját kiürítő kapacitása ha_
íározza meg. Aterűletvédelmi ezred egészségügyi biztosítását a személyi
állomány harcképességének fenntartása, egészségének megóvása, a sé-
rültek és betegek időben történő ellátása, s/ógykezelése, kórházba tör-
íénő szállítása, az alegységekhez való gyors üsszatérítése, valamint a be-
tegségek megelőzése és elterjedésének megakadályozása céljából szer-
vezik meg.

A sérülések leggyakrabban gócokban, tömegesen, légi-földi csapá-
sok hatására keletkeznek.

Az alegységeknél keletkezett sérülteket és betegeket a sérülés he-
lyén elsósegélyben részesítik, majd az alegység ek szá|lítő eszközeive7 az
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állandó jellegű létesítményekbe települt ezred-segélyhelyre szállítják,
ahol részüke első szakegéiy, vagy orvosi ellátást biztosítanak.

A 10-15 napon belül gyógyulókat a segélyhelyen gyógykezelik, a
szakorvosi ellátást igénylők, valamint a 10-15 napon túl ryógyulósérűltek
kiüítésre kerülnek,

A szakorvosi vary szakosított szakorvosi ellátásra szoruló sérültek
és betegek a kijelölt katonai és polgári kórházakba történő szállításasaját
erővel és eszközzel tö énik, a rendszeresített sebesült szállító eszközö-
kön kívül valamennyi rendelkezésre állő szállítő eszköz szülségszerinti
bevonásával.

A területvédelmi ezred alkalmazása során keletkezett sérültekkel
együit gyakran nagy számú polgári személy is sérülést szenved, ezért a
segélynyújtás, ellátás, kiürítés során együttműködnek az állami és más
egészségügyi szolgálat helyi, illetve mentésre, ellátásra kijelölt csoport-
jaival.

Az alegységek alkalmazási körletében már a magasabb harckészült-
ségi, készenléti fokozat elrendelésétől kezdve folyamatos és megbízható
járványügyi felderítést folytatnak és szigorított higiéniai és köz_
e gészségü gyi rends zabályokat fogan atosít an ak az állomány e gész-
ségvédelme érdekében.

Az egészségügyi szolgálatnak rendszeresen végre kell hajtania az
élelmezés, elhelyezés, vizel|átás, fürdetés, az elhunytak temetésének
egészségügyi ellenőrzését, az élelmiszerek és a víz vizsgálatát, kiemelt
figyelmet fordíwa a személyi állomány fertózéssel szembeni ellenálló ké-
pességének fenntartására, részt vesz a fertőző betegségi gócok lokalizá-
lásában, felszámolásában.

A területvédelmi ezredné| az egészségügyi biztosítás funkció saj áto-
sanjelentkezik más katonai szervezetekhez viszonyítva. Az ezred segély-
he|y az ezred személyi állományának egésaégügyi biztosítá§át látja el,
viszont a kiszolgáló alegységek egyike, a végrehajtó alegységek részét
képező egészségü gli század az ezred alaprendeltetéséből eredó mentési
feladatok egészségügyi szolgálatra háruló funkcióját tölti be.
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Az egészségügyi s zázad, tehát nem az ezred érdekében működik, ha-
nem a csapást szenvedett objektum, intézmény állományának egész-
ségügyi ellátását van hívatva biztosítani.

Az egészségü5li század erőive|és eszközeivel alkalmazása során se-
gélyhelyet telepít. A segélyhely telepítési körletében osztályozó-kiürítő
részleget, kötöZőt, elkülönítőt és gyógyszertárat telepít.

A segéIyhely feladatai a sérülési gócokból kimentett és hátraszállított
sérültek átvétele, nyilvántartásba vétele és osztályozása, a mérgező harc-
anyagokkal, rádióaktív anyagokkal és biológiai eszközökkel szennyezett
sérültek részleges mentesítése, az elsősegély nyújtás, továbbá az első
szakegély és az elsó orvosi segélyn}4ijtás végrehajtása, a sérültek kiürí-
tése, a szakorvosi segély helyszínére történő hátraszállításhozvaló előké_
szítése, továbbá a mentőosztag állományiába tartozó műszaki alegységek-
kel együttműkódve a sérültek kimentésében való részvétel, a kimentett
sérültek összegljtése, elsősegély és első szaksegély nyújtása, a sérültek
gyűjtőhelyekről, segélyhelyre történő szállítása, a kórházi ellátásra szo-
ruló sérültek kórházba törtónó kiürítésének végrehajtása.

A század vezetését a századparancsnok végzi, az ezredparancsnok
parancsa és az egészségügyi szolgálatfőnök szakirányítása alapján.

Feladatainak végrehajtása során a századparancsnok együttműkcr-
dik a mentóosztag parancsnokával és a mentésben résztvevő alegységek
parancsnokaival,

4. Anyagi-technikai vezetés

A területvédelmi ezred vezetését háborúban a Területvédelmi pa_

rancsnokság, kózvetlenül aTerületvédelmi Kcrúletparancsnokságvégzi.
Hadműveleti területen valamennyi területvédelmi ezred a tábori hadse-
reg, vagy a gépesített hadtest közvetlen alárendeltségébe tartozik, Avé-
delmi hadművelet _ harc vezetése mellett irányítják a területvédelmi fel-
adatok végrehajtását.
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A területvédelmi ezrednél fi5velemmel a feladatok sokrétűségére és

sajátosságára, az anyagi-technikai szolgálaívezetése rendkívül bonyolulttá
válik:

- egyidőben több fő és egyób feladat végrehajtásának anyagi-techni-
kai biztosítását vezetik;

- csoportosításuk tagolt, működési körzetük a megye egész területé-
re kiterjed, vagyis olyan nagy a háborús működési területük, ami a had-

műveleti rendeltetésű csapatoknál (dandár, ezred) egyáltalán nem szok-
ványos;

- a tagolt elhelyezés és híreszközök korlátozott száma miatt vezeté-
sükhöz széleskörűen felhasználásra kerúl a MATAV, a MAV hírhálóza-
ta és minden más lehetőség is;

- a szokásosnál lényegesen több szerwel, szervezettel (önkormány-
zatok, katonai, határőr, rendészeti szervek, polgári védelem, stb.) műkö-
dik együtt.

Az ATB-ás vezetésére külön vezetési pont nem települ. Az ATszol-
gálat vezetése az ezred harcálláspontról, a parancsnok vezetési rend-
szerében valósul meg, az AT-i vezetési csoport által.

Az ezrednéI kijelölésre kerülhet még mozgő vezetési csoport
(amelyben az AT- szolgálat kópüselói részt vehetnek), melynek rendel-
ietése a vezetés operativitásának növelóse. A fó feladatok végrehajtásá-

ban résztvevő erők közvetlen közelébe települ, hogy munkájukat ellnó-
rizni, szükség esetén irányítani tudják. Átalában ideiglenes jelleggel mű-

ködtetik.

A parancsnok az ezred ATB-át az ATH-én keresztül érvényesíti. Az
ATB megszervezésének alapja a parancsnok elhatározása és az elöljáró
Területvédelmi Kerületparancsnokság (gépesített hadtestparancsnok-
ság) ATH-nek'ntézkedése.

Hadműveleti területen a gépesített hadtest alárendeltségében az

érintett gépesített hadtest (gl.dd.) anyagi-tehcnikai vezetési pontján te-

lepül a kikülönített anyagi-technikai vezetési csoport, az ellátási, együtr
működési, kiürítési feladatok végrehajtása érdekében.
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Az ATB-t a paranc§nok által meghatározott időszakra - rendszerint
10 napos dekádra - tervezik á szervezik. Az anyagi-technikai biztosítás
tervét munkatérképen dolgozzák ki, magyarázó szóveg melléklettel.
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AGÉpEsíTETTl-övÉtszz(szl-óx.rpsrövÉszszÁ-
zeo vÉnnur HARCA ANyAGI-TECHNIKAI uzrosí-

rÁsÁNAK BGyEs xÉnoÉsBI

Kis MihóIyl

A Szárazföldi Csapatok Parancsnoka 1994. január 12.-én parancs-
noki felkészító foglalkozást vezete ttle " Megerősíteu gépesítex lövészzász-
IóaIjvédelmi harcának megtervezése és megszervezése, - a gépesített hadtest
biztosítási övében, a védelmi harc megvívása éjszaka éleslövészettel eglbe-
l<riae" tárgykörben.

A foglalkozás keretében, de a harcászati he§zetből kiemelve, mű-
ködés közben bemutatásra kerültek a gépesített lövészzász|óal1 , és szá-
zad anyagitechnikai biztosító elemei közül: a század sebesültgJ^ijtő fé-
szek, a század lószerte|vételezőhely, valamint a zászlóalj segélyhely és a

zász|őal1 \őszer elátó pont.

A csapatszíntű anyagi-technikai integráci6 (zászlőalj, osztály kiszol-
gáló csapatok létrehozása) és az új harcászati szabá|yzat érvénybelépése
óta nem gyakoroltuk harcszerűen a gépesített lövészs zázad anyagi-tech-
nikai biztosító elemek telepítését, működtetését, illetve a szakirányú te-
vékenységek csatlakoztatását a gépesített lövészzászlóalj anyagi-techni
kai elemeihez.

Célunk volt, hogy a foglalkozás keretében bemutassuk a gépesített
lövészszázad egé,szségügyi biztosítása és lószer-ellátása egy változatát.

Módszert Kvántunk adni a harcoló és kiszolgáló aleg;négek együt-
tes, komplex gyakoroltatásához. A korszerű, hatékonyabb kiképzésre tö-
rekvés szellemében az összfegyvernemi és anyagi-technikai szakalegysé-
gek állományát a valóságos ellátás- és biztosítiá§ együttes végrehajtása
keretében, védelmi harc megvívása körülményei között ryakoroltattuk,

l KisMihályatezrBdes, a MH 3. Karonai Ker0letparancsnok§á8Anya8i-technikai fónókhelyette§
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felhaszrrálva az Anyagi-Technikai háborus szakutasítás terve zetének e|őí-
rásait.

Vizsgáltuk, hogy az integrált szewezeti és meglévő anyagi-technikai
feltételrendszerben hogyan alkalmaáatók a harcászati szabályzat köve-
telményei,

A szaktevékenységek megtekinthetősége érdekében az anyagi-tech-
nikai biztosítási elemeket - a harcászati szabályzatban rögzítettektől el-
téróen - a peremvonaltól lényegesen csökkentett távolságokra telepítet-
tük és rendeztük be.

A század sebesültgyűjtő fészket és a lőszerfelvételező helyet a gépe-
sített lövészszázad támpontjában olyan helyen célszerű elhelyezni, ahol
biztosított a sérültek tűzhatá§ alól történő kivonása; a lőszerkészletek
fel- és utántöltése, illetve a megközelíthetóség (600-800 m-re a perem-
vonaltól), Bár a h arcászati szabályat erre nem tér ki, mi a működtethe_
tőség érdekében a két elemet szorosan eg;rrnás mellé telepítettük, a szá-
zad szolgálatllezető parancsnoksága alatt ( 1.sz. vázlat ).

A harcászati szab ályzat e|őírásai értelmében századnál technikai fi-
5telópontot kell múködtetni. Mivel a gépesített lövés zszázadná| íecbni-
kus tiszthelyettes állománláblában nincs rend§Zeresítve, a technikai fi-
gyeló feladataival a századparancsnoki harcjármű vezetőjét (ti§zthelyer
tes) célszerű megbízni.

A század sebesülígnüjtő fészek kialakításakor a következől<re töre-
kedtünk:

- védett leryen a tüérségi eszk<izök és gyalogsági fegyverek tüZétól,

- a sebesültek védve legyenek az időjárás viszontagságaitól,

- gépjármúvel megközelíthető legyen,

- 10-15 fő sérült elférjen benne.

Szükségeszközökból (szalma, sátorlap, stb.) száraz ülő- és fekvőhe-
lyeket alakítottunk ki, illetve "Y" alakú faágakból hordágytartókat he-
lyeztünk el.
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Felszereltúk néhány tartalák hordággyal, tartalék kötözóanyaggal,
ivóvízzel és melegedési lehetőséget biztosító (fa tüzelésű) kályhával.

A sázad lőszerfelvételező he|y állományába a szolrgálafuezető, az
irnok-raktáros, a gkvezető és 1 db 5.t. tgk, tartozik. Berendezésekor fi-
gyelembe vettük, hog]/ biztosított legyen a zászlóalj tagozaltól kapott,
alkalmazáshoz előkészített (hevederezett, rakaszolt), valamint ládázott
lövész és fedélzeti lövész lőszerek tárolása, illetve továbbítása a gépesí-
te!t lövészszakaszok, rajok felé.

A század lőszerfelvételezó hely alapvetóen tehát továbbító funkciót
lát el, de fel készült előkészító tevékenységre is, mivel rendelkezik heve-
dertöltő és hevederegyengető készülékkel.

Bár a század lőszerfelvételező helyet anyagi-technikai biztosító
elernnek tekintjük, az egyértelműen nem anyagitechnikai szakalegység,
hanem a gépesítettlövésazázad szerves része.

A gépesített lövészszázad anyagitechnikai biztosító elemeit harc
alatti működés közben mutattuk be.

A sebesültek rajállásokból történó hátraszállítása szemléltetésénél
a lövetkezókbőI indulank ki:

- a századná| kijelölésre és felkészítésre került egy nem szervezet-
szerű sebesültvivő pár,

- a zász|őalj segélyhely állományából a zászlóa|j parancsnoka meg-
erósítette a gépesítelt|ővészszázadot 2 fő egészségüg5ri katonával (sebe-
sültvivő párral),

- a gépesített |övészszázadná| rendszeresítve van 1 fó kiképzett
egészségügyi katona,

- a sebesültek kihordásában részt vesz a zászlóa|l LU AZ tipusú se-
besültkihordó gépjármúve is.

A nem szervezetszerú sebesültvívő katonák (sisakjukon vöröske-
reszttel jelöltük őket) sátorlapban, a terep adta lehetóségeket kihasznál-
va ütték a sérültet a század sebesültg]^ijtő fészekbe, Egy másik irányból
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Ugy anezt Yégezték hordággyal a zászlóaljtól megerősítésül kapott egész-
§égügyi katonák (elzésüket a karjukon üselték).

Bemutattuk eg "kilótt" (piros ködgránáttal jelölt) harcjármú harc-
rendből történő kivontatása után két sebesült kimentését és L|J Az tt-
pusú gépj árműveI történő hátr aszállítását a század sebesültgpíjtő fészek-
be.

A sebesülések helyszínén csupán ön- és kölcsönös segélynlujtás tör-
tént, a körülmények függvényében (a sebesülés helye nincs tűz a|aíI,
§zak§zerűbb beavatkozásra van szülség, van elég idő és hely, stb.) azon-
ban elsősegélY a sebesültüvő katonák is nyújthatnak.

A század sebesültg]nijtő fészekben a sebesülteket - elsósegély szint_
jén - a század egészségügyi katona látta el. A sérültek zászlóalj segély_
helyre történő hátraszállítása sorrendjének megállapítása is az ő feladata
volt.

A sebesültek peremvonaltól történő hátraszállításakor rávilágítot_
tlnk a következő kérdésekre:

- asérültek kollektív fegyvert, rádiót és más, század eszközt ne vigye-
nek hátra,

- lőszerből csak minimális mennlség maradjon náluk, a többit a tü-
zelőállásban kell hagpi,

- a gépkarabé$ vagy pisztolyt a §ebesülttel egyűtt kell hátravinni,

- biztosítani kell, hogy a század, anyagos gépkocsijáról hozzájuthas-
son fontosabb személyes tárgyaihoz,

- a sebesült kihordók (szállító eszközök) különleges jelzését (vörös
kereszt) a harcszabályzatban meghatározottak szerint, a levegőből is jól
láthatóan fel kell tűntetni.

A harcászati szab ál7zatban rögzítetteknek megfelelóen az alegység
parancsnokok harc alatt folyamatosan figyelemmel kísérik a lőszerfe!-
használást. Az engedé|yezeít felhasználás 50 Vo-nak elérésekor kötele-
sek jelenteni az elöljáró parancsnoknak.
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Ennek megfelelően bemutattuk d következő tevékenyséqet:

- gépesített lövészszakasz parancsnoka jelentette: az engedélyezett
lószermennf ség 50 Vo - át felhasznáIta,

- a századparancsnok elrendelte a szükséges lőszermennfség felvé-
te|ezését a század lószerfelvételező helyről.

A|őszeÉrt érkező katonák harcárokban közelítették meg a lő§zer-
felvételezó helyet, magukkal hozva az üres hevedereket és rakaszokat.

A bemutató foglalkozást végrehajtó 5. gl, dd. harcjármúvei torony-
géppuskáihoz mintegy 20 Vo taríalék heveder és rakasz-készlettel ren-
delkeznek. Ez leh etővé teíte aszázad lőszerfelvételezőhelyen az étkező
űres hevederek feltöltöttel való cseréjét. Eryéb gyalogsági lőszereket lá-
dázva vitték ki, a íárazás a tüzelőállásokban történ.

A zász|óalj anyagi-technikai szolgálat főnöke - a századparancsnok
jelentése nyomán - lőszer kiszállítását rend€lt eI a zászlőalj lőszer ellátó
pontról a század lőszerfelvételzó helyre.

A géppuskalőszer hevederezve, tárazva, a többi lószer éskézigránát
ládázva érkezelt Atvétel után azonnal megkezdték a lőszerek kiszállí-
táshoz történő csoportosítrását.

A zászlóa|l üsszatérő gépjárműre felmálházták az üres rakaszokat
és hevedereket, illetve felrakták a század sebesültg5níjtő fészekből hát-
raszállítandó sebesülteket.

A parancsnoki felkészító foglalkozás következó ütemében a zászló-
alj segélyhely és a zászlóalllőszerellátó pont került bemutatásra múködés
közben.

A, záaszlóalj segélyhely (2.sz.vázlat) telepítésénél, berendezésénél
figyelembe vettük, hogy a működésnél logikusan illeszkedjenek az egyes
funkcionális részlegek. Működését a szd. sebesültg5riíjtó fészekből hátra-
szrállított " sebesültek ellátása" folyamatában szemléltettük.

Az első és egyben eryik legfontosabb munkahely az átvevő-osztályo-
zó részleg volt. Itt történt a sérültek elsődleges osztályozása, a íettőző
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megbetegedésre gyanúsak kiszúrése, a nllvántartásba vétel és az elsőse-
gély nyújtó lap kitöltése. Ezen részlegen mindíg a leg_tapa§ztaltabb
eü.tiszt, vagy tiszthelyettes dolgozik 1 fő eü. katonával. Ok atkotják az
osztályoó csoportot. Felszerelésük 1 db orvosi táska, 1 db eü. táska, el_
sősegély tömb.

Osztályoző kapacitásuk mintegy 10-15 fó óránkánt. A sérúltek osz-
tályozása két alapvető csoportra történik.

a.) könnyi sérült

b.) stilyos sérült

Ezen osztályozásnak megfelelően épült fel az átvevő rész is. A
könnyű sérülteknek üló hely volt biztosíwa szülcégeszközökből. Itt el-
sősorban a sérültek szakszerű ellátásra történő elókészítése folyt, vala-
mint folyadékpótlás itatással. Célszerú változatként ide beosztottunk 1

fó kiképzett sebesültvivő katonát, aki folyamatosan felügyelte az ellátás-
ra várakoá sérülteket, illewe kiképzettségi szintjének megfelelő eü. el-
látást nyújtott,

A következő funkcionális íészleg a kötöző volt, ahol a leglényege-
sebb egészségüg5ri beavatkozások történh€tnek. Berendezésekor hor-
dágytartó bakot építettünk a fekvő sérültek kényelmesebb, gyonabb el-
látása érdekében. Mellette egy tábori asztalon az eszközök, műszerek,
kötszerek használatra történő előkészítése történt. Itt került elhelyezés-
re a segélyhely gyógyszer- kötszer készlete is.

Ez a részleg a munkahelye az eü. rajparancsnoknak mindaddig, míg
a segélyhely parancsnok be nern fej ezi az osztályozást. Mivel a záazslóa|j
segélyhely orvossal volt megerősítve, a segélyhely parancsnok dolgozott
itt mindaddig, míg az orvos az osztáVozástvégezte. Azosztályozás befe-
jezése után a segélyhely parancsnok átirányításra került az átvevő rőz-
legbe, ahol a könnyú sérültek részére végleges ellátást nyújtott.

A kötöző részlegben lehetőség volt az antibiotikus profilaxis meg-
kezdésére, szakzerú vézéscsillapításra, antidotumok adására, fájdalom
csillapítására, törések szakszerű rögzítésére. Tulajdonképpen a kötöző
részleg feladatavolt a hátraszállítandó sérültek szállításra történő előké_
szítése, valamint a könnyű sérülések végleges ellátása.
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Rárnutattunk, hogy minden eryes beavatkozást rögzíteú kell az e|-

sósegély lapon, ami a sérültet végig kíséri a összes kiürítési szakaszon. A
végleges ellátásban részesült sérültek innen visszakerültek századukhoz.

A hátraszállítandók kiürító részlegbe kerültek. Itt várakoztak addig,
míg a dandár segéMely kiürítő jármúve hátra nem szállítja őket, Ebben
a részlegben is ki kellett alakítani ülőhelyeket a könnyebb sérülteknek,
míg a súlyos sérültek hordágyon fekve vártak a hátraszállításra. Téli idő-
szak lévén mindenképpen gondoskodni kellett a fűtésről is. Ide is beosz-
tásra kerúlt 1 fó kiképzett eü. katona az ellátottak felügyeletére.

A zászlóalj segélyhely működtetésekor hangsúlyoztuk, hogy a sérül-
tek személyes holmijai, feg;5,verei velük egyűtt kerülnek hátraszállításra.
A személyi fegyverek - pisztoly, gépkarabély - csak a dandár segélyhelyen
kerülhetnek levételre.

A következó bemutató ponta gépesített lövészzászlóalj lőszer€llátó
pontja volt (3.sz. vózlat).

Az anyagi-technikai biztosítás ezen funkcionális elemét a zászlőa|j

kiszolgáló szakaszkét aleglségéből: a lőszerellátó rajból és a szállító rajból
alakítottuk meg.

ÁIlománya volt: négy fő lőszeres katona, 3 fő gépkocsivezetó, illetve
3 db 5 t. tj.tgk. Parancsnoka a lőszerellátó rajparancsnok volt. Tevékeny-
ségéhez hevedertöltó és hevederegyengető gépekkel, valamint a zászló-
alj szállítmányának megfelelő mennyiségű rakasszal, hevederrel rendel-
kezett.

A narrátor emlékeztetett, hogy a lőszerellátás egy állandó folyamat,
mely a "hdtországtól" egészen a felhasználóig tart.

A gépesített lövészzász|óalj lőszerellátó pont ebben a folyamatban
az utolsó anyagi-technikai biztosítási tagozat, ahová a lőszerek a követ-
kezó keszenléti fokozatban érkezne k:

- lövész lőszerek ( egyéni és fedélzet1) ládána,

- rakéták (RPT, lé.rak.) bevizsgálva,

- tüzérségi lőszerek véglegszerelve.
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A lószerellátó pontfeladata: a lőszert fogadni, tárolni, előkészíteni,
elosztani és kiszállítani.

Adandár raktártól érkezett lőszereket a lőszerellátó raj szakállomá-
nya átvette és azonnal megkezdte a lőszerek hevederezését, rakaszolá-
§át, valamint a kiszállításhoz való csoportosítását.

A lószerellátásnál elvként fogadtuk el, ítogy a zász|óa|j első lépcsó-
ben harcoló alegységekhez minden esetben kiszáIlítrással történik a lő-
szerellátás, míg a második lépcsőben levők vételeznek

A lőszerek kiszállítása történhet helyileg a szd. lószerfelvételező
helyre, valamint a tüzér alerységek esetében közvetlenül a tüzelőállásba.
(Ez utóbbi nem került bemutatásra).

Fontos megemlíteni, ltogy a zászlóalj lőszerellátó pontja állományá-
ba beosztott 3 db 5 t. tj. tgk. alaphelyzetben (kiegészítő lószerkészletek
nélkül) mintegy 35-45 Vo-ban letethe|t.

Erre azért hívtuk fel a figyelmet, mivel a védelmi harc megkezdése
elótt eddig a tagozatig tudunk jelentós mennlségű kiegészítő készlete-
ket felhalmozni úgy, hogy ezen lószermennfségek állandóan manőve-
reztethetők legyenek. A lószerellátó pont funkcionális feladata nem fe-
jeződik be a lószerellátásnál. Feladatát képezi még a lőszerhulladékok,
lőszeres ládá\ zsákmányolt lőszerek g5nijtése és hátraszállítása,

Harctevékenységek folyamán lőszerhűvelyekkel való elszámolás
nem történik, azonban törekedni kell arra, hogy minden ellátási tagozat
tegyen meg mindent annak édekében, hogy a felhasznált lőszerhúvelye-
ket, illetve hulladékokat összegyújtse és hátraszállítsa.

Az anyagi-technikai biztosító elemek működtetésének bemutatásá-
val érzékeltetni kívántuk a gépe.sített|(Nészszázad- és zászlóalj tagozatok
-védelmi harc dinamikájához igazodó - lószerellátási és egészségügyi biz-
tosítási feladatait.
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Tapá§ztalatok

A parancsnoki felkészítő foglalkozás megszervezése és levezetése
adott néhány tapasztalatot, melyek a következókben foglalhatók össze:

- gépesített |óvészszázad tagozatban a sebesültg5níjtő fészket és a
lőszerfelvételezó helyet célszerű egymáshoz kcizel telepíteni és beren-
dezni a század szolgálatvezető parancsnokága alatl,

- aszázadszemé|ytállományával meg kell i§mertetni a sebesűltgyújtő
fészekés a lőszerfelvételező helytelepülái helyét, illetve a megközelítési
útvonalakat. Ugyanez értendő a zászlóalj tagozatból századokhoz kiszál-
lítást végrehajtókra is.

- a foglalkozás megszervezése során bebizonyosodott, hogy a gépe-
sített (PSZH) lövészraj kiegészítő lőszerkészletet szál|ííótét hiányában
nem képes magával szállítani. Kiegészító lószerkészlet zászlóalj szilten
csak a lőszerellátó ponton gépkocsin, illeWe szrázadnál a tüzelóállások-
ban kialakított lőszerfülkében alakítható meg,

- védelemben, zászlóalj tagozatban (a harcszabályzattól eltérően) az
anyagi-technikai biztosító elemek telepítését és múkö dtetését a követke-
ző felépítésben látjuk cékzerűnek akiszolgáló szakaszt (benne a zászl6a|j
segélyhelyet, a lőszerellátó pontot és az élelmezési ellátó rajt) a második
lépcső század mö gött, a zászlóalj védőkörletének hátsó határán telepíte-
ni; a gépjármű jaűtó raj állományábólléíebozott zászlóalj javító-vontató
csoportot az első lépcsőben védő századok mögött elhe\ezni,

- a zászlróal.l anyagi-technikai szolgálat főnöke részére nem célszerű
külön anyagi-technikai figyelőpontot kiépíteni, vezetési tevékenpégét a
zászlóaljparancsnok figyeló harcálláspontjáról operatívabban végezheti,
A vázolt felépíté§ szerint összeköttetést tart a javító-vontató csoporttal
és a kiszolgáló szakaszparancsnokkal, akin keresztül vezeti a konkrét
anyagitechnikai biztosítási feladatokat.
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JAVASLAT AFEGWERZETTECHMKAI ESZKÖZÖK
TEcHNIKAI nzrosrÁsI nnxoszBnÉnBrronszpnűsí_

Gósptir Tibor|

A technikai biztosítás területeinek, fogalmának és feladatainak szé-
les irodalma van. Átalános megállapításom az, hogy az eddig megielent
tanulmányok, értekezések döntó többségében a háborús technikai biz-
tosítás oldaláról vezették le a folyamatot. Ennekellentmond, hogy a tech-
nikai biztosítás egyik alapvető területét képezó technikai kiszolgálás
rendszere viszont a béke állapot körülményei között van kialaKtva és

részben adaptálva a háborús alkalmazáshoz.

Megítélésem szerint a technikai biztosítás rendszerének vizsgálata-
kor el kell különíteni a két terüleíeí eglT nástól. Természetesen a kap-
csolódási pontoknak, a béke állapotban a háborús alkalmazásra való fel-
készúlés érdekében végzendő feladatok jelentőségének meg kell marad-
ni. Viszont a folyamatok más megítélés alá esnek békében és háborúban.
A béke állapotban elótérbe kerűl a gazdaságosság, tenszerűség (5. és 6.

technikai kiszolgálás), a takarékosság, jobban van lehetőség a részfolya-
matok elemzésére, értékelésére, a tapasztalatok hasznosítására. Hábo-
rús helyzetben elótérbe kerül az operativitás, a szükségszerű javítás
(helyreállítás). Akét esetben a folyamatok más és más kömyezetben zaj-
lanak.

A fegyverzettechnikai eszkózók technikai biztosítási rendszerének
korszerúsítési javaslata kidolgozás árlál az alábbiakat vettem figelunbe:

- a rendszer környe zsténekvá|tozásait. Ebben a kategóriában értem:
a jogszabáll változásokat (honvédelmi irányelvek, honvédelmi törvény,
az ezekből adódó új feladatok és lehetőségek); a hadseregvárható hadi-
technikai fejlesztésének hatását; az új védelmi koncepció és a technikai
fejlesztés hatására bekövetkező alkalmazási, eljárási változásokat;

l Dr. oá§páf Tibof mk. alezredes, MH SZC§P-ság Anya8i-technikai Fónöké8 mb. Teívezó o§z-
ta},vezetó
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- a rend§zer erőforrásait, Ez alatt a fegyverzettechnikai eszközök
jelenlegi állapotát, helyzetét, valamint a technikai biztosítás személyi fel-
tételeit értem;

- a polgári életben és a kúlföldi hadseregeknél alkalmazott technikai
biztosítási rendszerek hasznosítható tapasztalatait;

- a jelenlegi technikai bizto§ítá§i rendszer működési tapa§ztalatait.

Jelen tanulmányom elsó részében ez utóbbival szeretnék részlete-
sen foglalkozni. A második részben pedig javaslatot teszek egy új tech-
nikai biztosítási rendszerre.

E témában 1993. szeptember 28-án eredményesen megvédtem egye-
temi doktori értekezésemet. A tanulmányb an értekezésem csapatszinten
is hasznosítható tapa§ztalatait, valamint a javasolt technikai biztosítási
rendszer leírását kívánom közreadni.

1.) A technikai biztosítá§ folyamatának elemzése

1.1. Rendszeresités, rendszerbeállítás, az üzembentartás technikai
feltételeinek biztosíása

A rendszerbe (szervezetbe) állítás és rendszerből történő kivonás
feladatait a Honvédelmi Miniszter 76\1987. számú utasítása, a Magyar
Néphadsereg feryvérzeti és technikai fócsoportfónök 20ó\798'7. számú
intézkedése tartalmazza.

A rendszerbeníartás, mint folyamat, mindazon tevékenységek
összessége, amelyeket az izemeltetők (alkalmazók) és üzemfenntartók
(kiszolgáló és javítószervek) annak érdekében végeznek, hogy a hadi-
technikai eszköz (anyag) a rendeltetés szerinti feladat ellátására alkal-
mas, hadihasználható, folyamatosan üzemkész és technikailag hadrafog-
ható legyen.

A feglruerzettechnikai eszközök, anyagok üzembentartásának felté-
teleit a rendszerbe (szervezetbe) állítás folyamatában, a rendszerbe
(szewezetbe) állításért felelős elóljáró (MH feg;rverzettechnikai szolgá-
lat főnök) intézkedései szerint kell megteremteni. A jelen előírások sze-

94



nt a feltételek megteremtése, folyamato§ fenntartása és továbbfejlesz-
tése aZ anyagi-technikai főnök (mint a fegyverzeti és technikai fónök
jogutódja) feladata.

A rendszerbe (szervezetbe) állítási intézkedés, az elöljáró üzem-
fenntartásra vonatkozó kóvetelményei alapján, a dandár (ezred) pa-

rancsnok (anyagi-technikai fónök) alakítja ki elgondolását hosszabb táv-
ra az eszköz besorolására (besorolás váltásra), a használat mértékére,

firyelemmel a tervszerú megelőző jaűtások szükségességére és lehető-
ségére.

A fenti elvek a fegyverzettechnikai szolgálatnál nem mindígvalósul-
tak meg maradékt a|and,. A folyamat főbb hiányosságai, gondok:

- esetenként az eszköz rendszerbeállítása megelőzíe a rendszer-
beállítási intézkedést, vagy intézkedés nélkül álltak rendszerbe eszközök
(például lézertávmérők). Ez esetben az üzemeltetés feltételei az eredeti,
általában idegen nyelvű (orosz) szabályzatok alapján helyileg kerültek
meghatározásra. A magyar nyelvű územeltetési, javítási utasításokat
évekkel később adták ki. Gondot jelentett, hogy az eredeti szabályzatok-

ban előírt üzemeltetési és technikai kiszolgálási rend nem illeszkedett
hadseregünk ren dszer éhez;

- a rendszerbeállítási intézkedésben előírt tárgri feltéíelek (tárolás,

technikai kiszolgálás objektumai) anyagi források hiánya miatt nem min-
díg va|ósultak neg;

- a meghatározott tervszerű negelőző-, ipari javítások kapacitás,
anyagi források hiányában az esetek több§égében nem hajthatók végre

az elóírt időpontban;

- az egyedi, különleges eszközök (AZK-S hangmérő kompexum,
MASINA tüzvezető rendszer) esetében a rendszerbeálláskor az üzemel-
tető és szakjavító állomány külföldön került kiképzésre- A kiképzett ál-
lomány azonban rövid idő alatt "elkopott" az eszközök mellől, további
állomány kiképzése megfeleló szinten már nem biztosított;

- a szakzerű, eredményes technikai kiszolgáláshoz szükséges doku-
mentáció (avítási utasítás, technológia, kapcsolási rajzok, stb,), valamint
a feladatok végrehajtásához szükéges speciá|is szerszámo\ célműsze-
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rek beszerzése késett, vagy egyáltalán nem történt meg (például a
MARSZ meteorológiai lokátor, amit néhány éves csapatszolgálat után
ki kellett vonni, mert a fenti hiányosságok miatt nem lehetett rend-
szerbentartani; a T-55AM tűzyezető rendszere, amelyrrek csapatszintű
javítása azon bukik meg, hogy nincs megfelelő dokumentáció a javító-
szerveknél). Amegjelent jaűtási utasításokesetenként semmitmondóak,
nem tartalmaz anyagminóséget, tűrésértéket, mérái pontosak stb.

- a kis darabszámú fe5iverzeti eszközöknél a megfeleló fenntartási
anyagelláíás nem biztosított. Az eszközökkel együtt beszerzett TASZT
készletekből egyes alkatrészek gyorsan elfogytak, utánpótlásuk nem biz-
tosított (például a 152 mm-es önjáró tarack idő előtti kivonásának egyik
oka az volt, hogy szinte semmilyen fenntartási anyag nem volt hozzá).

1 ,2. Az üzemeltetés szakmai felügyelete, a t€chnikai eszközök hasz_
nálatának szabályozása

A haditechnikai eszközök üzemeltetéséért (használátáért) annak a
katonai szervezetnek - ezen belül annak az aleglségnek - a parancsoka
a felelós, akinek az eszközt kiadták.

Az üzemeltetés §orán az eszközt (anyagot) ha§ználjá& tíroljá\
vagy sállítják

A használat az üzemeltetés azon része, amikor az eszkozt (anyagot)
rendeltetésének megfelelően (harckészültségi, kiképzési, ellátási, stb;
feladatok céljából) alkalmazzák, amelyek során annak egészs,,vagy részei
működnek. Ahasználat lehet szakaszos (időleges), vagy folyamatos (tar_
tós),

A haditechnikai eszkoz kezelése csak olyan szemóly részére engedé-
íyezbető, aki ismeri az eszkö z szerkezeti íe|építését, üzemeltetési szabá-
lyait, a vonatkozó munkavédelmi és biztonsági rendszabályokat és ezek_
ből eredményes üzsgát tett.

A tárolás, amikor az eszközt (anyagot) használaton kívül arra kije-
lölt helyen, meghatározott állapotban tartják (raktározzák), A tárolás
lehet rövid idejű, tartós, vagy hosszú időtartamú.
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A szállítás az üzemeltetés azorl tésze, amelynek során az eszközt
(anyagot) térben mozgatják szállító-, vagy vontató eszköz fe|használásá-
val, biztosítva hadihasználhatóságát, teljességét.

A haditechnikai eszközöket üzemeltető katonai szervezeteklél esz-
közönként megtervezik a használat mértékét és idejét.

A tervezés célja: az eszközök előírt technikai állapotának megőrzése
a tervezett rendszerbentartási idő alatt; az eszközök gazdaságos elosztása
a különbözó feladatokhoz; az eszközők üzemeltetési tartalékának leg-
megfelelóbb hasznosítása; a technikai kiszolgálások és azok erő-eszköz
szülrségletének kelló színvonalú biztosítása; a tervszerű megelőző javítá-
sok eszközcsoporton belüli arányos ütemezése.

A tenezés alapja: a kiképzési feladatok eszközigénye, az eszközök
besorolása, üzemeltetési tartaléka, engedélyezett üzemeltetési kerete;
az eszközök technikai állapota; a technikai kiszolgálások előírt normái;
a kiszolgáló, javító erők kapacitása.

Az iizemeltetés szakmai felügtelete a fegyverzettechnikai szolgála-
ton belül a feladatszabás és beszámoltatás, valamint a szakmai ellenórzés
rendszerében valósul meg.

A feladatszabás az anyagi-technikai főnök és haditechnikai fónök
által kiadott éves feladatszabó intézkedésben, valamint esetenként ki-
adásra kerülő szakmai intézkedésekkel történik a szárazföldi csapatok-
nál. A feladatok eg5néges értelmezése érdekében, a szárazföldi csapatok
anyagi-technikai főnöke félévente, a haditechnikai főnök negyedévente,
a fegyverzettechnikai szolgálatfőnök pedig esetenként, igény szerint -

évente 4-6 alkalommal - értekezletel vezet Ie.

A feglverzettechnikai biztosítrás feladatai minden vezetési szinten
az anyagitechnikai fónöki, valamint a haditechnikai fónöki szakintézke-
désekben, annak részeként kerülnek meghatározásra.

Afeladatokvégrehajtásáról abesámoltatás is többnyire - egyes spe-
ciális feladatoktól eltekinwe - integrált módon, az anyagi-technikai fő-
nökök, illetve a haditechnikai fókökök útján történik.
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A fegyverzeti és technikai, majd anyagi- technikai szervezetek
összevonásával csökkentek a parancsnok információs csatornái, egyre
több informácót k ap egykézbő|, az anyagltechnikai helyettesétől. Eié5l
részröl jő, meít a parancsnok egy felelős vezetőtól rendszerezv e, egyez-
tetve kapja meg az összes anyagi-technikai biztosítással kapcsolatos in-
formációt. Másik részről üszont nem mindíg jó, mert az anyagi-technikai
helyettes nem rendelkezhet minden területről olyan mély, sokrétű infor_
mációval, ismerettel, mint a területért felelős szolgálati ág főnök. Az in-
formációáramlás lassul, mivel újabb vezetési szintek léptek be a rend_
szerbe. Az integráció előtt a íegyverzeti szolgálat főnök közvetlenúl a
parancsnoknak volt alárendelve, nekijelentett. Most a haditechnikai fó-
nök beosztottjai, aki a parancsnok anyagitechnikai helyettesének van
alárendelve.

A vezetés koncentrálódása mind nagyobb szakmai hozzáértést kö-
vetel,a vezetőktól (haditechnikai főnök, anyagi-technikai főnök), Füg-
getlenül a vezető szakmai "elóéIetétől' elvárható szinten ismernie kell a
többi szolgrálati ág feladatát, működési mechanizmusát, gondjait és prob-
lémáit, az á|talános érdekeket kell szolgálni az egyéni (ery szolgálati ág)
érdek helyett. Ez az a szempont, ami aláhúzza a hozzáértés fontosságát.

Az ellenórzések tervezésének, szervezésének és végrehajtásának, a
tapasztalatok összegzésének, dokumentálásának és értékelésének álta-
lános rendje a feg5ruerzettechnikai szolgálatnál illeszkedik a hadseregben
kialakult rendhez.

A fenti elóírások alapvetően érvényesülnek a csapatok tevékenysé-
gében, Ezen a tetileten a kóvetkező gondok tapasztalhatólc

- az ale5ségeknél a hivaíásos állomány hiánya, il|etve slenge
technikai íelkészülí§ége miatt nem érvényesül a parancsnoki felelősség
az eszközök üzemeltetáéért;

- az alegységeknél többnlre kevés a szakértelem a hibabehatárolás-
hoz, előfordul, hogy olyan hibával is a javítószervhez fordulnak, amit
alegységszinten kellene elhárítani, va§l forűtva, olyan javításba kezde_
nek, amí nem az alegpég szintje és több a kár belőle, mint az eredmény.
Az alakulatok jelentős részénél - különösen egy-ery nagyobb feladat
elótt -állandósul a kapkodás, fejetlenség, amit még fokoznak azzal, hogy
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a tervezé§re, munkaszervezésre fordítandó időt akarj ák"megtakaitani",
" font os abb" teendők érdekében;

- a íeryeízettechnikai eszközöknél nincs pontosn meghatározva,
hog az azíkezelő személy mit, milyen szinten, mélységig köteles ismerni,
általában a kiképzésnél az eszköz negismerésére jut a legkeYe§ebb idői

-a fegyverzettechnikai eszközök üzemelteté§ének tervezése minden
szinten megtörténik, azonban a tervek realizása a gyakorlatban alacsony
szintű, sok a terven felüli igénybevétel;

-a feladatszabás évente rendszeresen megtörténik, a feladatok meg-
fogalmazása nem eléggé konkrét, a megszabott feladatok nem mindig
jutnak el idóben a végrehajtókho4 a beszámoltatás e§etenként formális,
mivel sok az áttétel a vezetés rendszerében;

-az e|őírí ellenőrzések nem minden estben kerülnek végrehajtásra.
Aszakállomány hiánya, valarnint a meglévő állomány egy részénél a szak-
mai ismeret alacsony szintje miatt, az ellenőrzések egy része nem éri el a
kívánt eredményt.

1.3. Technikai kiszolgálás és jaűtás

A fenntartási ren dszet - azüzemeltető alegységek, az anyagi-tech-
nikai szo|gálatok szakalegységei, erységei, a k<izponti j avítószervek (pol-
gári vállalatok) által meghatározott rendszerben és mélységben, tervsze-
rú, megelőző jelleggel, vagy szükég szerint végzendó - a technikai ki-
szolgálási és javítási feladatok összességét foglalja magában.

Mind a tervszerű, megelőző jellegű technikai kiszolgálásolq mind a
szükségszerűen elvégezett javítások célj a: bizíosítani az eszkőzök (anya-
gok) folyamatos, megbízhaíő üzemkészségét, készletteljességét, előírt
technikai állapotát, üzemeltetési tartalékát.

A tervszerű fenntartási rendszer hat fokozatból áll. Az első két fo-
kozatot az alegységszintű, a 3,, 4, fokozatot az egJ/§égszintű technikai
kiszolgálások, az 5., 6, fokozatot a (közép- és nagy) javítások alkotják. Az
egyes fokozatok technologizált műveletek összességei, amelyeket idő-
normák alapján vagy feladathoz kötötten kell hogy tervezzenek és hajt-
sanak végre a katonai szervezetek. A terv§zerű fenntartási rendszer ki-
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egészül az eszközök (anyagokj) róüd idejű, tartós, vagy hosszú időtarta-
mú tárolásba helyezésével.

Minden technikai kiszolgálási fokozat részét kell, hogy képezze a
karbantartás, amely az eszközök (anyagok) egészének és részeinek külsó
és belsó tisztítását, a múködőképességet biztosító (hajtó-, kenő-, korró-
zióvédó) anyagok feltöltését, kiegészítését, cseréjét foglalja magába.

AZ összetett eszközök technikai kiszolgálását - a különböző szak-
anyagok azonos technikai állapotának biztosítása érdekében - az adott
fokozaton belül, minden szakanyagon egyidejűleg kell végrehajtani, füg-
getlenül attól, hogy melyik norma, vagy feladat alapján válik esedékessé.

Ahaditechnikai eszközök, an}agok 1. és 2. technikai kiszolgálási fel-
adatát a kiképzésre (feladatra, gyakorlatra) biztosított időben, a kiképzés
szerves részeként - a napirendben erre a célra biztosított időt is figyelem-
bevéve - kell tervezni és az alegységeknek végrehajtani. Minden hadi-
technikai eszközzel, anyaggal vé$ehajtott kiképzési foglalkozás előít az
1., a foglalkozást követóen a 2, technikai kiszolgálási fokozat feladatait
kell elvégezni. Azon eszközöknél, amelyeknél az adott kiszolgálási ciklus
idején belül - a feladáthoz kötötten - a 2. technikai kiszolgálást nem haj-
tottákvégre, úgy azt a havonta biztosított technikai kiszolgáló napon kell
végrehajtani.

Az összetett haditechnikai eszközök technikai klszolgálását a fő-
anyagnemfelelós tervezi meg, a szakanyagnemfelelős szolgálatok bevo-
násával.

A tervszerű mege|őző javításokcélja a haditechnikai eszközök üze-
meltetési tartalékának üsszaállítása, illetve eredeti állapotuk helyreállí-
tása. A tervszerű megelőző javítások előre kidolgozott technológiai uta-
sítások alapján kerülnek végrehajtásra.

A tervszerű megelőző javításokat - az eszközók típusától fűggóen -
csapattagozatú javítószervek, központi javítószervek (polgári vállala-
tok), külföldi üzemek végzik. Afenntartási rendszer 5. fokozatának vég-
rehajtására a feltételeket - a gazdaságosság figyelembevételével - általá-
ban a c§apattagozatű iavítószeíveknél kell megteremteni.
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A szükseg szerinti jaűtások a technikai kiszolgálások során felfe-
dett, vagy a használat közben keletkezett hibák megszüntetésére szolgál-
nak. Aszükség szerintijaűtás során a hiba kijavításán túl, meg kell szün-
tetni a hibát előidéá okokat is. A szükség szerintijaviúások a végrehaj-
tandó műveletek mélysége szerint kis-, közép- és nag{avitásra osztha-
tók fel,

A kisjavítás az eszköz megbontása nélkül, rövid idő alatt, egyszerű
alkatrész, vary részegység cserével elvégezhető javítás.

Középjavitás az eszköz jelentős részének megbontásával járó, bo-
nyolult szerelési múveleteket igénylő, részegység, vagy fődarab cserével
végrehajtható javítás. Az esetek többségében, a végrehajtandó múvele-
teket alapulvéve, megegyezik a fenntartási rendszer 5. fokozatával.

Nag{avítrás az eszköz egészére (ö§szetett eszköz esetében vala-
mennyi meghatározó szakrész egészére) kiterjedő, bonyolult szerelési és
beszabályozási műve|eteket igényló részegpég-, fódarabcserékkel vég-
rehajtható javítás. Ajaűtási technológia általában megegyezik a 6. foko-
zattal.

A szükség szerinti j avításoknál törekedni kell arra, h og a 1avítást az
üzemeltető alegység, vagy az alegalacsonyabb szintú javitószew végezze
el, ahol a szemé|yi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Altalában a
kisjavítást az alegység, a dandár (ezred), a középjavítást a javítózászlóal-
jak (ezred), a nag5rjavítást a kiemelt javítózászlóaljak és a központi javí-
tószervek végzik.

A fenti elóírások a meghatározók a fegyverzettechnikai szolgálatra
a technikai kiszolgálás és javítás területén. Az előírások megvalósulása
kapcsán a következő gondok tapasztalhatók:

- a különböző technikai kiszolgálási fokozatokban elvégzendő mű-
veletek technolo gizálása az eglséges technikai kiszolgálási rendszer be-
vezetése után elkezdódótt. Az 1. és 2. technikai kiszolgálások műveleti
uta§ítás aira vonatkozó j avaslatokat a cs apatok elkázítették és felterjesz-
tették, kisebb részük megjelent központi kiadvány formájában, a többség
még nem; így az eszközök jelentós részénél a régi műveleti utasítások
(ATE, TESZ) alapján kénltelenek végezrri a technikai kiszolgálási fel-
adatokat, ami nehezíti a komplex feladatvégrehajtást;
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- az ellenőrzáek azt mutatják, hogy - különösen az alegységszinten-
a végrehajtott technikai kiszolgálásoknál nem mindíg tartják be a műve_
leti utasításokat, a műveletek egy részét nem végzik el, a meglévő hibákat
nem tárják fel és íg5l nem is hárítják el időben. Többször tapasztalható
szakszerűtlenül végrehajtott művelet is. Ennek oka, hogy a parancsnoki
állomány egy része nem ismeri kellően a technikai kiszolgáiási művete_
teket és íg5l nem is tudja azokat szak§zerűen oktatni és a végrehajtást
megk<ivetelni;

- nem mindenhol és nem mindig valósul meg, hogy az összetett esz-
közök technikai kiszolgálásánál minden szaknnyagon eryidejűleg végre
leglen hajtva a technikai kiszolgátás. Több esetben, idő hiányában, hoz-
zá nem értésből, kényelemből, rossz szervezés eredeményeképpen egyes
szakrészek technikai kiszolgálása elmarad;

- több alakulatnál az esedékes technikai kiszolgálások kapacitrás hi_
ányában részben elmaradnak, nem kerülnek végrehajtásra;

- a kiképzési feladatokhoz kötódő 1. és 2. TKvégrehajtása több eset-
ben formális, ezert a TKN-okon lényegesen több feladatot kell végrehaj-
tani;

- a gyakorlatol lövészetek tervében szerepel a technikai kiszolgálás
időszükséglete, de ezt nem mindíg fordítják az eszközók technikai kiszol-
gálására;

- a technikai kiszolgálásoknál jelzett hiányosságok, gondok miatt a
szükség szerinti javííások mennfsége indokolatlanul magas, ezért
méginkább csökkken a javítószervek azon kapacitása, amit kiszolgálá-
sokra tudnának fordítani;

- a szükség szerintijavításoknál megfigyelhető, horyesetenként csak
az adott meghibásodást hárítják el a javítószervek és így az eszközók
gyakran kerűlnek a múhelybe miás és más meghibásodással;

_ a szervezeti változások hatására létrejött új hadserreg struktúrához
(I., il., III. kategóriás csapatok) nem mindenben illeszkedik az 1987-ben
bevezetett egységes technikai kiszolgálási rendszer, mert nincs megfelelő
differenciálási lehetóség az egyes fokozatokon belül.
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1.4, Anyagelláúás, gazdálkodás

Az anyagellátás, gazdálkodás technikai biztosításhoz kapcsolódó
tészfolyamatai a következók: csapatbeszerzés, fenntartási anyagi ké§zle-
tek kialakítása, selejtítés, értékesítés.

A csapatbeszerzés az alakulatok fiavító szervezetek) beszerzési te-
vékenysége, az anyagbiztosítási tervben a csapatköltségvetési előirány-
zatok terhére biztosítandó eszközök, anyagok á szolgáltatások megvé-
telét és az MH kezelésébe vonását jelenti.

A beszerzés főbb feladatai és követelményei:

- előnyös beszerzési feltételek érdekében a rendszeres piackutatás
megszervezése;

- a szerződések, megrendelések írásbeli rögzítése, szü|rség esetén
ezek módosítása, a létrejött megállapodások, módosítások nyilvántartá-
sa, határidóre történő teljesítésének elősegítése, jogok és kötelezettsé-
gek pontos meghatározása, érvényesítése;

- az igények és a gazdaságosság figyelembevétele a minőségi köve-
telmények és a teljesítési határidők megállapításánál;

- a beszerzésre, a térítésekre, a jaűtott anyagok és eszközök átvéte-
lére, nflvántartásba vételére, dokumentáslására vonatkozó állami és
honvédségi elóírások betartása;

- a számlák ellenőruése, zfuadékolása;

- jogvitás üryek intézése.

A csapatköltségvetési elóirányzat felhasználásával a meghibásodott
technikai eszközök és anyagok hadseregen kívüli szervekkel is megjavít-
tathatók, amennyiben az adott csapat nem rendelkezik a javításhoz, ki-
szolgáláshoz szükéges személyi és technikai feltételekkel. Ilyen munleák
lehetnek:

- hegesztési munkák;

- transzformátorok, villanymotorok tekercselése;
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- nikkelezés, krómozás, galvánozás;

- szerszámok, szerszámgépek javíttatása;

- málházó eszközök jaűttatása;

- műszerhitelesítés;

- speciális, központilag nem biztosított alkatrészek gyártatása,

A fenntartási anyagok körébe a haditechnikai eszközök működte-
téséhez, javításához, technikai kiszolgálásához, teljességük feltöltéséhez
szükséges fődarabok, része5ségek, szerelvények, alkatrészek, tartozé-
kok és általános fogyóanyagok tartoznak, amelyek mennyiségét, készle-
tezettségét az érvényes elóírások szerint kell meghatározni. A kiszámí-
tott hadi-, illetve béke fenntartási anyagszükégletek alapján minimum,
illetve maximum készletszintet kell meghatározni minden egyes fenntar-
tási anyagra. A minimum készletszint minden esetben a hadiszükséglet-
nek, a maximum készletszint pedig a hadi és békeszükséglet összegének
felel meg.

A fegyverzettechnikai szolgálat fenntartá§i anyagkészletei a harcké-
szültségi előírásoknak megfelelóen vannak lépcsőzve.

Selejtítés

A csapatok készletében lévő, használatra már nem alkalmas, illetve
gazdaságosan már nem javítható haditechnikai anyagokat ki kell selej-
tezni.

A begyűjtött használhatatlan eszköxjk és anyagok csapatszintű se_
lejtezésének előkészítésére, illetve vegrehajtására az anyagi-technikai
fónök javaslatára a parancsnok óiottsógot Jelölki.

A csapatok parancsnokai saját anyagaikra vonatkozó aí többek lózt
seleitíthetilc

- a nem csereköteles készlettartozékokat;

- a nem csereköieles központi biztosítású fenntartási anyagokat;

- a csapatelőirányzatból beszerzett nem csereköteles eszközöket és
anyagokat.

l04



A többi haditechnikai eszkóz és anyag selejsítése központilag törté_
nik.

Iírtéke§íté§

A csapatok az általuk kiselejtezett, valamint a csapate\őirányzat ter-
hére beszerzett nem csereköteles, feleslegessé vált haditechnikai e,szkö-
zöket, anyagokat, továbbá a szolgálatok működése során keletkezett hul-
ladékokat, melléktermékeket értékesíthetik.

A gazdálkodással összefüggő fenti előírásokintegráltan határozzák
meg a szakaszolgálatok feladatait. Az előírások (AlM07. szakutasítás) az
anyaggazdálkodási szolgálat tevékenpégét szabályozzák, foglalj ák össze.
A szárazföldi csapatoknál ilyen szolgálat nincs, a csapatoknál gazdálko-
dási tisztek vannak csak rendszeresítve (de az sem mindenhol). A maga-
sabb törxekben a gazdálkodás koordinálását az értékelő-elemző a|osz-
tályok végzik, a szakzolgálatok - így a íegyverzettechnikai szolgálat is -

a lehetőségeik határán belül gazdálkodnak, Ezért a központi előírások
(ÁtU07. szakutasítás) csak részben valósulnak meg. A kettős könywi-
telre történó áttérés tovább bonyo|ííotta ezí a kérdést.

Ez a körülmény néhány helyen felesleges párhuzamot eredményez.
Csapatszinten a javítószervekhez kapcsolódó gazdálkodó tevékenység
alapvetóen integráltan valósul meg. Az arryagellátó raj általábanjól tátja
el a feladatát, bár a raj létszáma nem teszi lehetővé a feladatok maradék-
talan végrehajtását,

A csapatgazdálkodás területén a haditechnikai szolgálatok tevé-
kenysógét alapvetően a változásokhoz való alkalmazkodás, az új módsze-
rek, eljárások bevezetésére, elterjesztésére való törekvés jellemzi. El kell
azonban ismerni, hogy ma rnég kényszerító körülmények hatására, a had-
rafoghatóság, az üzemképesség helyreállítása, az anyag- és költségvetési
előirányzatok hiányának pótlása érdekében és nem a tevékenységek fo-
lyamatában folyik a gazdálkodás. Igy a gazdálkodás helyett inkább a ren-
delkezésre álló eszközcik és anyagok gazdaságos felhasználására való tö-
rekvésekről lehet inkább beszélni.

Nagyon nehezíti a szolgálatok vezetőinek és a gazdálkodással,
anyagellátással foglalkozók he|yzetét az egyértelmű és egységes szabá-
lyozó intézkedések és ellátási, biztosítási rendszerek hiánya. Egyes kér-
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dések a gyors változások miatt teljesen kimunkálatlanok. Az elöljáró
szervek a csapathiteleket külön_külön szolgálati áganként biztosítják, Igy
a csapatok szolgálati áganként kapják a hitelkereteket, de a pénzeket
csak egyben (költségvetési tételenként és nem szolgálati áganként) tud-
ják többnyire felhasználni, mivel ajavító szervezet és a fenntartási anyag-
raktár ös§zevont, integrált, az eszközökjelentős része komplex, a felada-
tok döntó része nemcsak eg5l szolgálati ágat érint.

Ezt a megállapítást alátámasztja az a tény is, hogy a szárazföldi csa-
patok fegyverzettechnikai szolgálaia 1991. évben csak a "műszer, szer-
szám, kisgép beszerzés" rovattételen, 7992. évben csak a "javító, karban-
tartó anya{ beszené§" rovattételen, míg 1993. évben pedig csak az"egéb
szakanyagok" rovattételen kapott csapatelőirányzatot.

A fentiekből kóvetkezik, hogy a kettős körywitel kapcs án az a tö-
rekvés, hog5l minden kiadás kótve legyen valamelyik szolgálathoz, nem
fog teljesen reális képet mutatni a csapatoknál.

Összességében megállapítható, hogy a fegyverzettechnikai szolgá-
lat a technikai szolgálatok integrációja óta önálló kőltségvetési gazdál-
kodást csapatszinten nem folytat. Agazdálkodás integráltan valósul meg.

1.5. TámIás

A fegyverzettechnikai eszközök, anyagok tárolását az MH Egységes
Tárolási Szabályzatában a szolgálat tárolási szakutasításaiban (Tüfe\138.,
Tüfe\309.) előírt szabályok figyelembevételével kell megtervezni, végre-
hajtani.

Az eszközök tárolására az idő függvényében kettő fajta e|járás - az
egl hónaptó| egr éüg használaton kívüli eszkózöknél a rövid idejű, az
eg;r évnél hosszabb ideig nem használt eszközöknél pedig a tartós táro-
lásba helyezés - van meghatározva.

Az utóbbi időben kidolgozásra és alkalmazásra került a hosszú idő-
tartamú tárolás (1). Ezt a mód§zert a feg]verzettechnikai szolgálatnál az
összetett haditechnikai eszközöknél (önjáró lóvegek, páncéltörő harc-
jármúvek) alkalmazzák
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A tárolás területén speciális - azonban a technikai biztosításhoz szo-
rosan nem kapcsolódó - kérdés a fegyverek és lőszerek tárolásának biz-
tosítása, mint kiemelt feladat. Erről a kérdésről részletesen íttam a "A
feglverek, lőszerek megóvásónak helyzete" című tanulmányomban (2),
ezért ezt most nem részletezem,

Az elmúlt években végrehajtott átszervezések, létszámcsökkenté-
sek hatására nőtt a "moz8ósítási-zárolt" eszközök mennfsége, részben
csökkent a javító szewezetek állománya, jelentősen csökkent a segéd-
munkára igénybevehetó állomány, megszúnt a karbantartási feladatra
tartalékos katonák behívásának lehetősége.

Ennek következtében az alakulatok a fegyverzettechnikai eszközök
egy részét nem, vagy a"mozgosítási-zárolt" eszközöket is csak rövid idejű
tárolásba tudták (tudják) helyezni.

A lövészfeg;,verek vonatkozásában lényeges javulást eredményezett
a gépkarabélyok jelentős mennyiségének 7992. évben végrehajtott cse-
réje, ami a konzerválási feladatokat az elkövetkező években (199'7 -ig)
lónyegesen csökkenti ezen a területen.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a tárolás területén az alábbi
gondok jelentkeznek:

- a javító szervezetek kapacitás hiánya ezen a területen is jelentke-
zík Afegyverzeítechnikai szolgálatnál ez 12 000 munkaóra, a szükséges
kapacitás 72 Vo-a. Ahaditechnikai szolgálatoknál összességében ez a hi-
ány 114 000 munkaőrar 18 7o;

- a vegrehajtott konzerválások egy részét a rendelkezésre álló rövid
idó, a kedvezótlen feltételek (megfelelő objektumok hiánya, az időjátás
kedvezőtlen hatása) miatt, a gyenge minőség jellemzi, ami a gyakoribb
átkonzerválást teszi szükségessé;

- jelentős többlet feladatot okozott az átszervezéssel együttjáró óri-
ási eszközátcsoportosítás. Több száz zárolt haditechnikai eszközt kellett
egyik helyőrségből a másikba szállítani, előtte részlegesen kikonzerválni,
majd vissza. Különösen érződik ez a gond a III. kategóriás csapatoknál,
ahol a rendszeresített szakállomány kapacitása csak a szakzerűen lekon-
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zervált €szközök technikai szintentartására (ellenőrzések, technikai ki-
szolgálások, esetleges átkonzerválások) elegendő;

- a bevezetett hosszú idótartamú tárolás a fegyverzettechnikai esz-
kózóknél csak abban az esetben biztosítja a megfelelő minőséget, ha az
eszköz technikai előkészítése tökéletes. Ez csak ú5l érhető eI, ha az elő-
készítés össze van kapcsolva az 5., vagy 6. technikai kiszolgálással. Így
üszont a konzerválás nagyon lassan halad.

A technikai bizíosítás folyamatainak elemzése alapján összességé-
ben megállapíthaíó;

1.) A fegyverzettechnikai eszközök rendszerbeállításánál több eset-
ben gondot okozott a megfelelő intézkedés, az üzembentartáshoz szük-
ség€s feltételek hiánya. Ezek a körülmények lényegesen nehezítették a
szakállomány helyzetét, rontották a feglverzettechnikai eszközök alkal-
mazbatóságát, sőt egyes esetekben az eszközök idó előtti rendszerből
tórténő kivonását is eredményezték (2SZ3 önjáró löveg, MARSZ mete-
orológiai lokátor),

2.) Az nzemelíetés szakmai felügyelete, a technikai eszközök hasz-
nálatának szabályozása alapvetően biztosított. Az üzemeltetés egészét
negatívan érinti az alkalmazói állomány gyenge technikai ismeretszintje,
valamint az alegységparancsnoki állománynál meglévő létszámhiány,

3.) Atechnikai kiszolgálás és javítás rendszere kidolgozott. Agondok
elsősorban a feladatok tervezése, sz,ewez,ése és végrehajtása területén
jelentkeznek, ami elsősorban a szakértelem, másodsorban a tevékenlség
feltéíelrendszere terűletén meg|évő hiányosságokkal magyarázható, Az
egységes technikai kiszolgálási rendszerben níncsenek figyelembevéve a
különbözó (I., il., In. kategóriás) csapatok sajátosságai,

4.) Az anyagellátrás és gazdálkodás csapatszinten az egyik leggyen-
góbb terűlete a haditechnikai szolgálatoknak. Az elmúlt egy-két évben
bekövetkezett változásokat az éwényben lévő szabályzatok, utasítások
döntő többsége nem tükrözi. A kettós könywitel bevezetését követő
szen|ez,etivállozások azt eredménye zték hogy az anyag (tárryi eszközök,
készletek, fenntartási anyagok stb.) teljesen különvált a nyilvántartási,
számüteli feladatoktól, ami a kelló előkészítés elmaradása miatt többlet-
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munkát és párhuzamos tevékenységet eredményezett a haditechnikai
szo|gálatoknál.

A hiánygazdálkodás negatívan hat. Sok esetben az i gazi gazdálkodás
helyett csak gazdaságo§§ágra törekvő elosztásról beszélhetünk.

5.) Az átszervezések, diszlokáció változások hatására lényegesen
megnött a táfolásban lévő eszközök konzerválási munkaszül§églete. Je,
lenleg ezt a feladatot a javító szervezetek kapacitással nem tudják átfog_
ni. Kedvező tapasztalatokvannak a hosszú időtartamú tárolásnál, üszont
a tevéken}téget hátráltatja az eszközök technikai (műszaki) előkészíté_
sének nagy munkaigénye.

6.) A fegyverzettechnikai szolgálat a technikai biztosítás ezen terü-
letein a többi haditechnikai szolgálattal integráltan végzi feladátát. Eb-
ból az kdvetkezik, hogy a fegyverzettechnikai eszközök technikai bizto_
sítása a haditechnikai biztosítás szerves részeként, a többi szolgálati ággal
összehangoltan (összetett eszközök), valamint a javító szervezetek ü-
szonylatában koordináltan valósul meg. Tehát a feryverzettt€chnikai
eszközök technikai bizto§ítása önmagában nem vizsgálhaíQ csak a
megfelelő haditechnikai §zerv€zeti ker€tek között.

2.)A technikai biztosítás rend§zerének és elemeinek
korszerűsítési lehetőségei

2,1, A korszerúsités lehetőségei

Az elvégzeíí e|emzések alapján, a fegverzettechnikai eszközök tech-
nikai bbtosítási rendszerének korszerúsítésére az alábbi terüIeteken látok
lehetőségeka:

- az új honvédelmi jogszabá|yok adta lehetőségek kihasználásával,
jobban támaszkodva a nemzetgazdaság adottságaira, módosítani szük_
séges a magasabbszintű javííó szervezetek hábonús struklúráját, felsze-
relésé! alkalmazási elveit;

- az új követelmények és lehetőségek §zük§égessé teszik az alka|-
mazói ós szakállomány tudásszintjének emelésé! az ismeretek elsajátí-
tásához, szintentartásához és fejlesztéséhez új módszerek kidolgozását,
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alkalmazását. A honvédségi felsőoktatásban, a szakemberképzés terüle-
tén nagyobb hangsúlyt kell hogy kapjon a technológiaszewezés és a lo-
gisztikai módszerek alkalmazása a technikai biztosítást vezető szakem-
berek eredményesebb kópzése, továbbképzése érdekében;

- a kűszöbönálló technikai fejlesztés hatására, növekszik a rend-
szerbeállítandó fe5,verek számq ami jelentősen emeli a rendszerbeállí-
tás folyamatának jelentóségét. Feltétlenül szükséges a múltban e terüle-
ten elkóvetett hibák elkerülése;

- ajelenlegi átmeneti állapotban, amikor az eszközökjelentős részét
kell a tervezettnél hosszabb ideig, alkatrészutánpótlás nélkül rend-
szerbentartani, megnő a selejt eszközökből történő alkatrész, részegy-
ség újrahasznosítás jelentősége;

- indokolt a technikai biztosítási rendszer feladatainak küIön a béke
és külön a hálrorús állpotra vonatkozó megfogalmazása, a kettő szoros
kapcsolatának megtartása mellett. Az üzembentartás megnovekedett
béke feladatai szükégessé teszik, hogy a javító szervezetek egy része
územszerűen, lényegesen nagyobb hatékonyságg al végezze íeladatát;

- az ország gazd,a§ági teherbíró képességének ismert helyzete miatt
a jelenlegi technikai biztosítási rendszer sem tud megfelelően funkcio-
nálni, amit alátámaszt az 1993-ra elfogadott és az 1994-re tervezett költ.
ségvetés. Az iránpzámokból kitűnik, hogy a "tűlélés" érdekében fet kell
tárni a még meglévő tartalékokat a javítás és alkatrészbiztosítás terüle-
tén;

- aZintegráció tapasztalatai alapján váItoztatni szükséges a technikai
biztosításon belül az iránlírás és vezetés területén a sz€rvezettség és s
munkaszervezés kérdésében, különösen a javító szervezetek vonatkozá-
sában;

- ajelenlegi helyzetben nagy jelentőséget kell tulajdonítani a válság-
kezelési feladatok, valamint a béke állapotból a háborús állapotba törté-
nő átmenet kérdéseinek és ennek a technikai biztosítás feladataiban is
tükrözódni kell.

A javasolt technikai biztosítási rendszer megfogalm azásáná|megha-
tározónak a hadsereg és a gazdaság jelenlegi helyzetét és várható alaku-
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lását tekintettem. A javaslatoknál a fő hangsúll azon kérdésekre fordí-
tottam, amelyek megoldása nem igényel lényeges költséget.

2.2. A íegxnerzettechnikai eszközök javasolt technikai biztositási
rendszere

2.2.7. A reldszet általános leírása

A technikai bizúosítrás az anyagi-technikai biztosítás alapvetó folya-
mata, amely a csapatok alaprendeltetésből adódó feladataik végrehajtá-
sához szükséges haditechnikai eszközök biztositására, azok üzemelte-
tésére, űzembentartására irányuló rendszabályok ós tevékenységek
összessége. A technikai biztosítás folyamata a haditechnikai eszközök
rendszeresítésétől a selejtezesükig tart.A fó részfolyamatok az alóbbialc

- rendszeíe§Ítés;

- üzemeltetés technikai biztosítása;

- tárolás;

- technikai kiszolgálás;

- jaűtás;

- fenntartási anyagbiztosítás;

- kiképzés;

- selejtezés.

A javasolt technikai biztosítási rendszer felépítése a béke feladatok
szerint történt.

A javaslat átfogja a technikai biztosítás teljes egészét, biztosítva ezzel
a vezető szervek és végrehajtó aleglségek, egységek egységes rendszerét,
a feladatok eredményes végrehajtását.

A háborús technikai biztositás alapvetó feladata a haditechnikai
eszközök hadrafoghatóságának előírt §zinten való íartása, valamint a
sérült meghibásodott eszközök helyreállítása és visszajuttatása a csa-
patokhoz.
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A fő folyamatok a kjvetkezők

- az üzemeltetés rendszabályainak megbatározása;

- a haditechnikai eszköók harci alkalmazáshoz való előkészítése;

- a helyreállítási feladatok:

- technikai felderítés,

- vontatás és szállítás,

_ jaűtás;

- az eszközök visszatérítése.

A háborús technikai biztosítás feladatai szervesen kapcsolódnak a
béke állapotban működó rendszerhez. A háborús körülmények közótt a
technikai biztosítás tervezési és szervezési alapelvei különböznek azon
alapelvektől, amelyeket a csapatok béke állapot kórülményei kdz<itti ki-
képzés során vesznek figyelembe.

A javasolt technikai biztosítási rendszer \eírását az 1. számú ábra
alapján végzem el.

2.2.2. Rendszertsités

A rendszeresítés folyamatán belül, négy részkérdés jelentkezik a
csapatoknál.

a.) jflvaslattét€l - az utóbbi idóben az elöljáró szervek sok kérdésben,
többek között a rendszeresítés kérdésében is, kikérik a csapatokvélemé-
nyéí- Ezt én helyesnek tartom, de több esetben tapasztalható, hogy a
csapaiszint nem tud megalapozott véleményt mondani, mert nincs elég
idő biztosítva átgondolt javaslat kidolgozására, nem áll rendelkezésre
megfelelő információ. A törzsek és parancsnokságok nem rendelkeznek
tapasztalatokkal, nincs kialakítva az információgnijtés és elemzés rend-
szere ebben a kérdésben.

A javaslattétel érdekében az alárendelt szakállományt el kell látni
megfeleló információval a javaslatok megalapozott megtétele érdeké_
ben. A fegyverzettechnikai eszközök űzemeltetési tapasztalatai csapat-
szinten jelentkeznek. A jelenleg érvényben lévő jelentési rendszer nem
biztosítja ennek megfelelő hasznosítását. Ezért a különböző fejlesztési
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javaslatok elkészítésénél ki kell kérni a csapatoknál dolgozó, a témához
jól értő szakemberek javaslatait. ,En nek célszerű módjai lehetnek:

- írásos vélemény felterjesztése bizonyos kérdésekben;

- konferencia szervezése adott témában;

- konzultációk lefolytatása a csapatoknál;

- a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési és üzembentartási
tapasztalatainak elemzése a csapatoknál vezetett okmányok (törzs-
könyv, alerységszintű technikai kiszolgálási nyilvántartás, munkautalvá-
nyok, havi feladatterv és elszámolás, anyagfelhasználási jegyzékek stb.)
a lapján,

b.) a csapatpróba - hosszú idő óta folytatott tevékenység, ami
esetenként formálisan került végrehajtásra a múltban.

A csapatpróba nagyon fontos állomása ery eszköz rendszeresítésének.
Feltétlenül szükséges minden esetben pontosan meghatározni a csapat-
próba célját, feladatait és részletesen ki kell dolgozni a vizsgálati szem-
pontokat és az értékelés rendjét. A fegyverzettechnikai eszközökkel
kapcsolatos csapatpróbát csak f€gyverzettechnikai szakember részvéte-
lével celszerűvégezni. Ki kell zárni annak lehetőségét, hog} új, eddig még
sehol sem alkalmazott eszközök c§apatpróba nélkül kerüljenek rend-
szerbe. A máshol (más hadseregekben, a polgári életben stb.) már alkal-
mazott eszközök esetében elegendő az adaptáció elvégzése (például al-
kalmazás technikai vizsgálat, ami biztosítja a sajátosságok vizsgálatát). A
csapatpróbavégrehajtásakor minden esetben vizsgálni kell, hogy az adott
eszköz hogyan illeszkedik a technikai biztosítás rendszerébe.

c.) rendszerbeállíÁs - ez az egyik legfontosabb kérdés a technikai
fejlesztés kapcsán. Az elmúlt időszakban ezen a területen tapasztalt hi-
ányosságokat az új eszközök rendszerbeá||ításánáI, azok élettartamának,
üzemképességének jobb biztosítása érdekében célszerű elkerülni.

A rendszerbeállítás eredményes végrehajtásához pontosan, reálisan
megfogalmazott rendszerbeállítási intézkedés, a szükséges feltételek
(szakember, megfeleló objektumok, felszerelés, dokumentáció, javító-
anyag) biztosítása szükséges. Ebben a kérdésben nagyonjól hasznosítha-
tók a nyugati hadseregek tapa§ztalatai. A rendszerbeállítás körűlményei
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alapvetóen melhatátozzák az űj eszköz élettartamát, üzemkészségét,
használhatóságát.

d.) a saját fejlesztés alatt a csapatoknál kialakított olyan eszközöket,
technológiákat - valamint a meglévő eszközök hatékonyabb, gazdaságo-
sabb alkalmazási módjainak a kutatását, kialakítását - értek, ame\ek, ha
csekély mértékben is, de a költséges, új eszközök és eljárások megjele_
néséig, biztosítják a korszerűsítést. Erre nagyon jó példa a légimozgé-
konpágú zászlóa|j technikai eszközeinek fejlesztése - korszerúsítése,
ami a SZCSP Anyagi-Technikai Főnökség szakemberei irányításával, a
47. Fejér javító zászlóaljnál valósul meg. Ezen tevékenység eredménye-
képpen az 1992. szeptember 01-vel felállított légimo zgékonyságű század
és kiképző század e| |ett látva olyan átalakított technikai eszközökkel -
átalaKtott, fegyverzet hordozására (géppuska, 82 mm aknavető, SZPG-9
gránátvetó, FAGOTT páncéltörő rakéta indító berendezés, IGLA lég_
védelmi rakéta) és légi szállíthatóságra alkalmassá teíU A2-469 gépjár-
művekkel -, amelyek biztosítják a85 Vo-os|égi mobilitást, akiképző szá-
zadhoz kerülő eszközök pedig az állomány magasszintű kiképzését.

Az eredmények biztosítása érdekében a rendszeresítés folyamatát
szabáIyoző intézkedéseket felül kell vizsgálni és újólag ki kell adni.

2.2 3. ü zemeltetés technikai biztosítása

Az üzemeltetés technikai biztosítása területén nég) alapvetó tevé-
kenység jelentkezik:

- az üzemeltetés szakmai felügyelete;

- technikai kiképzés felügyelete;

- technikai kiszolgálás minőségi végrehajtása és ellenőrzése;

- fenntartási anyagellátás folyamatos biztosítása.

A fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetésének szakrrrai fe|ürye_
lete alapvetően szabályozott. Szükéges az üzemeltetést jelenleg szabá-
lyozó utasítások egy részének átdolgozása. A különböző vezetési szin_
teknek- központi intézkedés kiadásáig - a megváltozott körülményekhez
kell igazítani, saját szabáIyozással a feladatok végrehajtását. Jó példa erre
az SZCSP Fegyverzettechnikai Szolgálata által elkés zííett szabályozí in-
tézkedések (3).
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A jövőben a fegyverzettechnikai szolgálatnak nagyobb ráhatást kell
gyakorolni a kezelőállomány technikai isnneretszinjének emelésére. Ez
az aleg|ségek vezÉtő állománya ismeretszintjének emelése útján érhetó
el, Csak az eszkclzöket használók technikai ismereteinekjavításával lehet
csökkenteni a rendkívüli meghibásodásokat. Figyelmeztető adat, hogy a
javító szervezetek - 1992, év első felében végzett felmérés szerint - átlag-
ban az összes kap acitásuk12 vo-át (a fegyverzettechnikai szolgálatnál9,6
Vo) fotdííották a váratlan meghibásodások elhárítására, amelynek jelen-
tős része a kezelőállomány hibájából következik be,

A magasabb technikai ismeretekkel rendelkező sokkal szakszerűb-
ben végzi el a technikai kiszolgálást (1. és 2. technikai kiszolgálás) is. Az
alegységszinten jelentkező szakzerű kezelés és technikai kiszolgálás je-
lentősen csökkenti a jelenleg átlagon felül terhelt javítószervek felada-
tait.

A technikai kiképzés felüryelete c z alábbi módon bbtosítható:

- érvenyt kell szerezni annak, hogy a fegyverzettechnikai szolgálat
szakemberei beleszóljanak a technikai kiképzésbe, érdemben ellenőriz-
zék annak végrehajtását;

- nagy hangsúlyt kell fektetni a kiképző állomány ismeretszintjének
állandó emelésére;

- az értékelési rendszerben meg kell határozni a technikai ismeret-
szint mérésének reális módját.

A haditechnika hozzáértő kezelése, kiszolgálása, harci alkalmazásá-
nak magasszintű és minél rövidebb idejű elsajátítása érdekében:

- az alegységparancsnoki állományt fel kell készíteni az általuk ve-
zetendő technikai kiszolgálások gyakorlati végrehajtására, módszerbe-
lileg megtanítva a renszeresített méró-, ellenőrző műszerek használatát,
a beszabályozás alegységszintű műveleteinek önálló irányítását;

- el kell sajátítani a tipushibák felismerését, elhárítását, az eszközök-
höz rendszeresített egyedi ké§zletekben lévő alkatrészekkel történő cse-
rés jaűtások leh€tóségét.
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Az a|egységszintű technikai lriszolgálás jelenlegi rendszere és eló-
írásai alapvetően megfelelnek a követelményeknek. Ezen a területen fej-
lődés, javulás érhetó el a technikai kiszolgálási rendszer differenciált al-
kalmazásával, amely figyelembe veszi az alakulatok helyzetét (I., il., III.
kategória).

Az alegységszintű íenntartási anyagelláíís szervesen kapcsolódik
az alegységszintű technikai kiszolgáláshoz. Az eredményes technikai ki-
szolgálásbiztosításához meg kell szervezni a felhasznált fenntartási anya-
gok folyamatos pótlását. Célszerű felülvizsgálni az alegységeknél lévő
fenntártási anyagokat, a feleslegeket be kell vonni és el kell látni óket a
jelenleginél célszerűbb alegység készletekkel.

2.2.4. Tárolás

A tárolás alábbi módjaí lehetsé4esek:

- rövid idejű tárolás (egy év alatt, részleges konzerválással);

- tartós tárolás (2-3 évig, teljes konzervelással);

- hosszú időtartamú tárolás (5 évig, teljes konzerválással).

A témával foglalkozó több írással ellentétben, véleményem szerint
a tárolás nem sorolható az üzemeltetés technikai biztosítása témakörbe,
tehát elsősorban nem az alkalmazók feladata, A szakszerűség biztosítása
érdekében csak a javító szervezetek szakemberei által végezhetó, a tech_
nikai kiszolgáláshoz és megelőző ten§zerű javításhoz kapcsoltan, Az
alegységek szintjén csak a tárolásba helyezett eszközök e5les ellenőrzési
feladatai végezhetók, amelyek az alegységszintú technikai kiszolgálás (2,
technikai kiszolgálás - üzemeltetési technikai kiszolgálás) részét képezik.

A tárolás területén új kérdésként jelentkezik a hosszú időtartamú
tárolás. Az új tárolási módszer azon eszköztípusok tárolásba helyezését
foglalja magában, amelyek teíyezelt rendszerbentartási ideje még leg_
alább 70 év. Az érintett eszköztípuson belúl ilyen tárolásra azok a"moz-
gó§tá§-zárolt" besorolású eszközök tervezhetók, amelyek igénybevétele
5 évig - vagy annál hosszabb ideig - nincs tervezve. Hosszú időtartamú
tárolásba csak műszakilag kifogástalan, a technikai hadrafoghatóság kö-
vetelményeinek m egfelelő, az előírt készletekkel norma szerint feltöltött
és a meghatározott javításkózi tartalékkal rendelkező eszköz helyezhető.
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A tárolás e módjára való áttérést a rendszerbentaítás ós a tartalékos ál-
lomány kiképzésének szmpontjaival összhangban kell megtewezni és
végrehajtani (4).

A fegyverzettechnikai eszkózök (hasonlóan a többi haditechnikai
eszköz) tárolásának, különösen a tárolás alatti technikai kiszolgálásának
a feltételei javíthatók, ezen €szközök összevonásával ery_eg5r olyan bá-
zi§ra, aho| a megfelelő feltételek biztosíthatók. AZ alakulatok jelentős
részének készenléti helyzete lehetővé teszi, hogy technikai eszközeik a
megalakítási helytől távolabb, üszont sokkal jobb körülmények közcitt
legyenek elhelyezve.

Erre a célra felhasználhatók lehetnének az üres (magyar ésvolt szov-
jet) laktanyák, egyes megszüntetett ipari létesítmény erre alkalrnas épü_
lete a megfelelő kialakítás után. Fontos szempont az állagmegóvást biz-
tosító tárolási feltételek megléte és a kiszolgáláshoz szükséges objektu-
mok kialakíiásának lehetősége.

Az eszközök tárolásba helyezése területén az elórelépá lehetósé-
geit a minóseg javításában is látom, ami az alábbiak szeint realbólható:

- új konzerváló anyagok alkalmazása, amelyek hosszabb tárolási időt
tesznek lehetővé. Jó példa erre a bevezetés alatt álló, a NATO országok-
ban eredményesen használt BREAK-FREE CLP univerzális olaj, amely
tisztít, ken és véd;

- a tárolásba he\ezést össze kell kapcsolni a technikai kiszolgálással,
az alábbiak szerint: rövid idejú tárolásba helyezés - 4. TK_; - tartós táro-
lásba helyezés - 5. TK; _ hosszú időtartamú tárolásba helyezés - 5. TI!
kiegészítő műveletekkel, vagy 6. TK.

Az ilyen módon tárolásba helyezett eszközök lényegesen kevesebb
tárolás alatti technikai kiszolgálást igényelnének, ami további kapacitás
igény csökkenést eredményezne.

2.2.5. Technikai kiszolgálá§

A technikai kiszolgálás egységes rendszere csapat§zinten 1987-ben
került bevezetésre a fesryerzeti és technikai eszközökre. A rendszer
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alapvetően igazolta életképességét. Szükséges rugalmasságának növelé-
se, hogyjobban igazodjon a csapatok megváltozott feladataihoz,

Az átmeneti időszakban, egyíészí a jelenlegi szúkcis gazdasági lehe-
tőségek, másrészt a rendszerbentartás költségeinek ésszerű csökkentése
miatt (amít pár év múlva kivonnak a rendszerből már nem érdemes fel-
újítani), célszerű a technikai kiszolgálási fokozatokat tartalmilag felül-
vizsgálni. Minden eszköznél egyénileg mérlegelni kell a soronkövetkező
technikai kiszolgálás (tenszerú megelőző javítás) fokozatát, a fokozaton
belül pedig az elvégezendő műveletek mélységét (5).

Itt figyelembe kell venni, hogy egyes eszközök meddig maradnak
rendszerben, lehetsége-e, illetve szükéges_e magasabbszintű terl§zerű
megelőző javításuk. Szükséges megvizsgálni a periódusidőket is és azt az
alakulatok típusának(I., ., III. kategória) is, az eszközök igénybevéte-
lének és tárolási feltételeinek megfelelően módosítani kell.

Különbséget kell tenni például a 2. technikai kiszolgálás havonkénti
végrehajtásánál, ho§/ az adott eszköz zárt helyen, vagy a szabadban van
tárolva. A javításba adás előtt elvégzendő technikai kiszolgálásnál olyan
beszabályzásokat felesleges elvégezni, amit a magasabb javítószerv a ma-
gasabb technikai kiszolgálásnál, illetve a tervszerű megelőző javításnál
úgyis kénytelen is mételten elvégezni a végrehajtott ellenőrzés, illetve ja-
vítás (szét§zerelés, összeszerelés) után,

Ezzel 1avííható a csapatszintű javítószervek feladatrendszere, a meg-
lévő kapacitás felhasználása célirányosabbá tehető (a t'elesleges művele-
tek elhagyásával idő takarítható meg a fontosabb feladatoka).

Egységszinten a jövóben is a 3. és 4. technikai kiszolgálást kell vég-
rehajtani az eszközök jelentős részénél. Továbbra sem célszerű a nagy
technikai felszereltséget igénylő, ritkán végrehajtásra kerülő feladatok
anyagi{echnikai feltételeinek megteremtése minden alakulatnál. Az
ilyen műveleteket az elöljáró javító szervnek kell végezni, elóre tervezett
formában.
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2.2,6. Javitás

Ajavítás területén különbséget kell tenni abéke állapot és a háborús
helyzet feladatai között. A béke állapotban a javítás területe alapvetően
két részre osztható:

- tervszerú megelőzó javítás - ez lényegében az eg5"séges technikai
kiszolgálási rendszet r észe;

- szükség szerinti javítás (soron kívüli javítás).

A háborús állapotra a helyreállítás a jellemzó. A szükség szerint ja-

vítás és hellteállítás több pontban közel áll egymáshoz.

Az 5. és 6. technikai kiszolgálási fela datmeghaározását újra át kell
tekinteni, eldöntve, hogy melyik eszköznél milyen fokozat szülséges és

azt hol kell elvégezni. Nem szükséges minden eszköznél mindkét foko-
zatot alkalmazni.

A feladatok szétosztása lehetővé teszi a szakértelem a fenntartási
anyagok koncentrálását, a hatékonyabb munkaszervezést és irányítást.

Abból kiindulva, hogy jelenleg a tervszerű megelőzó javítások terü-
letén az igény naryobb, rnint a kapacitás, a javításba utalásnál az időnor-
ma mellett a tényleges technikai ál|apotot is íiglelembe kell venni.

A kapacitások gazdaságos kihasználása érdekében, be kell vezetni
azt a rendszert, hog] a csapatoknál végrehajtott 4. technikai kiszolgálás
végrehajtásáról "Műszaki állapot jegrzókönyv" készül, amelyben a vég-
rehajtó szervezet javaslatot tesz az eszközök magasabbszintű tervszerú
megelóző javítására. lgy olyan információ jut a magasabb vezető törzs-
höz, ami segít abban, hory a szűkös kapacitások ésszerűbben legyenek
felhasználva. Nem csak az időnorma lesz a meghatározó a javításba uta-
lásnál és lesz lehetőség az előrelátásra is.

A Magyar Honvédség jelenlegi háborús alkalmazás elveit figyelem-
bevéve megállapítható, hogy a szűkség szerinti javítás és helyreállítás kér-
dései eg5ne közelebb kerülnek egymáshoz. Eltérés csak a meghibásodás
(sérülá) milyenségében és mennfségében van. A magasabb szintű javító
szerveknek egy háborús helyzetben sem biztos, hogy el kell hagynijavítási
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objektumaikat, tehát egyes esetekben a javítás helyében sincs különbség.
Az új honvédelmi jogszabályok lehetőséget teremtenek arra, hogy a ma-
gasabb szintű javítószervek a polgári dolgozókat megtartva, saját javító
bázisukon, vagy polgári javító objektumban végezzék háborús feladatai-
kat. Ezeket figyelembevéve módosítani szükéges a javító szervezetek
háborús felépítését, működésük rendjét és alkalmazásuk elveit.

A feryverzettechnikai eszközök helyreállítása kérdésében lényeges
változtatások nem szükégesek. Ez a kérdés a Magyar Honvédség hábo-
rús anyagi-technikai biztosítási sz abáIyzat teívezetében az alábbiak sze-
rint van megfoga|mazva: "A helyreállítás azon feladatok végrehajtásának
összessége, amelyek a harc és harccal kapcsolatos tevékenységek során ke-
Ietkezett eszközv eszte§égek egt részének pótlását a javítás íeltételeinek meg-
teremté§ével, a javítások végrehajtósóval éS a visszatéítéssel oldja me+.

A helyreállítási íolyamat magában foglalja a sérült, meghibásodott ha-
ditechnikai eszközök technikai feldeítését, vontatását (száIlítását) a javí-
tás helyére, az eszköz javítását, valamint visszatéítését.'

2.2.'7 . BelnÁrtási anyag biztosítás

A fenntartási anyag bizto§ítás szervesen kapcsolódik a technikai ki_
szolgáláshoz és javításhoz, azoktól nem elválasztható.

A fenntartási anyag biztosításának az altlbbi módjai lehetségesek:

- soros (ciklikus) ellátás;

- soronKvüli anyagbiztosítás;

- alkatrész felújítás;

- alkatrész gyártás.

A soros ellátás a fenntartási anyag biztosítás meghat ározó módja. A
szervezelíváltozásokat követő nagy anyag_ és eszközmozgások, valamint
a csapatoknál (a megszűnő alakulatok készletei) felszabaduló fenntartási
anyagok hasznosítása miatt, évekig ez az ellátási mód nem funkcionált.
Ez év őszél újrabeindul az ellátás kiszállítással történő tervszerű végre-
hajtása a csapatok igénylése alapján.
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Asoronkívüli anyagbiztosítás rendszere lehetővé teszi a két ellátási
ciklus közötii időben szúlrséges, egyes fontos fenntartási anyagok véte-
lezéssel történő biztosítását.

Az alkatrész felújítás és ryárüís a fenntartási anyagellátás szükség-
szerű módja. Ajelenlegi, átmeneti állapotban egyre nagyobb jelentóség-
re tesz szert az az e||átási mód. Ezt felismerve, egyik munkatársammal
1991. évben kidolgoztuk ennek rendszerét a szárazíö|di csapatoknál,,4
ki.dolgozott rendszer lényege az aldbbi:

- a rendszer irányítását központilag kellvégezni, erre legalkalmasabb
a SZCSP Fegyverzettechnikai Szolgálata;

- a csapatok igényeinek összesítése után, a csapatszinten felújítható,
illetve gyártható alkatrészeke el kell készíteni a gyártási dokumentációt.
Ezt az SZCSP Fegyverzettechnikai Szolgálat mérnök főtisztjei és a javító
zászlőaljak (ezred) minőségellenőrző és technológiai alosztályai (osztá-
lyai) készítik el;

- a csapatok, javítő zász\óaljak (ezred) feladatait, lehetőségeit figye-
lembevéve, ki kell adni felújításra, illetve gyártásra az alkatrészt;

- a feladat végrehajtása után az igénylő alakulat a felújítás, gyártás
helyén utalványon áweheti az igényelt alkatrészt;

- a központi nyilvántartásból kikereshetó mit, hol s/ártottak és ismé-
telt igény esetén a gyártás felújítható;

- a felújításhoz, illetve gyártáshoz szükséges pénzügyi keretek köz-
pontilag, az éves fenntartási keretek részeként kerülnek biztosításra;

- a rendszerbe bekapcsolhatók más szervek is (központi javítószer-
vek mint gyártók, más haderőnemhez tartozó csapatok mint fogyasztók).

A javaslatot benyújtottuk a Magyar Honvédség anyagi-technikai fó-
csoportfőnöke által meghírdetett p ályázatra, ahol nem került elfogadás-
ra (6). A Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztési főnök elutasító le-
velében az alábbiakat írta:"A szakértő referenciákat frgelembeveve, a bi-
zottság nem tartotta műszakila{ előnyös, gazdaságos megoldásnalg ezért
nem lett díjazva." Ennek ellenére állítom, hory jelenleg, amikor a fegy-
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verzettechnikai eszközeink döntő részét a tervez€ttné| hosszabb ideig
kell rendszerben tartanun\ az üzembentartásra €s.re kevesebb pénz áll
rendelkezésrt, a fenntartási anyagok meghatározott része hiányzik a
raktárakMl és a bázisok nem tudják a hajdani gyártóktól beszerezni,
más út nem nas/on létezik a szükéges anyagok biztosítására.

Napjainkban az anyagi-technikai biztosítási rendszer továbbfejlesz-
tése is napirenden van. Többféle elgondolással találkozhatunk, többek
között olyan logisztikai rendszerrel, ahol az összes anyag (a fenntartási
anyag is) egy anyagi szolgálat kezelésébe kerülne. Véleményem szerint,
a jelenlegi átmeneti helyzetben, amikor a fenntartási anyagellátás terü-
letén a hiány dominál, nincs elegendő pénz és lehetőség a szükséges anya-
gok beszerzésére, nem szabad a fenntartási anyagot elválasztani a fegy-
verzettechnikai eszköztől. Jelenleg a hiányzó anyagokat a szakállomány
szaktudása és sok esetben találékonysága póto§a.

2.2.8. Kiképzés

A kiképzés területén, a technikai biztosítás tészeként, a következő
tenileteket tartom font omak kiemelni :

- szakállomány kiképzése;

- továbbképzes;

- átképzés.

A Magyar Honvédség kiképzési rendszere - a felsőoktatás reform-
jának részeként - a korszerűsítés stádiumában van, ennek része a fegy-
verzettechnikai tisztek, tiszthelyettesek képzésének reformja is.

A f€srverzetúechnikai szalcállomány (tisztek, tiszthelyettesek) kép_
zési rendszere adott. A tisztek képzése - szakági rendszerben - a Bolyai
János Katonai Mriszaki Főiskola általános fegyverzeti, rádiótechnikai,
valamint légvédelmi rakéta tanszékein történik négy éves időtartamban.

Aszolgálat középszintű vezetőit többségében a Zrínyi Miklós Kato-
nai Akadémia, kisebb részben polgári eryetemek képzik,
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A tiszthelyettesképás átalakjíását kóvetően jelenleg fegyverzet-
technikai tiszthelyetteseket csak a tápiószecsői Fegyverzettechnikai
Honvéd Szakkózépiskolában képeznek.

A képzés jelenlegi rendszerének elemzését jelen tanulmányomban
nem tartom feladatomnak. Erről részletesebben írtam "A feglverzettech-
nikai tiszteN tiszthelyettesek és polgái alkalmazottak továbbképzési lehe-
t ó s é ge i" című tanulmányomban.

A továbbképzések jelenlegi rendszere csapatszinten korszerűsítésre
szorul. A fegyverzettechnikai szakemberek jelenleg a következó tovább-
képzési lehetőségek közöft választhatnak:

- gazdálkodási tanfolyamok:

- szaktanfolyamok a tápiószecsői Fegyverzettechnikai Honvéd Szak-
középiskolában - előzetes igény szerint 2 héttől 3 hónap időtartamig;

- továbbképzés a javítózászlóa|jaknál, jaűtó ezrednél;

- évente rendezett 3-5 napos szakmai továbbképzés;

- akadémiai képzési, továbbképzési formák;

-eryetemi képzés;

- szakmérnöki képzés;

- nyelvtanulás;

- tudományos továbbképzés;

- ónképzés.

Az új technikai eszközök rendszerbeállítása új ismereteket követel
a szakállománytól, amit csak megfelelóen szervezett, célirányos képzés-
sel lehet megszerezni. A jelenleg meglévő hiányosságok is a hatókony
továbbképzés szükségességét követelik.

Ma korunk változásainak, társadalmi és gazdasági átalakulásának
központi kérdése a tudás, az emberi tényező érvényesülésének haté-
konysága. Megítélésem szerint a meglévő továbbképzési lehetőségek
összességében jók, hasznosak.

123



Az eredményesebb ismeretszerzés &dekében az alábbi területeken
látok lehetőséget a minösé{ javítósára:

a.) A fegyverzettechnikai szakállomány tényleges ismereteire tá-
maszkodva, biztosítani kell a jól átgondolt és folyamatos fetkészítést a
betöltött beosztással járó feladatok maradéktalan teljesítése érdekében.
Ezt a következőkeppen lehet me7oaani:

- fel kell mérni a szakállomány tudás-, készség- és gyakorlati isme-
retszintjét az adott beosztásban;

_ a felmérés alapján _ egyénre szabottan - meg kell határozni a fel-
készülés, továbbképzés formáját, ami lehet önképzés meghatárczotL té-
makörben, vezénylés tapasztalatszerzés céljából vagy az ismert tovább-
képzések valamelyik formája;

- új formaként javaslom a törzseknél is alkalmazni - a javítószervek-
nél már bevált _ kiscsoportos (2-3 tő), a napi munka menetében, e5l
konkrét feladat kapcsán végzett továbbképzést.

b.) Az eredményesebb továbbképzá (önképzés) érdekében a jó prog-
ramon kívül, szükségesnek látszik a munkát erkölcsileg és anyagilag elis-
merő, az előmenetelt és az előlépést befolyásoló vizsgarendszer beveze-
tése.

c.) A számítógépekés videotechnika széleskörú elterjedése lehetővé
tette, hogy alkalmazásuk kórét aZ oktatás területére is kitejeszthessék.
A központilag készített video oktatófilmek nagyon hatékonyan haszno-
síthatók a továbbképzéseken, az irányított önképzés keretében. Nyuga-
ton a szakjavító állomány kiképzésénél már elterjedt a számítógép atkal-
mazása.

d.) A csapatoknál lévő mérnöki állomány részére - az orvosokhoz
hasonlóan - biztosítani kell a szakmai §/akorlatot oktatási intézmény-
ben, vagy termeló (javító) üzemben.

Minden kinevezésben - történjen az egy alakulathoz, vagybármilyen
szintú törzshöz _ a szaktudás kérdése lényeges szerepet játszik. Az integ-
rált szolgálatok működésének javít ásáíloz, avezetők kiválasztásánál fel-
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tétlenül mindenek fölé kell helyezn i aszakmaihozzáértést és a rátermett-
séget.

Az üzembentartást irányító, vezető állománynál mindenképpen el
kell érni, hogy a mérnöki és akadémiai beosztásokat annak megfelelő
v égzettségű személyekkel töltsék fel.

Jelen körülmények között, amikor a sorkatonai szolgálati idő 12hó-
nap, a §zakjavító kiképzés jelen formája, a javító szervekhez rend-
szeresített sorállományú szakjavító állomány léte erősen vitatható. Né-
hány- polgári életben is használatos - szakbeosztás (lakatos, esztergályos,
hegesztő, stb.) kivételével, a kiképzésre fordított idő és energia nincs
arányban a kiképzést kcivető időben végzeíí szakjaÁíói tevékenységgel.
Ezért feltétlenül felűl kell vizsgálni a szakjavítókat ebből a szempontból
és növelni kellene - ajelenlegi tendenciákkal ellentétben - a polgári al-
kalmazottak é§ e§et|eg a szerzfréses katonák sámát.

A mérnöki állománynak ajövőt illetően a csapatoknál éppen az kell,
hogy legyen egyik fó feladata, hogy keresse, kutassa azokat a lehetősé-
geket és mód§zereket, amelyekkel racionálissá lehet tenni a rövidített
kiképzési időt, fokozva a hatékonyságot és az eszközök gazdaságos űze-
meltetését. Ez ismételten aláltűzza azí az igényt, hogy a feg]iverzettech-
nikai szakállománynak a jövőben fokozott intenzitással kell részvennie
a technikai kiképzésben, elsősorban a hivatásos állonány technikai is-
m€ret§zintjének fokoása érdekében.

Az átképzések a hadsereg technikai fejlesztése kapcsán előtérbe
fognak kerülni. Egy-egy konkrét eszkóz megismerése csak a szállító által
sZervezett tanfolyamon biztosított teljeskörűen. Az állomány előképzése
viszont égetően szükséges, mivel jelenleg a szakjavító állomány 75_80
Vo -a mechanika| gépész ismeretekkel rendelkezik alapvetően és csak kis
hányad van felkészúlve az elektronikus eszközök technikai kiszolgálásá-
ra, javítására, a korszerő haditechnikai eszközök esetében ez az arály
közel fordított kell, hogy legyen.

2.2.9 . Se|ejtezés

A selejíezés csak annyiban kapcsolódik a csapatszintú technikai biz-
tosításhoz, hogy a kiselejtezett eszközök használbató részegységeit, al-
katrészeit - a még rendszerben mar adó " régi" eszközök fenntaltási anyag-
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hiány gondjai enyhítésére - kénytelenek vagyunk üsszaforgatni a rend-
szerbe.

A selejtezá az átmeneti helyzetben fontos szerepet játszik a techni-
kai biztosítás területén. Csapatszintel alapvetőenkét feladat jelentkezik:

_ javaslattétel;

- bontás, újrahasznosítás.

Ajavaslaítétel jelentősége abban áll, hogy a csapatnál lévő fegyver-
zettechnikai szakemberek tudják leg|obban megállapítani, hogy az esz-
közök közül melyik,az, amelfk üzembentartása már nem gazdaságos,
selejtezésre szorul. Eppen ezért a kiselejtezésre tervezett eszközöket, az
adott keretszámon belül, a csapatok javaslatai alapján kell kiválasztani.

A kiselejtezett eszközöket - igény alapján bontásra a javító szerve-
zetek részére kell biztosítani, hogy a még hasznosítható alkatrészeket
szakszerűen kiszereljék, felújítsák és felhasználják a még rendszerben
maradó eszközök üzembentartása érdekében.

következteté§ek

1.) A fegrverzettechnikai eszközök technikai biztosiiási rendszere
szelve§€n illeszkedik a haditechnikai eszközök technikai biztosítási
rendszerébe. A rendszer szempontjából nincs olyan sajátosság, ami indo-
kolttá tenné, hogy külön speciális folyamatok jelenjenek meg. Az egyes
haditechnikai szolgálati ágaknál csak a részfolyamatokon belül, egyes
technológiai kérdésekben vannak eltérések (például lőfegyverek csak a
fegyverzettechnikai szolgálatnál vannak).

Ebből következik, hogy a jelenl,egi helyzetben, mivel az alapvetó
végrehajtó szervezetek, a javító alegységek integráltak, a technikai biz-
tosítás rendszerét a jelenleginél hatékonyabb irányítási rendszerrel szük_
séges működtetni. A haditechnikai főnöknek hatékony koordinációt kell
megvalósítani.

A szárazföldi csapatok szintjén és attól lefeló - ahol az alárendelr
ségben integrált j avíí6 szervezelvan - a haditechnikai főnöknek kell azt
iránftani, vezetni, koordinálva a szolgálati ágak tevékenységét. Ebben a
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kérdésben a haditechnikai főnöknek szolgálati elöljáró jogkörrel kell
rendelkezni, a szolgálati ágaknak pedig szakmai elöljárói jogkörrel.

2.) A béke és háborús technikai biztositást célszerű külön vizsgálni,
megőrizve a kapcsolódó pontok jelentőségét (avító szervezetek, szakál-
lomány felkészítése, szakfelszerelés stb.).

3.) Jelen, átmeneti helyzetben a technikai biztosítási rendszer csak
akkor működhet eredményesen, ha átfogja az eszköz rendszerbe-
állításától a rendszerből történó kivonásáig terjedő teljes folyamatot, be-
kapcsolva ezen folyamat eredményes működéséhez szükséges egléb te-
dletüket (például kiképzés, felkészítés) is.

A javasolt technikai biztosítási rendszer gyakorlati alkalmazása ét-
dekében különböző intézkedés, szervezeti változás, beruházás végrehaj-
tása szükséges. Az eredmények érdekében a technikai biztosítás rend-
szerét elsősorban komplex módon kell vizsgálni és szemlélni. Az egyes

részterületek az egész rendszer szerves részét képezik, csak a többi terü-
lettel összhangban fejleszthetók, módosíthatók.

Az elkövetkező átmeneti idószak (10 év, vagy több) lesz az a legne-
hezebb periódus, amikor védelműnket alapvetően jelenleg meglévő esz-

közeinkkel, azok üzembentartását egyre csökkenő lehetőségek között
kell biztosítanunk. Ezen feladatok eredményes megoldása érdekében, a
fegyverzettechnikai eszközök technikai biztosítási rendszerét korszerű-
síteni szükséges. Ezen nem kis feladat mellett, fel kell készülni az új esz-
közök űzembentartására is.

Az előrelépés, korszenisítés érdekben az alábbi feladatokat látom:

- folyamatosan vizsgálni kell a katonai szervezetek feladatait, szer-
vezeti felépítésüket és létszámukat, feltétlenűl meg kell őrizni az össz-

hangot ebben a kérdésben;

- lényeges követelménynek kell tekinteni a szakmai h ozzáértésí min-
den szinten, fokozni kell a személyi állomány technikai felkészültségét;

- a feladatok meghatározása, megszervezése és végrehajtása terüle-
tén előtérbe kell h elyezni a gazdasági szempontokat, a kínálkozó megol-
dások tudományos alapon történő mérlegelését;

|27



- népszerűsíteni kell a tudományos kutatómunkát, el kell érni, hogy
a csapatoknál jelentkező jó és ha§znos javaslatok ne sikkadjanak el.

Jól nűködó tehnikai biztosítás né|kül minden katonai tevékeny_
ség e|eve sikertelenségre van kárhoztatva.

Jeryzetek

1.) A hosszú idótartamű tárolás kérdései részletesen megtalálhatók
az alábbi tanulmányokban:

- Rusz József. Ahaditechnikai eszközök hosszú időtartamú tárolása,
Szárazföldi Csapatok, 1992\1. szám - 94-99. oldal;

- Tóth Andrós: Haditechnikai eszközök hosszú idótartamú tárolásba
helyezése. Szárazföldi Csapatok, 1992§. szám - 158-161. oldal;

- Geller Isuán; Ú1 etia.a. a haditechnikai eszközök tárolására. Új
Honvédségi Szemle, 1992\10. szám - 60-67. oldal.

2.) Megjelent azÚj Honvedségi Szemle 7992V. számában 72-77. ol-
dal.

3.) A SZCSP FVSZT rendszeresen feldolgozza fegyverek, lőszerek
tárolásának, megórzésének aktuális kérdéseit, ezek összefoglalva, állan-
dóan pontosítva SZCS PK-i parancsban kiadásra kerülnek. Jelenleg a
111\1992. számú SZCS PK-i parancs sLabályozza ahaditechnikai eszkö_
ók, a harcanyagok üzemeltetésével, megóvásával, valamint a fegyver,
lőszer, robbanóanyag rendkívüli események és balesetek megelőzésével
kapcsolatos feladatokat.

Ugyaníg5l szabályozásra került a harcjármű feg5rverzet igénybevéte-
lének és űzembentartásának rendje a 184\1992. számú SZCS anyagi-
technikai főnöki intézkedésben.

4.) Részletesebben|ásd: Rusz lózsef: A haditechnikai eszközök hosz-
Zú idótartamú tárolrása. Szárazföldi Csapatok 1992\7. szám,94-99, oldal.
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5 .) Dr Ungvár Gyula; A Magyar Honvédség fegyverzeti és technikai
eszközrendszereinek fejlesztési és korszerúsítési lehetőségei. Magyar
Hadtudományi Társaság, Budapest, 1993.

6.) Búnszki István, Gáspőr Tibor: Nkatrészgyártás, alkatré§zfelújí-
tás, a fenntartási anyagbiztosítás szükségszerú módjai (nyt.szám:
16n1992WTF).
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AZrlŐL FEKVÓ SEBÉSZBTI KÓRIIÁZ UÚKÖOÉSÉNPr
ÁLrar,Ái{os rÉnoÉsBrl

A tábori sebészet, mint a sebészet-tudomány rázterülete, speciális
és kiemelkedóen fontos feladatot teljesít háborű kórülmények között.
A tábori sebés2et feladata abban különbözik a béke sebázetétől, hogy
puszüín sérültéllátásra korlátozott és ezt gyakran tömeges sérültszám
esetén kell végeznie, ami már kompromisszumokat jelenthet. Más szóval
a katonaorvos azt teszi, amit tennie kell, és nem azt, amit tudna, mielőtt
visszajuttatná á sebe§ültet az egys égébez, vagy a sérültet megfelelő álla-
potba hozva egy hátrább fekvő egészségügyi ellátó helyre szállíttatná. E
célok eléréséhez a tábori sebészeti rendszer - amely egy a kórház előtti
sebesültellátási módszeren alapul - különböző, egimá§ után alkalmazott
szakaszos el|átást gyakorol annak érdekében, hogy minél sikeresebben
kezelje a harcmezőről érkezett szúrt, vágott, lőtt, illetve tompa nyomás
okozta sérüléseket. A háborús sérültek és kezelésük is külónbözik az
általános ryakorlattól, mivel ott a műtét csak ery, a lehetséges kezelési
módszerek közül és a sérülések nagyrésze tompa erő által okozott. A
sebesültek folyamatos áramlása miatti kénpzerú sietség ném azt jelenti,
hogy a tábori sebészet a zűrzavat és a káosz légkörében dolgozik, nem
törődve a sérültellátás alapelveivel. Eppen ellenkezőleg _ ahogy a had-
történelem is niutatja - a körültekintő tervezés és a különbözó harcmó-
dozatokat figyelembe vevő szakkiképzés együttesen elismerést és egyre
jawló katonaegészségügyi eredrnényeket mutat.

A jelenleg alkalmazott, szakaszos sérültellátási koncepciót Edward
Churchill ezredes dolgozta ki a 2. Világháború idején. Az első műtéti
ellátás - ha szülrséges - szállítható állapotba teszi a sérúltet egy hátrább
fekvő kórházba történő szállítás érdekében. A helyteállító műtéti be-
avatkozás ugyanis ott történik. Ez az un. rekonstrukciós sebé§zet tehát
a harci zóna mögött zajlik. Az első sebészi beavatkozás az elöl fekvó el-
látó helyen történik, ahol csak a halaszthatatlan, azonnali műtéteket vég-
zik az életmeníéshez, a végtagok megóvásához, a íertőzés megelőzésé-

l A tanu|ínány az amerikai hábofús e8észségü8yi szabályzat (sebészeü) részének ös§ze8ezett le-
írásáítaríaknazza.
Fordítona: Novoszáczki Györgyhadnagy

l31



hez, illetve a sérültek szállíthatóvá tételéhez. Azok a sebé§zeti műtétek,
amelyek nem sürgősek az adott pillanatban és egy szállítható sérült szál-
líthatatlanná válik a következmények miatt, kerülendők. A sérültellátás
ezen irányelvei az elöl fekvó kórházakat mobilakká teszik, a hátrább fek_
vőknek pedig nagyobb lehetőséget adnak arra, hogy a súlyos sérültek
ellátására koncentráljanak. A hátul fekvő kórházak tehát mentesülnek a
harcászati helyzet változásaiból adódó állandó mozgási kényszer alól. Ez
a fázisokra osztott §érültellátási rendszer kiállta az idők próbáját. Mtat-
hatatlan azonban, hogy az újabb hadüselési formák meg fogják nóvelni
a harctér mélységét és szélességét. A hadüselés természetében történő
változások bizonyos módosításokat fognak okozni az egészségügyi erők
által jelenleg alkalmazott módszerekben is.

Milyen feladatai vannak a parancsnok aIá rendelt egészségügli csapa-
tol<nak? Mely feladatok éIveznek elsőbbséget az egészségügli szolgátat
munkája során?

Az elsődleges cél a hadsereg harcképességének megőrzése. Ezt kü-
lönböző, egymással szorosan összefüggő feladatok teljesítése áttal lehet
elérni. Ezen feladatok a k)vetkezők (nem fontosság szeinti felsorolás-
ban):

1, A hadvezetésben részt vevők egésxégének megőrzése.

2. A harcoló erók betegségtől való megóvása,

3. A magas szintű morális helyzethe z va|ó Llozzájárulás.

4, A katonák harci kedvének fellendítése egy megbízható orvosi
rendszer megteremtése által.

5. Rendszeres és megfelelő kiürítés biztosítása.

6. É,let- és végtagmegóvás.

A sérültek hátraszállítási rendszerének felépítése nagymértékben
függ a harc termeszetétől, a sérültszám minőségi és mennyiségi összete-
vőjétől, valamint az egészségügd csapatok személyi, tárgyi és elhelyezési
lehetőségeitől. Ha a harc módozata megengedi, úgy jól felszerelt sebé_
szeti e§lségek helyezhetők el a harcoló csapatok közvetlen közelében.
Ha nem, akkor a sebesültet gyakran messzire, hátra kell szállítani, hog5l
el tudják helyezni őket a jól felszerelt, ámde helyhez kötött kórházak
egyikében. Az általános szabály a következő: amint az egészségügl nö_
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v€li technikai igényót - komplikáltabb berendezéseket igényel -, ílgg ez-
zel újabb szállító kapacitrás növelését idézi elő. Ezek a megnövelt szál-
lítási igények lassan versenyre kelhetnek a harcoló csapatok szállítási igé-
nyeivel. A hadikó rházak már íg is nagy, nehézkes és nehezem mozgat-
ható objektumok. A harci zónában lévó modern felszereléssel ellátott
kórházak akadá|yozzák a hadvezetés munkáját, korláíozzák a mozgási
szabadságot, így gyakran nem előnyt, hanem terhet jelentenek. A harc-
téri sérültellátási rendszernek kompromisszumot kell találnia aközött,
hogy mi a kívánatos a sérült és mi a szükséges a hadvezetés szempontjá-
ból. Az alapvetó cél a lehetőségekhez képest minimalizálni az é|et- és
végtagvesZeteséget.

A 2, Világháború idejéból kétféle sérültellátási rendszerre találha-
tunk példát. Az egyik a német hadsereg 1941-ben Oroszországban alkal-
mazott egészségügyi ellátási rendszere, amely szerint a súlyosan sérülte-
ket messzire hátra szállították, míg a könnyű sérülteket alegység §zinten
kezelték. Ez a rendszer fele annyi személyzetet kívánt és magasabb volt
a harcoló csapatokhoz történő visszatérési arány, mint a másik módszer-
nél. E második módszert az amerikai hadsereg alkalmazta 1944-ben
Franciaországban. Az amerikaiak arányaiban kevesebb embert juttattak
vissza a harcba, de több életet megmentettek mint a németek, akik csak
a sebesültek mielőbbi harcbavaló visszatérésére koncentráltak. Az ame-
rikaiak ugyanis már aharctér közelében is tudtak életmentő műtétet vé-
gezni. A modern háború korszerú sérültellátási rendszerének meg kell
találnía azt az optimumot, ahol a harcba való visszatérés a maximumot
éri eI, de az éIet- és végtagveszteség minirnális.

Egy hirtelen kialakuló villámháború esetén a kiüfitési csatornákje-
lentik az egyetlen személyi állományt pótló rendszert a harc elsó hetei-
ben. E forgatókönyv szerint kiemelkedően fontos, hog]/ a könnyen sérült
katonák, akik nem szorulnak kórházi kezelésre, vissza tudjanak térni
alegységeikhez, ahol további orvosi kezelésben részesülhetnek.

Itt olyan katonákra gondolunk, akik mozgásképesek, meg tudják ma-
gukat védeni, de még nem lehet őket a tűzvonalba visszaküldeni. Ezek
értékes erők, mert képzettek, harcedzettek és szükég esetén gyorsan
bevethetők. Nem így a gyakorlatlan előrevontak, akiket gyakran nagy
távolságból kell előre szállítani. A villámháború kiürítési rendszerének
nem szabad egy hatalmas csatornává válnia, amelyen keresztül a képzett,
avér |átvárryához szokott katonák kiáramlanak a csatatérről. Az egész-
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ségügyi tiszt feladata visszatartani a könnyen sérült katonákat ameddig
lehet, mert minél tovább van távol a katona a harcmezőtől, annál tóbb
lesz a tényleges szolgálaton kívüli napjainak száma, illetve annál kisebb
lesz a hajlandósága visszatérni a harcba. Egy tömeges sérülés esetén ki
alakuló zűrzavarban az egészségügyi tisztnek fokozottan figyelnie kell,
nehogy a hatalmas pólyákkal bekötözötí, ámde könnyen sérült katonát
is hátraszállí*ák. Ilyen esetben őket vissza kell irányítáni az alegységeik-

Amint a korábbiakban már utaltunk rá, a modern hadviselés a tech-
nika fejlődésével együtt változik. A jövő harctere szélésebb, mélyebb,
változékonyabb, rombolóbb és utánpótláséhesebb lesz. A sz4kaszokra
bontott sérültellátási rendszér, valószínűleg létezni fog; de az eryes el-
látási lépcsők közti távolság jelentősen megnövekedhet. A gyógyító-kö-
töző állomások, ahol a műtéteket és az ápolást végzik, a harcászati hely-
zet függvényében hátrébb fognak elhelyeznkedni. Ugyanéz megtörtén-
het - persze kisebb mértékben - a harci zónában lévó első sebészeti ellá-
tást nyújtó segélyhelyekkel is.

A modern technika, amely megnöveli a harcmező mélységét és hár
rább veti a stabil sebészeti kórházakat, praktikus megoldásokat is kínál-
hat. Egy újonnan kifejlesztett, döntött rotoros repülőgép, amely a hagyo-
mányos helikopterek helyből felszálló, illetve landoló képességével is
rendelkezik, jelenleg tesztelés a|att ál|. Ez az ikermotoros repülőgép a
légi mentőszolgálat kötelékében fog működni. 1000 tengeri mérföldes
hatósugárban óránként 300 krn_es sebességgel fog repülni és egyszerre
12 hordágyon fekvő sérültet 3 fős ápoló személyzetet tud fedélzetén szál-
lítani.

Nem elképzelhetetlen, hogy ery korszerűen mobil elsó sebészi ellá-
tást nyújtó segélyhelyet messze elöl kell elhelyezni az arcvonalhoz közel,
rendkívül primitív körülmények között, az elleség által körülvett, esetleg
beékelt területeken. Ilyen esetekben a sebészcsoportok a hátizsákjukban
fogiák vinni feJszerelésúket és feladatuk csak addig fog terjedni, hogy
életmentó beavatkozásokat hajtsanak végre, illetve a sebesültet hátra_
szállíthatóvá tegyék, Az ilyen sebészcsoportok egy része a repülő csapa-
tokkal fog együttműködni. A sérültellátó helyek elől fognak tehát mű-
ködni, illetve akkor rendelik őket hátra, ha a hel}zet megengedi, vagy
megkívánja.
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Az újonnan kialakított élóerő-visszatartó, kiüűíő rendszer jellem-
zője a két csatorn ára álaző hátraszűlliÁs: Ez a rendszer hadtest szinten
kettéválasztja a sebesültek hátraszállítását. Azokat a sérülteket, akik
várhatóan a hadszíntéri kiürítési noimák által megszabott határidőn be-
lül'nem épülnek fel, hátra kell száltítani, amilyen gyorsan csak lehet. Azo-
kat a műtéteket szabatl csak itt elvégezni, amelyek az átlagosan 6 órás,
ágytól-ágyig történő - az egészségüglri kiürítési szakaszok között - szállí-
táshoz lehetségesek és nem h átrált atják azt. Ezek a|áncolatban lévő kór-
házak ún. "trauma centrumok" -ként működnek és úgy vannak felszerelve
személyzeííel, technikával, hogy a sérültek biztonságos helyre !örténő
hátraszállításához szűkéges feltételeket biztosítsák. Ha ez a hely az USA
kontinentális területén van, akkor az utolsó láncszemként működő kór-
ház,egy 12 őtás ág5,,tól-ágyig tartó útra készíti fel a betegeket, Ajelenlegi
doktrína szerint a harci zónában lévő kórházbán legfeljebb ery hétig ma-
radhat a sérült, a mögöttes zóna kórházaiban a határiaő eg5l hónap.'Ha
nyilvánvalóvá válik, hory a sérülés kórházi ápolása hosszabbra,nyúlik
mint egy hét, úgy a legrövidebb időn belül (természetesen az állapot ve-
szélyeztetése nélkül) a sérültet a mögöttes zóna kórházába kell szállita-
ni. Itt legalább 30 napig maradhat, és ha ez után sem tud visszatérni a
harcba, akkor az USA kontinentális területére kell szállítani.
(1. sz. ábra)

A másik ágon áramló sérültek, akiknek sebei lehetóvé teszik a meg-
adott időn belüli visszatérést a harctérre, az ln. Visszatérők kórházába
kerülnek. A Visszatérők kórházával szembúrr táma§ztott követelmény
az,ltogy az ide került sérültek mind visszakerüljenek saját alakulataik-
hoz. Innen a lábadozó katonák a Felkészítő századhoz kerülnek, persze
csak ha már olyan állapotban vannak, hog5l nem szorulnak az ápolók szo-
ros felügyeletére. A Felkészítő századok §pártai fel§zereltségűek, már
orvosi kezelésben itt nem részesülnek a katonák.

Ez a modell előse gíti azegeszségngyi erők és eszközök ideális elosz-
tá§át. Ennek eredményeképpen e i adikőrhdzakban íalálható férőhelyek
száma megközelíti a kívántakat. Sőt, ha csak a kórházi ágyakszámát néz-
zük, akkor az evakuációs határidőt meg is lehetne hosszabbítani. A kü-
lönösen súlyosan §érúlteket légi úton is hátra lehet szállítani, ami a leg-

5,orsabb kiürítési módszer. Azokat a sérülteket, akiket az új, hosszabb
Úita.ia.l,i evakuációs rendszei szerint elöl tudunk tartani - mivel ezek
könnyensérültek -, a régi rendszerben már háira szállítottákvolna. Ezek-
nek a sebesülteknek a ryógyulása néha ugyan elhúzódik, de hátraszállí-
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tásuk mégsem indokolt. Így most a könnyű sérültek a Visszatérők kórhá-
zában fognak kezelésben részesülni. A harctér méretei miatt a jövő
egészségügyi szolgálatfőnökei azzal a problémával fognak szembe kerül_
ni, hogy a sérülteket nagy távolságra kell hátraszállítani. Az ilyen hátra-
szállítások megvalósíthatóságát számos, közelmúltban történt példa is bi-
zonyítja. Az 1973-as arab-izraeli háborúban több mint 40O0 tartósan se-
besült katonát ürítettek ki a Shínai félszitettől egészen Izraelig, ami több
mint 150 mérföldes távolságot jelent. A legtöbbjük a sebesülést követő
24 órán belül megérkezett. A Falkland-háborúban a britek több mint 500
sebesültet szállítottak hátra az Egyesült Királyságba Uruquay érintésé_
vel. Ez a 8000 mérföldes út mindössze 20 órát igényelt, A sérültek nagy
része a sebesülést kővetően 8,72 óra mílJva hazájában volt. Az 1983-as
tengerészryalogosok elleni libanoni bombamerényletet követően 55 se-
besültet közvetlenül egy N},ugat-Németországban található támaszpont-
ra szállítottak, már órákkal a merénylet után. Bár volt némi zavar a szál-
lítással, a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy hasonló eredmé-
nyekre számíthatunk más esetekben is.

Az egészség§gy elláás szakaszai

Amodern katonaegészségügyi szervezet alapvető jelle mzője az eíő-
források és lehetóségek helyileg és funkcionálisan különböző szintekre
történő szétosztottsága, amit katonai'szaknyelven "lépcsőknek" (eche-
lons) neveznek. Ez a lépcsőzetes rendszer nem merev előírások szüle-
ménye, hanem a ryakorlat és az alapelvek figyelembe vételével kialakult
szervezeti minta. A működési területeket ki lehet terjeszteni vagy össze
lehet szűkíteni megfelelő indokok alapján. Néhány szakaszt ki is lehet
iktatni, ha ezt a célszerűség diktálja. Aszervezeti felépítés időnként, vagy
haderőnemenként egymástól eltérő is lehet. Az alábbiakban felvázolt
minta nevezhető általánosan elfogadottnak minden esetre.

A hábonis egeszségügyi ellátás szakaszai

1. Az első lépcsőben (1. §zint) a "BUDDY" (a képzett egészségügyi
katona) nyújt elősegélyt és a sérültet a zászlóalj-segélyhe§te szállítja. Az
amerikai hadseregben az alapkiképzés egy 16 órás elsősegélynyújtó tan_
folyamot is magába foglal, amit minden katona elvégez. Egy közelmúlt-
béli kezdeményezés kóvetkezménye, hogy minden harcjármű, vagy esz-
köz legénpégének ery-egy tagja még ezen kívül40 órás elsősegélynyúj tó
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képzésben részesül, Mivel a segélyhely nagyon közel van a harcmezőhöz,
ennek a segélyrryujtónak a feladata csak az azonnali beavatkozásokat
foglalja magába, amelyek a segélyhelyre történő szállításhoz nélkülözhe-
tetlenek. Ilyen feladatok lehetnek a vérzéscsillapítás, a fájdalomcsillapító
beadása, vagy az intravénás folyadékpótlás rnegkezdése.

2, A második |épcsőben (2. szint) a körülményektől függően egy
sebesültgyűjtő pontot, vagy kiürítő állomást jelölnek ki, vagy a további
segélynyijtás t a dandárorvosi századánál hajtjákvégre. Itt a sebesülteket
megvizsgálják, kiértékelik a helyzetet, megállapítják, hogy létfontossá-
gú-e a további hátraszállítás, vagy esetleg itt maradhat a sérült a felépü-
léséig, A közvetlen életveszély megszüntetése, illetve az újraélesztés
folytatódik és ha szükéges, további erőfeszítések is tehetók, de csak az
életveszély megszűnéséig. Ez a funkció tipikusan a dandár, vagy hadtest
századnaglságú orvosi szervezeteire jellemző. Ezeknek a szervezeteknek
feladata továbbá a könnyű sérültekről való gondoskodás is.

3. A harmadik lépcsőben (3. szint) a sebesült első sebészi műtétben
részesülhet. Akiknek sérülése a hátraszállítást lehetetlenné teszi, azok
műtéti kezelést kapnak itt, a szállítható súlyos sérültek folytatják útjukat
hátrafelé,

4. A neryedik lépcsőben (4, szint) a sebesültek áItalános kórházba
kerülnek, ahol mindenfajta kezelést megkaphatnak. Ez a kórház már a
kommunikációs (ellátási) zónában található, amely az utánpótlás elhe-
lyezkedési területe. Ennek a kórháznak feladata a sebesúltek harcképes-
ségének visszaállítása is. Ha ez nem lehetséges, akkor egy meghatározott
idő múlva a sebesültet a Köztes zónába juttatják el, ahol további erőfe-
szítéseket tesznek a felépülésére.

5. A belső (honi) zóna (S.szint) egyben az utolsó szint.

Fontos megjeg]ezni, hogy marad es/ fontos f€ladat a háborús sórül-
tek ellátásában. Az egészségügyi csapatoknak mindíg készenlétben kell
lenniük, hogy fogadni tudják az újonnan érkező sérülteket, illetve, hogy
mozogni tudjanak a harcászati helyzet változásainak megfelelően. Mind-
azonáltal ezek a fokozott feladatok nem mentesítik az egészségügyi csa-
patokat az elsődleges feladatok alól, ami a sérültek ellátását, illetve to-
vábbjuttatásukatjelenti. Aharc kedvezőtlenfeltételei ellenére a szakasz_
tól-szakaszig történó sebesültszállítást gyakran órákalatt kell megoldani.
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A távolságok - amelyek repülési időben, vary földi szállítási idóben van-
nak megadva - a harcászati helyzet szerint növekedhetnek, vagy csökken-
hetnek, de alapelv, hogy a sebesültszállítás elkerülhetetlen.

Mivel a séniltet az egé§zségügyi kiürítési lánc különböző állomásain
más és más orvosok kezelik, továbbá ezek az orvosok nem is tudnak ery-
mással érintkezni a távo|ságok és egyéb miatt, ezért egy un. konzultáns-
rendszer került bevezetésre. Bizonyos szakembereket egy-egy szakterü-
leten való jártasságuk miatt konzultánsnak neveznek ki. Az ő feladatuk
összeegyeztetni és értékelni a küönböző egészségüg5ri lépcsőkben az
egles sebesültekről feljegyzett adatokal. Az adategyeztetésért és a sebé-
szi ellátás hatásosságának kiértékeléséért, valamint az információ visz-
szajlltatásáért ezek a konzultánsok felelősek. Ennek az ósszekötő rend-
szernek a további fejlesztésééít egjíe több szakmai megbeszélést szer_
veznek, ahol a harci és mögöttes (kommunikációs) zóna kórházaiban te-
vékenykedó sebészek értékelik az eddigi eíedményeket és különböző
lézetekhangzanak el a harci sérültellátás alkalmazott módszereit illető_
en. A vietnámi háború idején évente került sor a háborús sebészek kon-
ferenciájára, ahol a feg5rveres erők különböző haderónemeinél szolgála-
tot teljesítő amerikai katonaorvosok megismerkedhettek a sérültek ke-
zelésével kapcsolatos legújabb eredményekkel és információkkal.

138



Á hrrói .arilllck evó8lrlrlíik llrrhnor lr..vrzcti váálll

l(@!rlt .ló.

]di h&rr..lllút
--_<--------+ ----

x

x

x lB.t&E dó ti&tloül&



VÉDELEMGAZDASÁG

A HoN\ÉDELEM rölrsÉcvprnsI ronnÁserNer
xnzBLÉsn

MH Logisxikai Programiroda

A Maryar Honvédség új logisztikai rendszerének kialakitásával
kapcsolatos kutató- elemző munka nem korlátozható a logisztikai támo-
gatás kérdéseinek vizsgálatára, a racionális javaslatok kialakítása elen_
gedhetetlenül megköveteli a logisztikához a legszorosabban kapcsolódó
teíiletek,nevezetesen: 1.) a logisztikai támogatás részére a működtetés-
re és fenntartásra átadott erőket és eszközöket biztosító akvizíciós (első
közelítésben: fejlesztési-beszerzési) folyamat, 2.) a logisztikai támogatás
és az akvizíciós tevékenység anyagilpénzigtrt alapjait egyaránt biztosító
forrás-kezelési (költségvetési forrás elosztási és felhasználási) folyamat,
valamint 3.) a komplex katonai rendszer működését alapvetően megha_
tározó követelmén}támaszüási (katonai tervezési) ío|yamat egidejű
vizsgilatát é§ az e te leteken zajló folyamatok illeszked.ésénekvizsTáIatát.

Ezek a kutatási követelmények az új védelmi alapelvekből, a piac_
gazdasági környezetből és a honvédelem teíületére is kiterjedő parla-
menti kontroll igényeből következnek.

A piacgazdasági környezet kialakulása, a "kózponti vezérlés" lehető-
ségeinek beszűkülése következtében a védelmi szféra maga is egyre in-
kább csak piackonform eszközökkel tud operálni. Az MH "külső" (gaz-
dasági) környezeíének ez avá|tozása mindenekelőtt az akvizíció terüle-
tén igényeljelentős korrekciókat, illetve a teljes folyamatrend újraszabá-
lyozását, ezen belül a honvédelmi fejlesaési programok integrált keze-
lését (menedzselését) biztosító program-, projekt- és termék-menedzser
rendszer honosítását, valamint a szerződéskötésekkel kapcsolatos eljá-
rásrend és szabályozók kidolgozását.

A nemzeti szuverenitás üsszanyeréséből és a poliíikai rendszer át-
alakulásából eredő "újszeni" kcivetelménynek tekintjük azt az igényt,
hogy a diktált koalíciós kötelezettségek megszüntével a logisztikai - és
minden más, így pld,. az ak:izícióra, a kiképzésre, az országmozgósításra,
a védelmi hadmúveletek megvívására stb - terűletre vonatkozó követel-
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ményeket egy rendszeresen aktualizált katona-, illetve védelempolitikai
szempontok szerint összeállított és kockázat elemzésekkel alátámasztott
katonai feladat-tervre kell építeni. A katonai tervezés keretében a poli-
tikai szinten kialakított nemzetbiztonsági és honvédelmi alapelvekből
eredó követelményekre alapozva részletesen fel kell mérni a Magyar
Köztársaság szempontjából a tervidőszakban reálisan szóba jöhetó kato-
nai fenyegetéseket és esetleges kízishelyzeteket, majd meg kell határoz-
ni az ezek e|hárííására, illetve lekűzdése érdekében szükséges katonai
feladatokat. Az így kialakított honvédelmi terv alapján egy honvédelmi
program- és feladatterv formájában meg kell határozni - eg5renként és
összességükben - a katonai feladatok végrehajtásának ember-, eszköz-
és anyagszükségletét. A középtávu program- és feladattewben szereplő
igényeket védelmi fejlesztési programokba ágama kel| egy adott év
tényleges költségvetési igényeként megtervezni és elfogadásra a honvé-
delemmel kapcsolatos alapkövetelményeket meghatározó politikai dön-
téshozók elé vinni.

Egy ilyen, a Magyar Honvédség teljes tevékenységi terúletét átfogó
védelmi fejlesztési programokra épüló költségvetái rendszer kielégíti a
parlamenti kontroll lehetőségének biztosítására vonatkozó igényeket,
egyúttal ebben látjuk annak biztosítékát is, hogy a több évet átfogó vé-
delmi fejlesztési programok parlamenti ütája, majd elfogadása megte-
remti a középtáYú tervezés minirnálisan szükséges költségvetéSi hátterét,
illetve állami garanciáját.

Az eddigi kutatási eredményeink azt mutatják, hogy a logisztikai
támogatás (más megközelítésben az őn. "foglautási logisztika") kérdései
elválaszthatatlanok az akvizíció (illewe a "termelési logisztika") kérdése-
itől.

A nyugati hadseregek e téren szinte egységesen alkalmazott mód-
szerei az elsósorban az óriási értéket képüselő technikai eszközparkra
értelmezett ún. "teljes élettartam menedzselés" (life rycle management,
LCM) csak a két terület egységes kezelésével honosítható.
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1. Alapelvek

1.1. A honvédelem forrás-kezelési rendszere, Helyzetértékelés,
problémák

A honvédelrni költségvetés előzetes tewezésének és részletes kidol-
gozásának, valamint a költségvetésben biáosított források felhasználá-
sának és elszámolásának jelenlegi helyzetét illetóen a koncepció kidol-
gozásánál abból indultunk ki, horymíg a költségvetési gazdálkodás pénz-
üglri folyamatai szigorúan szabályozott keretek közdtt folynak, addig a
költségveté§i igónyeket megalapozó, a béke-, kízis-időszaki és háborús
katonai követelményeket szolgáltató tervező rendszer a forrás-kezelés
"kritikus elemének" tekinthetó, mivel a döntéselőkészítési és döntési fo-
lyamat ezen a területen nem kellően szabályozott.

Ezért a tanulmányban foglalkozni szeretnénk a védelmi kóltségvetés
parlamenti vitára való előterjesztésének és elfogadtatásának kérdései-
vel, a parlamenti üta előkészítésével (megalapozásával), a védelmi költ-
ségvetés áttekinthetőségének kérdésével, valamint az eg;l éven túlnyúló
védelmi fejlesztési tervek parlamenti jóváhagyásának lehetóségeivel,
Nllvánvaló ugyanis, hogy eg5názt a parlamenti felüryelet jobb lehető-
ségének biztosítására vonatkoá igény, másrészt a védelemnek a közep-
és hosszútávú tervezés lehetőségére és a tervek állami garanciájára vo-
natkozó igénye feltétlenúl megköveteli, hogy a forrás-kezelés rend-
szerére kidolgozott koncepció az ezeken a területeken felmerüló kérdé-
sekre is választ adjon.

1,2. A koncepció kidolgozásánál alapvetőnek tekintett követelmé-
nyek

A kiinduló tételként elfogadott helyzetértékelés á egyes nyugati
hadseregekben alkalmazott eljárások alapján a honvédelem forrás-keze-
lési rendszerére vonatkoá koncepció kidolgozásánál az alábbi követel-
ményekból indultunk ki.

Áz új renduer:

1./ Biztosítsa a poltikai akarat érvényre juttatását, nyújtson alapot a
nemzetbiztonsági alapelveke és a honvédelmi alapelvekre épüló, a kor-

l42



mányprogram részét képező védelempolitikai irányelvek kidolgozásá-
hoz-

2. l Y ázol1a fel a honvédelmi költségvetés igény-oldali megalapozását
szolgáló katonai (hadműveleti) tervező rendszer egy lehetséges változa-
tát, illetve adjon szempontokat e rendszer részletesebb kimunkálásához.

3./ Es§éges terminológiát alkalmazva a tervezésíől az elszámolásig
írja le a honvédelem forrás-kezelési rendszerét és mutassa be a politikai,
kormányzati és csatlakozó katonai rendszerekkel való kapcsolatokat.

4.1 Azismétlődő, rutinszeűen végzett - tervezési normákra épülő és
a nem ismétlődő, egyedi tervezési feladatok szétválasztásával, uryanek-
kor azonban a két tervezési folyamatban keletkezett igények egységes
kezelhetőségének megtartásával nyújtson lehetóséget a különböző vé-
delmi fejlesztési programok kiemelt kezelésére.

5./ A védelmi költségvetésben szerepeltetett fejlesztési igényeknek
a katonai követelményeknek egyértelműen megfelelő fejlesztési progra-
mokba csoportosításával teremtse meg az érdemi - a követelményeket és
az ezs,kkielégítésének anyagi feltételeit ery folyamatban kezelni képes-
parlamenti vita feltételeit.

6./ Vázolja fel a Magyar Honvédség fenntartásához, de fóleg fejlesz-
téséhez elengedhetetlenül szükséges közép- és hosszútávú tervezés
rendszerét-

7,/ Egséges rendszerbe foglalva, de a rész-folyamatok megfelelő ta-
golásával és a döntési pontok kiemelésével írja le a katonai (ezen belül
a békeidószaki, a kízishelyzetekre vonatkozó és a háborús) feladatok
tervezését, a katonai követelmények kielégítéséhez naturáliákban (erő,
eszköz, anyag, szolgáltatási kapacitás, infrastruktúra) kifejezett szükség-
letek kialakításának rendjét és e szülségletek költségvetési - forrás igé-
nyeinek meghatározását.

8./ Az éves költségvetési igényekkel egyidejúleg az adott költségve-
tési évben már folyamatban lévő, vagy megkezdeni tervezett fejlesztési
programok teljes időszakra vonatkozó feladatainak az államivezetés, il-
letve a parlament elé terjesztésével teremtse meg az elü lehetóséget a
program teljes időszakát lefedő kormányzati, illetve parlamenti jóváha-
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gyásra - azazbiztosítson lehetőséget a hosszabb időszakot átfogó védelmi
fejlesztések állami (költségvetési) garanciáinak megszevÉsébez.

9./ A forrás-felhasználó katonai szervezetek (alakulatok, intézetek,
ellátó központok) részére biztosítson a mainál jelentősen nagyobb ter-
vezési szabadságot és - ezzeí szinkronban megnóvelt - felhasználási, el-
számolási felelősséget.

A koncepció kidolgozása során a fő ftgelmet mindenkor a rendszer
azon elemeire fordítottuk, amelyek elveiben is eltérnek a jelenlegi gya-
korlattól. Nem lebecsülve tehát a költségvetési források felhasználási és
elszámolási fázisánakjelentőségét, valamint az ellenőrzési és az informá-
ciós rendszerekkel kapcsolatos kérdéseket - a koncepcióban hangsúlyt a
javaso|t rendszer tervezési, prograrnozási és kö|tségvetési fázisánakbe_
mutatására fordítottuk.

1.3. Kiindulási feltételek

A koncepcióban leírt forrás-kezelési rendszer bevezethetősége ter-
mészetesen számos külső és belső feltétel függvénye.

A kűlső körülményeket illetően feltételeztük, hogy az állami terve-
zési rendszer maga is olyan irányban változik, hogy abba egl védelmi pro-
ram-költségvetés zökkenőmentesen beilleszthető lesz,

Részletesebben kifejtve azzalszámolunk, hogy a Kormány és az Or-
szággyű|és (illetbe a HB) rendszeresen évenként, de különösen a 4 éves
választási ciklusok induló évében kifejezetten igényt fog tartani a honvé-
delem, illewe a Maglar Honvédség helyzetét bemutató jelentósekr€ é§
ennek mellékleteként az MH fegiy€res védelemmel kapc§olatos tervei-
nek bemutatására, valamint - a kormányprogram védelempolítikai feje-
zetének kidolgozásához - a védelempoltikai irányelvekrevonatkozó HM
javaslat előterjes ztésére.Feltéteztük, hogy az így felterjesztett anyagokat
illetően -azok elfogadásáról, módosításáról, illetve kiegészítéséről - a
HM és az MH szabályozott módon visszajelzést kap.

Ugyancsak feltételeztük, hogy a Kormány - amint erre már a
3327l199I.sz.kotmányhatározat is utal - ajövőbenis igényt tart arra, hogy
a HM, illetve MH fejlesztési-korszerúsítési tervei a működési-fenntartási
szükégletektől elkülönítve, a fejlesztések teljes időtartamára kidolgo-
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zott programok formájában kerüljenek előterjesztésre. A hivatkozott
kormányhatározat alapján feltételezhető, hogy a Kormány és az Ország-
gyűlés szintjén is kialakításra kerül az az eljárásrend, amelynek eredmé-
nyeként - az éves honvédelmi költségvetés elfogadásához kapcsoltan,
vagy külön eljárás keretében - a több évet átfogó fejlesztési programok
elfogadásáról is döntés, illetve határozat születik.

A külsó körülményeket ill€tően a tervezési-programozási-költség_
vetési folyamatrend kialakításánál abból indultunk ki, hogy az eljárásnak
illeszkednie kell a jelenlegi gyakorlatból ismert néhány olyan határidő-
hőz, mínt pld a költségvetési irányelvek június 30-i8 történő kiadása, vagy
a honvédelmi költségvetés tervezetének Szeptember 30-ig történő felterjesz-
lé§e, Hasonló meggondolás alapján a tervezési ciklus kezdetét a 4 éven-
kénti országgyűlési választások időpontjához igazítottuk.

A koncepcióban vázolt rendszer bevezethetőségének belső feltéte-
leit illetően alapvető kérdés a HM, illetve MH jelenlegi viszonyainak és
lehetőségeinek megfelelő elosztási (tervezési-, prograrnozási-, kóltség-
vetési) és hasznosítási (felhasználási és elszámolási) rendszer kialakítása.
Abelsó feltételek megfogalmazásánál abból indultunkki, hogy a konkrét
helyzet elemzésre és a veszély-, illetve kockázat-elemzésre épülő, szabá-
lyozott folyamatrenddel és pontosan megfogalmazott döntési jogkörök-
kel (kötelezettségekkel) felelósséggel működő katonai (hadmúveleti)
tervezó rendszer kialaKtása egyszuverén állam koa líciókhoz nem tartozó
hadserege esetében a koncepcióban javasolt forrás-kezelési rendszer ál-
tal támasztott igényektől függetlenül is szükségszerű.

Ugyancsak szükségszerúnek vélj ük a honvédelem fejlesztési-korsze-
rűsítési igényeinek védelmi f€jle§ztési programok formájában történő
megfogalmazását, mert a jóvő parlamenti költségvetési vitáiban csak a
politikai szféra által megfogalmazott alapkövetelményekre visszavezet-
hető programok előterjesztése nyújt lehetőséget arra, hogy a védelmi
költségvetós végleges kialakítása ne százalékos, vagy m€ghatározott
összegú korrekciókkal, hanem a védelmi követelményekhez közvetlenül
kapcsolt teljes fejlesztési programok költségeinek megszavazásával vagy
törlésével történjék meg, Hasonlóképpen a védelmi feladatok progra-
mokba való csoportosításának és a programok teljes időszakra való ki-
dolgozásának szükségességét indokolja az is, hogy a hosszabb távú had-
erófejlesztési tervek indításához minimálisan szükséges állami garanciák
megszerzésére is az egyes programoknak a Kormány, il|etve az Orczág-
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ryűlés által történó elvi - de a program egészére vonatkozó - elfogadása
nyújthat lehetóséget.

Akoncepció kialakításánál különös gondot fordítottunk a fokozatos
bevezetés |ehetőségeinek felmérésére, ezért ajavaslat eg5rik alapvető ele-
me, hogy - elképzeléseink szerint - a védelmi költségvetés fejlesztési
programokból adódó hányada csak fokozatosan, a programokhoz kap-
csolódó feladatok végrehajtására képes kapacitások megteremtése után
válik meghatározóvá, azéves honvédelmi költségvetés nagyobb hányadát
egyelőre az alapjában véve normatív alapon tervezett működési és fenn_
tartási feladatok költségei teszik ki. A költségvetési források szűkössége
miatt most és a közeljövőben egyébként is csak néhány területen indít-
ható fejlesztési programok tervezési-szervezési munkáinak végrehajtása
a jelenlegi szervezeti-múködési rendben is elképzelhető, valóban haté-
konnyá azonban csak akvizíciós rendszer korszerúsítésével, a program-
menedzser rendszer bevezetésével válhat.

A forrás-kezelő rendszer - ezen belül kiemelten a tervezési, progra-
mozási és költségvetési folyamatok -szerryezeti felíételeit üzsgálva abból
indultunk ki, hogy a működtetéshez szüksges, a szakmai szempontoksze-
rint diffrenciált kidolgozó elemek lényegében minden területen, a kidol-
gozó munka koordinálásához elengedhetetlen katonai integráló elemek
a (HVK, HDM FCsF-ség) rendelkezésre állnak, a gazdasági feladatokat
összefogó szervezet kialakítása pedig napirenden van. (Ezen a téren je-
lentós elórelépés a katonai, a humán és a reálszféra feladatainak egy lo-
gikai vezetési modell alapján történő átstruktúrálásával érhető el. Uta-
lunk itt a Programiroda által 1992-ben"A katonai logisztikai rendszer épí-
téséhez szül<séges vezetési modell kialaHtásának koncepcioja" címen elóter-
jesztett anyagra). Mindezek mellett a rendszer bevezetése esetén szük-
ségesnek látjuk mind a HM, mind az MHPAIVK szintjén egy-egy olyan,
felelős beosztású személyekből összetevődő - esetlegesen egy kisebb lér
számú, függetlenített törzzsel is rendelkező - döntóbizottság felállítását,
amelyek az érintett területek vezetőinek meghallgatása után képesek a
prioritási sorrendek meghatározására, az igények (program-javaslatok)
MH, illetve HM összeérdeket érvényre juttató szelektálására.

Végezetül külsó és belsó körülményektől egyaránt függő kérdésnek
tekintettük a terv€k és programok idóalapjának meghatározását.
A 4 éves választási ciklusból és az éves költségvetésből eleve adott a 4-2-1
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éves tagolású tervezési időalap, amelyhez azonbaa három kiegészítést
szültsé86 hozzáíúzni:

- A javasolt rendszer alapvető tervezési dokumentumai: a katonai
feladatokat (követelményeket) rögzítő honvédelmi terv és az ebben sze-
replő igényeket a humán és a reál-szféra területén jelentkező erő és esz-
köz fejlesztési és fenntartási kóvetelményekre átfordító védelmi prog-
ram- és feladattenl koncepció szerint 4 (egyes esetekben 8) évet fógnak
át. A régi ötéves tervezés gyakorlatától eltérően azonban ezek minden
évben aktualizálásra kerülne\ azaz minden évben a következó 4 (8) év
tervezett programjait, illetve feladat aiL tarta|mazzák

- A tervezesi időalap esetenként 8 éwe történő bőűtés ét azéít tart-
juk szükségesnek a 4 éves alap-rendszeren belül is értelmezni és elfogani,
hogy a tervezés, illetve programkészítés során még a különösen hosszú -
pl. kutatási, műszaki fejlesztési szakaszt is magukban foglaló - fejlesztési
programok a rendszeren belül kezelhetők legyenek.

- A4D/7 évesbelső tagolás alapvetően a honvédelmi terv és az ehhez
kidolgozott program- és feladatterv időkeretének megadását jelenti, az
egyes konkrét védelmi fejlesztési programok tervezett időtartama, a le_
futás idószükségletének függvényeben természetesen ezektől eltérő (pl.
3, vagy 7 év) is lehet.

2. Rendszer - koncepció

A védelem forrás-kezelési rendszerének elózőekben indokolt ki
emelt fontossága, a helyzetértékelés, a magunk elé túzött kóvetelmények
és az általunk reálisnak ítélt feltételezések alapján az MH Logiutikai
Programiroda kidolgozta a honvédelem költségvetési forrásainak keze-
lésére (menedzselésére) vonatkozó koncepció első tervezetét. A kon-
cepció kialakítása során mindvégig törekedtünk a nyugati hadseregek
tervezési gyakorlatából általunk megismert törvényszerűségek érvényre
juttatására. (Kiemelten vonatkozik ez a lehetóségeink alapján legrészle-
tesebben tanulmányozott rendszer: az amerikaj Védelmi Minisztérium
és a - szárazföldi - Hadsereg tervezési-, ptogramozási-, költségvetési- és
végrehajtási rendszerének lehetséges mértékűő adaptációjára).
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A koncepció-tervezet első változatának összeállítása után az Iroda
kikérte a logisztikai támogatás, az ahizíci6, a költségvetés és a katonai
tervezés területén érintett szervezetek véleményét. A széleskcirú (16
szervezetre kiterjedő) véleményeztetés eredményeinek felhasználásával
készült el a koncepció-tervezetjelenkgi változata, amelyben igyekeztünk
hasznosítani a koncepció felépítésére, tartalmára, hangsúlyaira és egyes
kitételeire vonatkozóan megfogalmazott észrevételeket és javaslatokat.

Koncepciónk szerint a honvédelmi célokra igényelt, megszavazott
és felhasznált költségvetési alapokat kezelő FoRRÁs KEZELÉSI (MENE-
DzsELÉsD RENDSZER m48.i ban foglalja:

- a költségvetési források elosztására vonatkozó tervezési és prog-
ramozási (program kidolgozási) műveleteket, valamint a honvédelmi
költségvetés összeállításával és elfogadtatásával (megvédésével) kapcso-
latos tevékenységet, továbbá

- a források hasznosítására vonatkozó, azok felhasználásával és el-
számolásával kapcsolatos műveleteket.

A forrás-kezelési rendszer meghatározó alrendszerének az alapjá-
ban tervezesi jellegű tevékenységeket magában foglaló tervezési_, prog_
ramozási- és kö|tsógvetó§i rendszert (TPI&) tekintjük.

A forrás-elosztás alrendszere szorosan kapcsolódik a katonai felada-
tokat meghatározó KAToNAI TERvEző RENDSzER-hez, a forrás-hasz-
nosítá§ alrendszere pedig a me1szayazott forrásokat jóváhagyott célok
megvalósítására felhasználó AKvIzIcrÓs RENDszER-hez és a LoGIsz-
TIKAI TÁMocATÁs RENDszERÉ-heZ.

A fentiekben megnevezett tevékenpégek, folyamatok, illefue rend-
szerek kapcsolatát, a fogalmak haszná|atát szemléltei az 1. számú ábra.

A költségvetési igényeket támasztó feladatokat meghatározó kato_
nai tenrező (kóvetelmény-generáló), a költségvetési forrásokat tényle-
gesen felhasználó akvizíciós és logisztikai támogatási, valamint a forrá-
sokat tervező-, programozó és költségvetési rendszer egy más szemszög-
ből vizsgálva o|yan, a vezeíői döntéseket támogató rendszereknek fog-
hatók fel, amelyek eryüttműkódése meghatározó fontosságú, nem csak
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avédelmi fejlesztái programok indításánál, hanem azok lezajlásának tel_
jes idószakában, különösen pedig az es/-egy program-szaka§z lezajlása
után a program follatását előíróiengedélyezó döntések meghozásánál
(2. számú ábra).

A forrás-kezelés rendszerében alapvetónek tekintett tervezési-,
programozási és költségvetési (TPIG) ciklikus, egy olyan célszerúen 4
(8) évet átfogó folyamatra épül, amelynek célja a forrás-felhasználási ter-
vek, a tervek megvalósítására vonatkozó programok és az ezek anyagi
fedezeiét biztosító védelmi költségvetések kidolgozása, ez úton a hon-
védelem (HM, MH) feladatainak rögzítése és e feladatok forrás-feltéte-
leinek biztosítása.

A forrás-kezelési rendszer folyamatinak időgrafikonját - 1994-es be-
vezetést feltételezve - a 3. számú ábra mutatja. Az ábrából láthatóan az
első tervévben (1996) felhasználásra kerüló források teryezése 1994-
ben, a programok kidolgozása és a költségvetés összeállítása 1995-ben
történik meg, az elszámolás 1997-ben fejeződik be.

A tervezési, a programozási és a költségvetés készítési fázisok rész-
letes íolyamatrtndjéí és az egyes fázisok főbb dokumentumait az aláb-
biak szerint javasoljuk kialakítani.

2.1. A tervezési fázis dokumentumai és folyamatrendje

A forrás-elosztás íewezési fázisának javaslatunk szerinti főbb doku-
mentumait 4 4. számú ábra, időreldjét az 5. számú ábra mltatja.

A folyamat - a 4 éves alapciklust tekintve - az országglnilési válasz-
tásokat megelőző év decemberében az adott helyzet felmérésével és az
adott helyzetnek megfelelő feladatok megfogalmazásával (celkitűzés)
kezdődik. A honvédelemmel kapcsolatos, hosszabb táwa kidolgozott
alapkövetelmények (Nemzetbiztonsági Alapelvek, NBA és a Honvédel-
mi Alapelvek HVA), valamint az MH erő-eszköz helyzetére (Belső Ka-
tonai Helyzet elemzése, BKH) és lehetséges védelmi feladataira (Külsó
Katonai Helyzet elemzése, KKH) vonatkozó információ feldolgozása
alapján a IIVK elkészíti és a HM részére felterjeszti a Honvédelmi Hely-
zet Jelentést (HHJ), amelyhez mellékletként csatolja az MH tervéwel
kezdődő 4 (8) évben szükségesnek, illetve lehetségesnek ítélt katonai
feladatok végrehajtása érdekében szükséges teendőket rögzítő Honvé-
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delmi Terv (HTV) tervezetét. Az anyagok alapján a HM összeállítja a
Védelempolitikai Irányelvek (VPI) tervezetét és azt a HHJ melléklete-
ként az új kormány elé terjeszti a Kormányprogram (KPM) védelempo_
litkai irányelveinek kidolgozásához.

A kormányprogram részeként megszületnek az Ágazati politikai
irányelvek (API: pld. iparpoltika, szociálpolitika, oktatáspolitika, stb,),
közöttük a Védelempolitikai Irányelvek (VPI) végleges, immár a kor-
mányprogram rés zét képező v álíozata.

A VPI alapján a katonai tervező rendszerben kidolgozásra kerül a
véglegesített 4 (8) éves Honvédelmi Terv (HTV), majd ennek alapján -
a megfelelő szakági (feglvernem, á gazali,szakszolgálati) tervező szervek
együttműködésével - a következő 4 (8) évere tervezett katonai feladatok
ember-, eszköz-, anyag-, szolgáltatás- és egyéb infrastruktúrális igényeit
a humán-. és a reálszféra területén indítandó (fejlesztési, beszerzési, ok-
tatási-képzési, beruházási, stb.) programoka és eseti feladatokra lefor-
dító, a szakfeladatok fóbb naturális mutatóit (fő, db/klt, munkaóra, stb.)
is tarta|mazó 4 (8) éves Program és feladatterv (PFT).

A honvédelmi Terv (HTV) jóváhagyására vonatkozóan - információ
hiányában - konkrét javaslatot nem alakítottunk ki, elképzelhetónek
tartjuk azonban, hogy - némi módosítással -megfeleltethető az új Hon-
védelmi Tórvényben a Köztársasági Elnök jóváhagyási kompetenciájába
úaIí "Az orszáq feyeres védelmének terye"-nek. A HTV-vel szinkronban
kidolgozott, ugyancsak 4 (8) évet átfogó Program- és Feladattervet
(PFT) koncepciókban"belső", a rendszerben HM szintig felkerüló doku-
mentumnak tételeztük fel, ami természetesen nem jelenti azt,ltogy az
erre jogosult felsőbb szervek nem igényelhetik annak esetenkénti, vagy
akár rendszeres felterjesztését. (Javaslatunk szerint a több évre átnyúló
Védelmi Fejlesztési Programok (VFP) rnindig csak indításuk éve előtt
kerülnek a Korm ányhoz, ílíelve az Országgyűléshez). A Program- és fel_
adatterv elvi fe|építését a ó. számú ábra mutaíja.

Az éves állami köttségvetés összeállítására vonatkozó Ágazati - min_
denekelőtt PM - tervezési intézkedésekhez (ATI) hasonlóan a HM el-
készíti és kiadja a Védelmi Tervezési Intézkedést (VTI), a Honvédelmi
Terv (HTV), illetve a Program és Feladatterv (PFT) alapján pedig a
HVKMHP kiadja a védelmi Tervezé§i Utasítást (VTU). A VTU-k mel-
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lékletét képezi a tervévi programcélok és feladatok je gyzékéttartalmazí
Program- és Feladatjeglzék (PFJ).

A seregtest7katonai körzet szinten kiadott - aZ adott szinteken je-
lentkező feladatokkal kiegészített - Védelmi Tervezési Utasítások (VT)
és az ezek mellékletét képező - megközelítően a tervéweyonatkozó éves
munka- és feladatterv teNezetének tekinthető. A Program- és Feladat-
jegyzék (PFJ) a tervévet megelőző év (I. negyedévvégéig |ejut a védelmi
fejlesztési (műszaki- fejlesztési, beszerzési, építési, stb.) programokat és
a normatív tervezéssel készüló működési és fenntartási költségeket
számvető legalsó tervezési szintekre (alakulatok, intézetek, ellátó köz-
pontok) és ezzel megkezdődik a TPKI programozási (program-készíté-
se) fázisa.

A 4 éves ciklus következő éveiben, a ciklus induló événél fentebb
leírt tevékenységek ismétlődnek meg - a ciklus 3. évében kevésbé-, a 2.

és 4. évben jelentősen eryszerűsített formában.

Feltételezésünk szerint a Kormány a 4 éves választási ciklus félide-
jében módosítja (aktualizálja a kormányprogramot, amihez szükséges le-
het egy aktuális Honvédelmi Helyzetjelentés (HHJ) és ennek mellékle-
teiként e§/ Honvédelmi Terv (HTV) módosítási javaslat, illetve egy Vé-
delempolitikai Irányelvek (VPI) módosítási javaslat feljerjesztése. A kor-
mányprogram, illetve a Védelempolitikai Irányelvek módosításának
megfelelően elkészül a módosított Honvédelmi Terv (HTV) és ehhez
egy módosított Program- és Feladatterv (PFI). Az adott évben kiadott
Agazati Tervezési Intézkedések (ATI) alapján a HM kiadja a Védelmi
Tervezési Intézkedését (VTI), a HVK,MHP, illetve a seregtestek, kato-
nai kórzetek a Védelmi,lewezési utasításokat (VTU és ezek mellékle-
teiként a Program- és Feladatjegyzékeket (PFJ).

A ciklus 2. és 4. éveiben az elókészítési feladatok feltételzésünk sze-
rintjelentősen eglnzerúsíthetők. A Kormány, illetve az Országgyűlés igé-
nyétól függően ugyan elképzelhető, - de ezt a 4. számú ábrán nem jelöl-
tük-, hogy Honvédelmi Helyzetjelentést (HHJ) évenkénti ryakorisággal
kell felterjeszteni, ezen túlmenően azonban javaslatunk szerint a 2. és 4.

évben csak az elóző évi Agazati (ATI)-, és Védelmi Tervezési Intézke-
désekhez (VTI), valamint a Védelmi Tervezési Utasításokhoz (VTU)
készített kiegészítéseket és az adott tervévekre vonatkozó Programcél
és Feladatjegyzéket (PFJ) kell elkészíteni és kiadni.
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A tervezési fázis alapdokumentumait és ezek kapcsolatát bemutató
4. számú úbrával kapcsolatban még két megie§/zó§t tártunk szükséges-
nek

1.) Az ábrára - a folyamatok záródása érdekében - felkerültek a for-
rás-kezelésnek a tervezést követő más (programozás, költségvetés, fel_
használás és elszámolás) fázisai is.

2.) Bár alapvetó fontosságúaknak tekintjük, nem történt említés ed-
dig az ábrán TAU_val jelölt Tervezési Alaputasításokról.

Koncepciónkszerint ezek olyan, a 4 éves ciklushoz nem kapcsolható,
hosszabb távra készített és kiadott állami (közigazgatási), polgári ágazati
(szakmai) és speciális katonai-szakmai íervezési előírások (örvények,
rendeletek, szabványok, módszertani és egyéb leírások, tervezési normák
stb.), amelyek a védelmi fejlesztési programok elkészítésénél, de különö-
sen a védelmi köliségvetés normatív alapon számvetett, a működési és
fenntartási költségeket tartalmaző részének összeállításához szülsége-
sek.

A forrás-kezelési rendszer általunk legbonyo]ultabbnak ítélt terve-
zési fázisának végén - a tervéveket megelőző évek I. negyedévének vé-
gére - az előzőek alapján a helyzet a l<bvetkezó:

- a védelem általános, hosszú távra megszabott alapkövetelményei
mellett a további munkához rendelkezésre állnak az aktuálpolitikai kö-
vetelményeket is tartalmazó Védelempolitikai Irányelvek (VPI) és a Vé-
delmi Tervezési Intézkedés (VTI),

- a politikai akaratnak megfelelő katonai feladatokat rögzítő, aktu-
alizált Honvédelmi Terv (HTV),

- a Honvédelmi Tervben felsorolt katonai feladatok eredményes
végrehajtása érdekében szükéges, Program és Feladatterv (PFT),

- a tervéwe vonatkozó Védelmi Tervezé§i Utasítás (VTU),

- a miár folyamatban lévő programok hátralévő feladatainak aktuali_
zá|ásáItoz és a tewévben kezdődő programokra vonatkozó javaslatok ki-
dolgozásához, továbbá a tervév egyéb jelentősebb feladatainak tervezé-
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séhez, valamint e feladatok forrásigényének megbecsüléséhez szükséges
Program és Feladatjegyzékek (PFJ), valamint a normatív tervezést segítő
Tervezési Alaputasítások (TAU).

Mindezen dokumentumok birtokában kezdődhet meg a már folyó
védelmi fejlesztési programok aktualizálása, az újonnan indítani kívánt
programok részletes kidolgozása, illetve - a program-javaslatok szelek-
tálása után - a tervév védelmi költségvetési javaslatának összeállítása, a
Kormány, i||etve az Országgyűlés elé ütele, megvédése, a viták alapján
szükséges átdolgozása, majd a költségvetési törvényben jóváhagyott vé-
delmi források felhasználásának megkezdése.

2.2. A program- és költségvetés kidolgozási fázis dokumentumai és
folyamatrendje

A forrás-kezelési rendszer programkázítési és költségvetés-össze-
állítási fázisainak főbb dokumentumait és időrendjét a 7. és 8. számú áb-
rák múarják

A programozási fázis alapvető célja, hogy - a 4 (8) éves Program- és
Feladatterv alapján - aktualizálja (azaz a programból még hátralévő idő-
szakra az addigi eredmények függvényében áttervezze) a már folyamat-
ban lévó programokat, valamint kiválassza és részletesen a teljes lefutás
időszakára megtervezze a teíyéyíől indítani tervezett új védelmi fejlesz-
tési programokat - beleértve a programok tervévi részletes és a további
évekre várható globális költségeinek felmérését. A program-tervezési és
áttervezési feladatokkal párhuzamosan az éves Védelmi Tervezési Uta-
sítás (VTU) figyelembevételével folyik a tewévben az éves Program- és
Feladatjegyzék (PFJ) alapján várható működésí és fenntartási kóltségek
normatív alapon történó számvetése.

A programozási fázis feladatai a tervévek megelózó év II. negyedé,
vében a Védelmi Tervezési Utasítás (VTU) és az éves Program- és Fel-
ada|egyzék (PFJ) kézhezvételével kezdődnek. Ezek ismeretében a költ-
ségvetési források végfelhasználói szinteitől (alakulat, intézet, központ)
felfelé megkezdődik a Fejlesztési Programjavaslatok (FPJ), valamint a

programok és feladatok alapján felmért Védelmi Költségvetés Becslések
(VKB)összeállítása, felterjesztése. Az ágazati becslések alapján Kor-
mány szinten döntés születik a költségvetési előirányzatokról (K\{E).
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A koncepció szerint a II. negyedév végére a HVKMHP szintjén
megszületik a Fejlesztési Programdöntésre (FPD) vonatkozó javaslat,
majd a HM szinten maga a döntés, amely a beérkezett program_javasla-
tok közül kiválasztja a katonai szempontból legfontosabb, költségvetési
szempontból -várhatóan - elfogadható és a hadseregfejlesztési tervbe
egymással és a már folyamatban lévő programokkal szinkonban beil-
leszthető fejlesztési programokat.

A védelmi fejlesztési programok prioritására vonatkozó döntés és a
tervévet megelőző év június 30_ig a költségvetési elóirányzatok (KVE)
ismeretében megkezdódik az éves Honvédelmi Költségvetés (HKV) ter-
vezetének összeá||ítása, ezzel párbuzamosan a már folyamatban lévő és
a tervévben megkezdeni kívánt Védelmi Fejlesztési Programok (VFP)
kidolgozása. Az éves kóltségvetési javaslat és az új védelmi fejlesztési
programok - javaslatunk szerint célszerűen együtt - a tervévet megelőző
év szeptember 30_ig kerülnek az OrczággyűLés elé. A december 31-íg
megszületó költségvetési töwény (KVT) alapján kezdődik meg a forrás-
kezelés felhasználási és elszámolási fázisa.

Koncepciónk szerint a programoá§ és a köIt§égvetés évenként azo_
no§an lezajló folyamatok Az alapdokumentumokat illetóen azok tartal-
mát és formáját, valamint az ezeker előállító (feldolgozó) értékelő szer-
vezetek feladatait aZ alapelvek elfogadása után tartjuk célszerűnek rész-
letesebben kialakítani. Szükségesnek tartjuk azonban az alábbi megjeg-
zéseket már most megtenni:

1.) A katonai követelmények megfogalmazásától eltekintve a TPKI
legkritikusabb elemének a program_kidolgozás fázisát tekintjük - rész-
ben a hazai gyakorlatban újszerű követelmények, részben az e fázisbarl
meghozandó döntések fontossága miatt. A koncepció szerint a progra-
mozás fázisa során történik meg a 4 (8) évet átfogó Program- és Feladat-
tewben (PFT) szereplő programcélok közül a ténylegesen megindításra
kerülő programok kiválasztása, majd a Fejlesztési Programdöntés (FPD)
alapján az elfogadott programok részletes kidolgozása.
Különösen a programdöntések meghozá§a veíi íel' azt az igényt, hogy
mind a HVK,MHP, mind pedig a HM szintjén létezzenek olyan"döntő-
bbottságok", amelyek a jelenleg is meglévő integráló szervezetek (pld.
HDM FCSF-ség, ATFCSF_ség) felett is képesek a katonai-, a humán és
a reálszférábal felmerüló és eg;rmással ütköző érdekek egyeztetésére,
sorolására.
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E feladatra az érintett és a megfelelő hatáskórrel rendelkező személyek-
ből a HVK/I\IíHP szintjén egy Védelmi Tervező Bizottság (VTB), a HM
szintjén pedig egy Haderó Fejlesztési Bizottság (HFB) létrehozását ja-
vasoljuk. (A HM és az MHP összevonása esetén a két bizottság összeol_
vadna). Elgondolásunk szerint e bizottságokra a TPKI tervezési fázisá-
ban, valamint - a megkezdett fejlesztési programok végrehajtása során -

az egyes programfázisok határain értelmezett döntési pontoknál isjelen-
tős feladatók hárulnak.
AVédelmi Fejlesztési Programok (VFP) általános felépítéséreés a prog-
ramfááisok határán definiált döntési pontokra vonatkozóan utalunk az
Iroda által "Néhúny nyugati hadsereg logisztikai rendszerének áttekintése
és elemzése" címen 1993-ban kiadott anyag"Az akvbíciós folyamat" című
részére, amelyből itt most csak a fejlesztési programok szerkezetét tük-
röző ábrát mutatjuk be (9. szómú ábra).

2.i A koncepció szerint az éves Honvédelmi Költségvetés (HKV)
két, tervezési módszerében eltérő részból tevódik össze: a folyamatban lévő
és az éppen megkezdődő Védelmi Fejlesztési Programok (VFP) költsé-
geiből, valamint az alapvetóen normatív alapon tervezett működái és
fenntartási feladatok költségeiből. (A normatív alapon tervezett össze-
tevők - az egységes szemléletmód érdekében - egyébként"speciális prog-
ramok" -nak is íekinthetők).
Ez a programokra épülő költségvetés - az eddigiektől eltérően - három
dimenziós szerkezeű lesz: aHKY-t rovat - és tételrend, felhasználó szer-
vezet és program szerinti bontásban is el kell készíteni (Lásd. l0. számú
ábra). Mivel erre a bontásra a felhasználási-elszámol ásifázisbanis képes-
nek kell lenni: a rendszer bevezetése az információ-igény jelentős növe-
kedését eredményezi. Ez mind a tewezési, mind az elszámolási fázisban
megköveteli a számítástechnika eddigieknél sokkal szélesebbkörű alkal-
mazását.

3./ A programozás és költségvetés folyamatrendjét bemutató 8. szá-
mú ábrával kapcsolatban jelezni kívánjuk, hogy az egyes feladatok vég_
rehajtására azon jelzett időtartamok ún. "előzetes tájékoztató"-k kiadá-
sával jelentősen megnövelhetők.
Ez gyakorlatilag aztjelenti, hogy mind a program-kidolgozás, mind a költ-
ségvetés-összeállítás az idódiagramon ábrázolt időpontnál 1-3 hónappal
hamarabb már megkezdhetó, rnivel a feladatok eg5/ részét a folyamatban
szereplő döntések nem, vagy csak csekély mértékben érintik.
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2.3. A felhasználás és elszámolás fázisai

A költségvetési források kezelését biztosító rendszer koncepciójá_
nak kialakításakor viszonylag kevesebb energiát fordítottunk a felhasz_
nálás és elszámolás folyamatára, mivel e területeken _ a forrás_elosztás
alrendszeréhez képest - kevesebb és kisebb mértékű korrekcióval szá-
molunk. Ezzel kapcsolatban szükégesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a
forrás-kezelés rendszerébenfelhasználás alatt abiztosított költségvetési
források - alapvetően pénzügyi jellegű - kezelését, elszámolás atatt pedig
a források nllvántartását és a jogszerű felhasználás ellenőrzését éitjtik
(A források tényleges felhasználása a humán és a reálszféra más rend-
szereiben - így pld az akvizíció és a logisztikai támogatás rendszerében -
történik.)

A koncepció alapelveiből következően a felhasználás és az elszámo-
lás teriletén az alábbi változásokkal kell számolni:

- A felhasználási fázisban várhatóan a jelenleginél kevesebb és ki-
sebb kihatású döntésekre lesz szükég és lehetőség, mivel a forrás-fel-
használással kapcsolatos részletes döntések a tervezési és a programozási
f{2ish.a1, illetve a védelmi költségvetés parlamenti vitája során születnek
meg. Igy a költségvetési források elosztása - mind azok célját, mind pedig
a felhasználó szervezeteket illetően - törvényi szinten kerül rögzítésre.
Ezelsósorban a fejlesztési programok költségeire vonatkozik, a normatív
alapon tervezett működési és fenntartási költségek területén a koncep-
ció szerint is megmaradnak bizonyos, a felhasználás során realizálható
átcsoportosítási lehetőségek.

- Az elszámolási fázis feladatainak végrehajtása - a tervezés-progra-
mozás-kőltségvetéssel kapcsolatban - már kifejtettekkel egybehangzóan
- az információs rendszer, az adatbázisok részletességének és " naprakész-
ségének" jeleníős j avítását fogj a megkövetelni. A részletekbe menő elszá_
molás ugyanis nem csak az új igények megindoklásához, hanem a felhasz-
nált forrásokkal való elszámoláshoz is szükséges lesz .I)ta|va a 10- számú
ábrára ez azt jelenti, hogy a védelmi célra fordított összegek minden fo_
rintjáról tudni kell, hogy azt milyen jogcímen, mely szervezetnél és mi-
lyen programhoz használták fel. Ezt a követelményt csak eg). korszerű,
magas fokon gépesített és folyamat-orientált információs rendszer, illet-
ve egy kellően részletes és rendszeresen karbantartott adatbázis elégíti
ki.
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_ A tervezési jog alacsonyabb szintre vitelével párhuzamosan nyil-
vánvaló, hogy az elszámolási felelősség is alacsonyabb szintre kerül. A
forrás-kezelés jelenlegi helyzetének elemzése alapján azzal ke7l számol-
ni, hogy az elszámolási folyamat kulcs_elemét képező ellenőrzés terüle-
tén - ezen belül nem elsősorban a pénzügyi, hanem a parancsnoki és a
szakági ellnőrzések terén -jelentős korrekciókra leszszükég. Ezzel egyi-
dőben szükségessé válik a felügyeleti és a belső ellenőrzések arányának
megfelelőbb beállítása és a belső (ön)ellenórzések érdemi végrehajtha-
tósága feltételeinek biztosítása.

Hasonlóan a programozási és a költségvetési fázisokhoz koncepci
ónk szerint a felhasználás és az elszámolás is évenként azonosan lezajló
folyamatok, ami természetesen nem zárja ki, hogy esetenként aszokásost
meghaladó mélységű elszámolási feladatok is végrehajtásra kerü§enek.
Az elszámolási fázis átlapol a felhasználási fázissal és mintegy 7l4 - 1D
éwel túlnyúlik a felhasználás évén.

3. Összefoglalás

A tanulmányban a mintának tekintett külföldi rendszerek honosítá-
sára, az alkalmazhatóság feltételeinek részletes elemzésére és abeveze-
tés lehetőségének bemutatására törekedtünk. A fő hangsúlyt a folyama-
tok - ezen belül is a forrás-elosztás tervezési, programozási- és költség-
vetési fázisok - bemutatására helyeztük és elhag5rtuk a folyamatok során
keletkezeő dokumentumok részletesebb tartalmára vonatkozó, valójá-
ban csak az alapelvek elfogadása után megfogalmazható _ leírásokat.

A koncepció lényegét az alábbiakban fogalmazzuk meg: a honvé-
delmi fonások ke ze|ésétbiztosítő rendszemek

- a honvédelemmel kapcsolatos alapfeladatokat meghatározó doku-
mentumok, a kormányprogram védelempolitikai irányelvei é§ az aktuális
(külső és belső) katonai helyzet alapján összeállított (hadműveleti) kö-
vetelmény-rendszerre kell épülnie,

- a védelem rendelkezésére boc§átott költségvetési források mind
nagyobb részét védelmi fejlesztési programok formájában kell tervesíte-
ni, programba szervezni és felha§ználni.
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Az előzóekben vázolt koncepció szerinti rendszerben a költségveté-
si források elsoztása és hasznosítása egpégesen szabályozott, a jogkörök
és felelősségek lehetó legpontosabb elhatárolásával, fokozatosan kerül-
nek meghatározásra az igények és a jóváhagyott igényeknek megfelelően
történik meg a felhasználás.

A tervezési fázis indításakor felmért "vAN" és "KBLL'' katonai po-
tenciálok közötti ellentmondást a rendszer §orozatos megközelítésset
oldja fell a forrás-felhasználási lehtőségek mind pontosabb megismeré-
sével így alakul ki a "KELL" alapján íervezett erőből az igények fejlesztési
programokba rendezésével meghatározott programozott erő, majd az
éves költségvetés vitája alapján a költségvetéssel biztosított erő, illetve
- a források felhasználasa eredményeként - a következő tewezés alapját
képező "vAN" a létező katonai potenciál.

Koncepciónk alapvető következtetésének tartjuk, hogy a javasolt
változások bevezetése nagyobb részben "belső" (HM/MH) döntések
függvénye. A katonai (hdm) tervezés rendjére és a fejlesztési igénynek
programokba szervezésére vonatkozó javaslat - amennfben ezek szük-
ségességével a vezeíés egyetért - csak a Magyar Honvédségen belül is
megvalósítható.

Másként fogalmazva a katonai követelmények megh atározása, avé-
delempolitikai irányelvek megfogalmazása, vagy a fejlesztési programok
kidolgozása - és ez utóbbiak esetében a programok menedzselését biz-
tosító íendszer és a prograrnfelelős szervezetek kialakítása - vélemé-
nyünk szerint még abban esetben is szükséges, ha a tervek és programok
"külső" jóváhagyására nem kerül sor. Hangsúlyozzuk azonban, hogy
amint erre már a korábbiakban is utaltunk, a "küIsó" környezet fogadó_
készsége reálisan feltételezhetó.

A koncepció két alapvető követelményének kielégítése a jelentegi
rendszer o\ran mértékű átalakítrását igényli, amely már nehezen tekint-
hető "továbbfejlesztés"-nek - mindazoná|tal a fokozatosság biztosítható:
az átmenet a fejlesztési programok alapján tervezett költségvetési há-
nyad folyamatos növelésével fokozatossá tehető. Az azonban a rendszer
jellegéből következik, hogy a tervezés-, programozás-, költségvetési
rendszer esetében a bevezetés csak folyamat_c€ntrikusan történhet,
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csak egyes szervezeteknél vagy csak egyes területeken aZ új rendszer nem
alkalmazható.

Tudatában vag5runk annak, hogy a koncepcióban leírtak a részletes
kidolgozás során a rendszer környezetével kapcsolatban tett feltételezé-
sek megalapozottságától, valamint a katonai rendszer folyamatban lévő
változásaitól függően még jelentós korrekciókra szorulhat. Változhat az
általunk figyelembe vett szervek/szervezetek megnevezése és feladatkö-
re, ugyanígy változhat a folyamatban keletkező okmányok típusa, meg-
nevezése és tartalma is. Meggyőződésünk azonban, hogy akoncepció elvi
alapjai, a folyamatok tagolása és maga a folyamatrend megalapozottak,
előremutatóak és elősegítik a honvédelrni költségvetési források kezelé-
sével kapcsolatos új követelmények kielégítését.

Javaslatok

A koncepció elvi jóváhag5lása és az annak kidolgozása során tett fel-
tételezések elfogadása esetén a forrás-kezelési rendszer további, részle-
tesebb kidolgozása érdekében a rendszerszervező munkát a következők
s z erint j a v a s olju k fo lyt a mi :

1.) A rendszerben meghatározó szerepetjátszó szervezetek szintjén
- feladataik pontosítása után - ki kell dolgozni a tervezési, program-ki-
dolgozási és költségvetés-összeállítási fázisok részletes folyamatrendjét,
meg kell határozni a döntési pontokat, a döntések szempontjait é§ a dön-

tésekben érdekelt szerveket, személyeket, valamint össze kell állítani a
folyamatban szereplő dokumentumok tartalmára vonatkozó részletes
követelményeket.

2,) Ki kell dolgozni a katonai tervező rendszer feladataira, folyamat-
rendjére és alapvető tervezési dokumentumaira vonatkozó koncepciót.

3.) A MH akvizíciós rendszerére vonatkozó koncepció részeként ki
kell dolgozni a programtervezést és program-menedzselést biztosító
program-felelős rendszerre vonatkozó alapelveket.

4.) A HM/J\{H vezetési rendszerének korszerűsítésére vonatkozó
munkák keretében a forrás-kezelési rendszer igényeit is firyelembe véve
össze kell állítani a HMMH információs rendszerével kapcsolatos alap-
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vető kdvetelményeket, majd ezek kielégítésének gép (hardware), prog-
ram (software), szervezeti_személyi és szabályozási feltételeit.

Ábrajeryzék

1. A HONVÉDELEM FoRRÁS-KEZELÉ§I RENDSZERE

2. A HÁRoM Fó DóNrÉ,srrozÁsr-rÁuoce.ró nrNoszBn

3. A FoRRÁS-KEZELÉSI RENDSZER FÁZISAINAK IDó-DIAGRAM-
JA

4. A FoRRÁs_ELoszTÁs TERvEZBst rÁztsÁNlx DoKUMENTU-
MAI

5. A TERVEZÉ,SI FÁZIS IDó-DIAGRAMJA

6. A PROGRAM ÉS FELADATTERV FELEPÍTÉSE

7. A PRoGRAMozÁsr ns rÖr-rsÉGvETÉsl FÁZs DoKUMENTU-
MAI

8. A PRoGRAMozÁst És xÓI-rstcwTEsl FÁZs IDÓ-DIAGRAMJA

9. A VÉDELMI FEJLESZTESI PROGRAMOK FELÉPÍTESE

10. A VEDELMI KÖLTSÉ,GVETES BoNTÁsA

A szövegben és az ábrákon alkalmazott
rövidítések jegyzéke

ÁPI = Ásazati Poltikai irányelvek

ÁTI = Agazati Tervezési Intézkerlések

BKH = Belsó Katonai Helyzet elemzése

FPJ = Fejlesztési Program Javaslat
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FDP = Fejlesztési Program Döntés

HHJ = Honvédelmi Helyzetjelentés

HKV = Honvédelmi Költségvetés

HTV = Honvédelmi Terv

HVA = Honvédelmi Alapelvek

kkH : külső katonai Helyzet elemzése

KPM : Kormányprogram

KVE : Költségvetési Elóirányzat

KVT = Költségyetési Törvény

NBA = Nemzetbiztonsági Alapelvek

PFJ = Program- és Feladat Jegyzék

PFT = Program- ós Feladat Terv

PPM = Párt-program(ok)

TAU = Tervezési Alaputasítás(ok)

VFP = Védelmi Fejlesztési Program(ok)

VKB = Védelmi Költségvetés Becslés

VPI = Védelempolitikai Irányelvek

VTI = Védelmi Tervezési Intézkedés

VTU = Védelmi Tervezési Utasítás

Indexelések: k = kiegészítés

m = módosítás

t : tervezet4avaslat
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A KoNr\mRzIó csBnonszÁcl tepeszrar,,q.rAlRóL

Lénón Ferelc|

Negyedik alkalommal került sor az Eglesült Nemzetek Szervezete
(ENSZ) Európai Gazdasági Bizottsága Ad-Hoc értekezletének a meg-
tartására, ahol az európai tagállamok képüselői cserélték ki ezirán}u ta-
pasztalataikat, Moszkva (1992-0rosz Föderáció), Róma (1992-0lasz
Köztársaság), Newcastle (1993- Anglia) után a Cseh Köztársaság, illetve
az ország ENY-i részében, festói környezetben található Straá pod Rals-
kem kisváros adott otthont a tanácskozásnak, A résztvevők között volt
Anglia, Ausztria, az Amerikai Egyestilt Álamok, Belorusszia, Belgium,
Esztország, Görögország, Hollandia, LiWánia, Magyarország, Németor-
szág, azOroszFőderáció, Svájc, Szlovákia á a rendező Cseh Köztársaság
képüselői. Az értekezlet témáj a a volt katonai objektumok energiaha_
tékony létesítményekre történő átalakítása a Cseh Köztársaságban,
Ceska Lipa körzetben. Hazánk hasonló gondokkal küzd a volt szovjet
katonai ingatlanok hasznosításával, az iparilag terméketlenné vált térsé-
gekkel, a kcirnyezeti károk eltávolításával, a károk lokalizálásával kap-
csolatosan, ezért a cseh tapasztalatok megismerése számunkra - és így a
had§rdomány művelői számára is - mindenképpen érdeklődésre tarthat
számot, Magyarországot harmadmagammal képüseltem (Ipari és Keres-
kedelmi Minisztérium, Magyar Hitelbank Rt,).

Az ENSZ értekezlet célja

A tanácskozás fő célja a kúlönböző országok (elsósorban a volt Var-
sóí Szerződés tagállamai) katonai létesítményei, objektumai átalakításá-
nak, a konverziós tapasztalatoknak a megismerése, a helyi kezdeménye_
zéseknek a megvalósítás irányába tett lépéseik bemutatása, Az ENSZ-
nek és elsósorban a nyugat-európai tagállamoknak a konverzióval kap-
csolatosan már voltak tapasztalatai, amelyeket azonban nem minden
esetben lehet sikeresnek nevezni (mindígvolt valamely polgári cél, amely
a terméket olcsóbban, jobb minóségben tudta előállítani, így a konverzió

1 LénáítFerencköz8azóász őínag!,azlKMHadiipariHivatalfómunkatfu§a
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hatását nehezen tudták mémi). E témakör alapos körüljárásával és az
éttekezletel r e.sztvevő tagállamok képviselói álláspontjainak a megisme-
résével is az ENSZ elő kívánja segíteni a reformok és a piacgazdaság
útj ára lépett közép- és keleleuró pai államok katonai- és gazdasá§ kon-
verziójának a megvalósulá§át a nyugat hathatós segítségével, anyagi tá-
mogatásával.

A változiá§ok kora

A '90-es évek elején a volt Varsói S zerződés tagállamaiban hatalmas
jelentőségú társadalmigazdasági változások zajlottak le, mely együtt járt
a téíség oíszágai valódi függetlenségének az elnyerésével. Megszűnt a
Szovjetunió, a KGST és a Varsói Szerződá is, mely ezen államok iden-
titás- és történelmi helyiik keresésével párosult. Ezen változás együttjárt
a korábbi kapcsolati rendszerek szétesésével, újak - más irányba történő
- keresésével és persze ezen országok pi acgazdaságí nyitásával. Ugyan-
akkor mind a gazdaságban, mind a társadalom szociális rendszerének fej-
lődésében visszaesés következett be, így a védelmi költségvetésük is drá-
maian csökkent. A gazdasági váltás folyamata tehát csak nagyon lassan
haladt előre, mely a GDP további csökkenésével, az infláció növekedé-
sével, a nemzetgazdaság átalakításának ismeretlen nehézségeivel és,a la-
kosság éleszínvonalának csökkenésével, tűrőképsségének kiélezésével is
együtt járt. A társadalrni szerkezetek, berendezkedések is számos prob-
lémát, konfliktusforrást jelentettek, Egyes országokban ma is figlelmez-
tetőleg fennáll a társadalmi-gazdasági visszarendeződés veszélye. A meg-
lévő, de az újonnan alakult "nemzetállamok" -nak további kihívást je[en-
tett - a napi gazdasági nehéségeik lekúzdése mellett - a nemzetiségi, ki-
sebbségi problémákkal, a nacionalizmus ideológiájával való szembené-
zés. A katonai fenyegetés, fenyegetettség csökkenésével, megszűnáé-
vel, továbbá a fegyverexport ülágméretű csökkenése, pangása következ-
tében a korábbi hatalmas méretú, a KGST- követelményeknek eleget
tevó védelmi-ipari kapacitások is leálltak, szinte minden országban meg-
figrelhetővé vált a védelmi-ipari termelés csökkenése. E témakór kap-
csán került a firyelem előterébe a védelmi konverzió, mely többfélekép-
pen értelmezhető. Egyreszí a katonai termelést folytató vállalkozások
kapacitásainak átállítását jelenti a katonai termelésből, kutatás-fejlesz-
tésből a polgái szektorba, másrészt a leépített katonai egységek személy-
zetének újraintegrálását jelenti a nemzetgazdaságba és harmadsorban a
védelmi felszerelések (eszközök, anyagok) polgái hasznosítás át is je|enti

l74



ugyancsak nemzetgazdasági és magán szinten is. A konverzió tehát
együttjár a korábbi, jelentős hasznot hozó védelmi-ipari termelés csök-
kentésével és főleg a katonai K*F megszűnésével. A gazdaság pangása,

a ráfordítások további költségigényessége miatt minden egyes állam
egetlen íó célt tart szem előtt: a hata|mas, idejét múlt és kihasználatlan
védelmi kapacitásaiknak a hasznosítását az át, lmegmentését, újraindítá-
sát a polgári szférában, a védelmiipar romjain egy új, a polgári íermé,
keket előá itani képes ipar felépítését.

A helyszín

Az éítekezlet azEszak-Csehországban található Óeska Lipa körzet-
ben található StraZ pold Ralskem városban került lebonyolításra. A zó-
nában két város is található Stra2 pod Ralskem és Mimon, amelyek majd
íél évszázadon át a külvilágtól szinte teljesen elzártan éltek. A katonai
körzeíben 7944-ig német katonai repülótér múködött. A német megszál-
lás alóli felszabadulás után a zónát átalakították polgári használatra. En-
nek bázisán 194'.,-ben, minte5l 250 km2-en ismér katonai rendeltetésű
zónát alakítottak ki, melyet 1968-ig a Csehszlovák Szövetségi Hadsereg
használt. AZ átalakítás keretében csak a tűzérségi lőtér és a repülőtér
bővítése során minteg 20 (húsz) falu kitelepítésére került sor abban az

időben. 1968-ban a területet elfoglalták a szovjet csapatok és ott újabb 5

falut szüntettek meg. Ennek megfe|elően a zónáílezárták a civil lakosság

számára, orr egy két kiíutópáIyás, egyenként 2500 m hosszú katonai re-

pülőteret, több mint 20 km hosszú lőteret és egyéb katonai létesítménye-

ket alakítottak ki. A természeti szépségekben bővelkedő terület uránérc-
ben és e5iéb ásványokban is igen gazdag, ennek megfelelóen jelentős a

kitermeló-, de a gépipara is. A házigazdák és a saját megítélésem szerint
is e terület Európa egyik legszebb üdéke, mely - a szovjet csapatok vég-

leges kivonulása előtt - a saját, civil lakossága számára is szinte elérhetet-
lenvolt. A páratlanul gazdag európai flóra és fauna több mint 110 egyede,

érdekessége is megtalálható a területen. Ennek e|lenére sajnálatta| ke|-

lett megállapítani, hogy a környezet - a felhalmozódott katonai jellegú
szennyezódésektől erósen fertőzött, A kárfelmérés, a károk lokalizálása,
felszámolása, a föld rekultivációja, újrahasznosításra való alkalmassá té-
tele, illetve a katonai területek, bányák megtisztítása, mentesítése már

folyamatbanvan, A katonai létesítmények és azuránbányákban folyt ter-
melés rendkívüli módon megviselte a környezetet.
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A megpyitó

A rendezvényt megnyitó beszédében a fogadó ország ipari és keres-
kedelmi miniszter_helyettese íelvázolta a Cseh Köztársaság kialakulá-
sá! társadalmi és gazdasági fejlődését napjainkig. Hansúlyozta, hog;r a
bemutatásra kerüló ipari zónában legnagyobb feladatuknak a volt káto-
nai támaszpont (repülőtér, katonai-ipari objektumok, mezőgazdasági te-
rületek) átalaKtását tartják. Épp ezórt és a műkódési-fenniartási költ-
segek csökkentése érdekében szeretnék átállítani a rendkívúl energia-
igényes és nem éppen korszerű katonai ipari termelésüket is az energiát
hatékonyabban felhasználó, a civil szféra igényeit kielégítő ipari termelés
(személryépkocsik, repüléstechnikai aszközök, számítástechnika), a szo_
ciális és a gazdasági kérdések megoldása érdekében. Azónavédelmiipara
fénykorában kb 200.000 fó dolgozót foglalkoztatott és Kelet-, Kózép-Eu-
rópában is jelentós katonai termékeket bocsátott ki mind a hazai, mind
a Varsói Szerzódés tagállamai, sót kóztudottan a világpiac számára is.
Ennek elérése érdekében közelebbi célként fogalmazák meg a t€rűlet
szakképzett munkaeró állományának a m€gtartásá! foglalkoztatását.

A cseh katonai zóna

Az éítekezlet táíwát képező, kiürített volt szovjet katonai támasz_
pontok történetét, földrajzi elhelyezkedését, állapotát e-s az azzal kap-
csolatos terveket a helyi önkormányzat (árási és heIl) vezetői ismertet-
ték. majd a minteg1 250 km'kiterjedésú területet be is mutatták. Láthat-
tunk egyvélhetóen harckocsizó egység volt elhelyezési körletében kiala-
kított - és a cseh vendéglátók által felújítotr üzemcsaknokot, amelyben
a körzet gázellátá§át követően szükségessé váló lakossági fútőrendsze-
rekben alkalmazott korszerű távhő- és fogyasztásmérőket, valamint kü-
lönféle személygépkocsi alkatrészeket gyártó vállalkozók részére készí-
tettek elő. Mindezt a legkorszerűbb gépek, anyagok felhasználásával, az
energiahatékonyság jegyéh^en képzelik el, melyek alapterülete azonban
nem haladta meg az 100 km'-t. Avolt katonai zónábanjelenleg több mint
2000 kiürített |akás táIálható, amelyet - ellentétben a hazánkban talál-
ható gyakorlattal, ahol az ilyen volt szoüet ingatlanokat a Kincstári Va-
gyonkezelő Szervezet felügyeli - a Cseh Köztársaság Hadserege őrzi. A
vendéglátók becslése szerint az állagromlásból adódó veszteség és az őr-
zés-védelem, állagmegóvás évente 600 M cseh koronát is kitesz, Aváros
polgármestere elmondta, hogy a lakosság fő kereseti forrása, az vánbá-
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nyászat a kereslet csökkenése, hiánya miatt az utóbbi években erőtel_
jesen lecsökkent, ezáltal jelentős foglalkoztatási problémákat okoz az
önkormányzatnak. A zóna ipari fejlettsége egyes területeken kiemelke_
dő, azonban a termé§zet - a katonai beavatkozás és a bányászat köve!
keztében - erősen le van pusztítva. Ezek rendbehozatala hatalmas ener-
giát igényel mind az állam, mind a hell vezetés, az önkormányzatok,
mind a lakosság részéről. Különösen ez utóbbiak részéról jelent mindez
rendkívüli leterhelést, mivel a cseh kormány döntése értelmében a kato-
nai támaszpontot is megkapták, de az átalakításhoz, hasznosításhoz szük-
séges támogatást, pénzt nem. A lótér területén található különböző kör_
nyezetszennyező anyagok (lövedékek, vegyi anyagok, roncsok, föl nem
robbant bombák, levegő-föld rakéta maradványok) felkutatása és eltá-
volítása mindössze két hónapja kezdődött meg és ottjártunk idején az
ilyen tevékenységnek nyomát sem láttuk. Felkutatásuk nyilván költséges
és szinte úg1 kell keresni óket, mint tűt a szalmakazalban. Természetesen
a vendéglátók is tisztában vannak azzal,hogy a mezőgazdaságilag és ipa-
rilag terméketlenné vált térsége\ depressziós övezetek rekultiválását a
kormány egredül nem tudja felvállalni a he|yi kezdeményezések bekap-
csolódása, segitsége nélkül. A terület kórnyezeWédelmi szempontból
történő szanálásáról konkrét elképzeléseket nem hallottunk, ezen a té-
ren is az volt az érzésünk, hogy a helyi és a kcizponti szervek között nem
számottevő a koordináció, nincs kelló szakértelem és megújulási készség.
A cseh részről m egtetthozzászólások többször visszatérő módon a múl-
tat ismertették anéIktil, hogl a jövőre vonatkozó és kiilönböző szinten eglez-
tetett, elío4adott elképzeléseket ismertették volna. Erre vonatkozóan ma-
gyar részről észrevételt is tettünk, amit a jelen lévő ENSZ képviselók
pozitívan értékeltek. Hasonló hangvételű felszólalások hangzottak el az
angol, a német, az amerikai és más küldöttek, valamint az értekezletet
vezető ENsz funkcionáriusok részéről is.

A külföldiek

A nyugat-európai országok közül elsőként a Roll-Royce Industrial
Power Group képviselóje ismertette országa és a cége e téren megismert
tapasztalatait. Említette, hogy a világban bekövetkezett politikai és gaz-
dasági változások hatására, a hidegháború megszűntével jelentósen le-
csökkent minden katonai termék termelése, kereskedelme. Az angliai
hadiipar fellegvárának számító Rolls-Royce cég mintegy 9000 főt foglal-
koztatott a védelmiipar területén, amely mára - katonai-ipari termékek
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világpiaci kereskedelmének és a belföldi felhasználás jelentős mérsékló-
dése következtében _ 4000 főre csökkent. A megmaradtak más termékek
gyárLására való átállítása sem ment máról holnapra teljesen simán, elég
nehéz volt az átá||ás nás technológiára, termékre. Ezt követóen a belo-
rusz képvise|ő ecs etelte azországában bekövetkezett változásokat. Hoz-
zászólásában megemlítette, hogy a katonai konverzió irányába az első
kezdeti lépéseket megtették, a katonai zónáknak civil zónákká történő
átalakítása azonban náluk is számtalan nehézségek árán lehetséges csak.
Mindezbetudható annak, hogy az orosz csapatok kivonulására"nem tud-
tak felkeszülni". AVórös Hadsereg mindent elvitt, vag5l elpusztított, csak
romok maradtak utánuk. Ery belga kutató intézet (GRIP) országa vé-
delmi- ipari termelési kapacitásainak a leépítéséről, illetve a konverzió
pénzügyi biztosításáról tartott ezt követően rövid beszámolót. Említette,
hogy Belgiumban is - annak ellenére, hogy már korábban elkezdték e
tevékenpéget - létezik konverzós probléma, főleg a finanszírozást ille-
tően, A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) amerikai kópviselője
hazája konverziós koncepciójáról szólt. Elmondta, hogy az USA_ban ezi-
dáig több mint 400 katonai támaszpont konverzióját hajtották végre. E
folyamat persze még nem ért véget, több évig is eltarthat, ha figyelembe
vesszük az ország nagyságát, katonaiipari termelését, területi e|he|yez-
kedését és a ülágpolitikában betöltött szerepét, Egyébként az USA-ban
a konverziót mindig megelőzi egy érdekegyeztetés a helyi település ve_
zetői, befektetői és a Pentagon között. Ennek megfelelóen hajtják csak
végre a kitűZött terveket. A program megvalósítását természetesen (!) a
Pentagon finanszírozza, mely éves viszonylatban 50 M ${ is kitesz. Ugy
vélem talán ennek a gyakorlatnak tudható be, hogy a konverziós terüle-
ten - nem úgy mint régiónkban - munkanélküliség nem alakul ki. Es/
másik amerikai, ezútta| bankszak€mber viszont a kelet-európai (első-
sorban csehországi) befektetések nehéxégeiről beszélt. Említette, hogy
a befektetni szándékozó kedvezményes (alacson hitelkam aí) pénzősz-
szegre számtalan cég, vállalkozó jelentkezik, azonban va5l a jelentkezó
elképzelésével van baj, vagy a cseh bankok idegenkednek a hitel kihe-
lyezését illetóen. Volt azonban olyan esetük is, hogy a vállalkozás telep-
he|yénl kijelólt telket értékelte fel (!) hirtelen az önkormányzat, mely ez-
által sokkal többe került és természetesen az elképze|és is elúszott. A
meglátogatott terület katonai konverziójáva1 kapcsolatosan azonban
Csehországból egyedül csak a vendéglátó város kereste meg kérve anyagi
támogatásukat a katonai lakások polgári használatra (lakótelepivé) tör-
ténó átalakításához_

178



A cseh elképzelések

A terület racionális, nemcsak gazdasági, de ökológiai kihasználására
a csehek tőkével rendelkező vállalkozókat várnak. Elképzeléseik szerint
az üdültetés, az erdőgazdálkodás, a feldolgozóipar jelenthet ti§ztes meg-
térülést a befektetők számára. A jelenlévő cseh bank-szakemberek sze-
rint a zóna katonai konverziójára, az új ipanága\ új piaco\ új infrast-
ruktúra m€t€remtésére a Vi lágbanktóI eddigi§jel€ntó§ §egit§éget kap-
talghozzávetőIegesen 200 M US $ ériékben. Készek tóbb bankkal (IPB,
Crédit Lyonnais, Magyar Hitelbank Rt.) együttműködésre, közös fellé-
pésre országaik hasonló jellegű gondjainak a megoldására. A Cseh Ke-
reskedelmi Bank jelen lévő vezetői szeint az állam jelentős kedvezmé-
nyeket (adó, hitelek) is biztosít a befektetni szándékozóknak. Kütön ki-
emeláre került, hogy nem a"sült 4alambot" \tárják, hanem a kölcsönös
előnyök érdekében a tőkeerós, befektetni szándékozó partnereket főleg
a meglévő berendezéseik hasznosítására. Rajtuk kívül a kikapcsolódni,
a táj, a vadak szépségében gyönyörködni vágyó túristákat, sportolókat,
vadászokat is szívesen látják. Mindezt eredményesen szolgálná - a felújí-
tott - repülótér, amely szinte helybehozná az érdeklódóket. A rendelke-
zésre á|lő, számtalan épület raktár felújításával, rendbehozatalával, a
meglévó, magasan szakképzett, uryanakkor a nyugati bérszinvonal 25-
3O %o-káért dolgozó munkaerő alka|mazásával a befektetni szándéko-
zók biztosan jól járnának. Az elhangzott elóadások során hallottunk el-
képzelá szintú megoldási javaslatokat halász-, vad,ász-, üdülőövezet ki-
alakításáról, elképzeléseket a belföldi váltalkozók odacsábításáról és le-
telepítéséről, a külföldi tőke segítségével tórténő fejlesztésekről és na-
glon keveset ahelyi lakosság számára történő lehetőségek biztosításáról.
Meglepő módon a cseh vendéglátók szavaiból az derült ki, hogy még nem
rendelkeznek átfogó elképzelés§el a terület hasznosításával kapcsolat-
ban. Nemcsak a befektetni vágyó tőkére, hanem a hasznosítható elkép_
zelésekre is várnak. A hasonló körülmények közé került, az átalakulás
valamilyen szakaszába jutott orságokhoz (így hazánkhoz) képest Cseh_
országban a privatizáció még igencsak a kezdeti lépéseket tett€ m€g e
vonatkozásban. A helyi cseh vállalkozók ezáltal igencsak bajban vannak,
ugyanis még nem tulajdonosai a földnek, területnek. Aprivatizáció konk-
rét formáját - Ralsko kdrzete vonatkozásában - egy privatizációs javas-
lattevó cég és a Privatizációs Minisztérium javaslata alapján a kormány
még csak most fontolgatja. A helyi polgármester is megjegyezte, hogy
minden az átalakításra, hasznosításra vonatkoá tervet, ötletet szívesen
fogadnak, hiszen a fó céljuk - a gazdasági helyzet általános romlása elle-
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nére - ezen hatalmas terület újjáépítése, a lakosság normális életfeltételei
megtelemtése. Altalában hiányolni lehetett azonban egy egységes és úgy
helyi, mint kormányszinten egyértelműen támogatott elképzelés meglé-
tét és a kedvezmények taxatív felsorolá§át tartalmazó írásos dokumentu-
mot. Ezek hiányában az elhangzott elképzelések megvalósítása a külföl-
di tőke bevonásáról, a helyi vál|alkozók nrozgósitásáról kissé itluzóri-
kusnaktűntek (talán a tennivalókat, a lehetőségeket kellett volna konk-
rétabban megfogalmazni).

A magyar viszonyok

Hazánkban hasonló jellegű beavatkozást Kormányhatározat ír elő.
Ezidáig 930 nillió forintot használtak fet a lokatizátási feladatolg va-
lamint a veszélyeztetett környezet, az ivóvízbázisok megvédésére. Ezen
munkálatok elvégzéséért elsősorban a katonai objektum tulajdonosa a
felelós. Természetesen - a péruügyi nehézségek miatt - a munkálatok
elvégzése nálunk is csak fokozatosan indulhatott meg. Különösen nagy
figyelmet kapnak a kiemelten védett övezetekben (Hanság, Hortobágyi
Nemzeti Park stb.) lévő bázisok a mobil szennyeződések lokalizálása és
eltávolítása terén.Eg |993. évi kormányhatározat több objektumnál új
környezeti állapotfelmérést, illewe a megkezdett munkálatok folytatását
is előírta, Az e|végzett munka költségét az értékesítésből fedezik. Ma-
gyarországon a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet pályázat útján érté-
ke§íti a volt szovjet ingatlanokat, ezáltal megkózelítve az értékesítés
reális összegét. A tapasztalatok szerint a megvásárolt e§,kori szovjet ob-
jektumok közül a tiszti lakások bizonyultak kelendőnek, de több repüló-
teret, laktanyát különböző vállalkozások hasznosítanak. Magyarország _

többek között a németországi"Die Schwelle" NapíWány segítségével is -
igyekszik felszámolni a korábbi katonai területeken a szennyeződéseket,
illetve azok hasznosítására isjavaslatokkal él. A közös német-magyar ala-
pítványi bizottság által életre hívott "Kiiszöb Alapítvány" ezen munkála-
toknak a leggazdaságosabb megoldási elgondolásait keresi több volt
szovjet laktanyában, gyakorlóterepen, lőtereken nemcsak a döglött, fel
nem robbant lövedékek felkutatásában, de a kerozin és más környezet-
szennyező anyagok semlegesítáében is. Ehhez - úgy vélem _ a kellő se_
gítséget, öteletet mind a helyi önkormányzat, mind a Kormány részükre
megadja, ezáltal helyzetünk is valamivel kedvezőbb e téren, mint a Cseh-
országban tapasztaltak
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Hasonló rendezvény kerül lebonyolításra 1994. év őszénhazánkban
is, a Magyar Hite|bank Rt. támogatásával. A Magyarországon tervezett
értekezlet előkészítése és lebonyolítása során célszerű lenne a cseh ven-
déglátók fent említett hibáit elkerülni és a magyar részról szakértők által
kialakított konkrét elképzelésekkel megjelenni a fórumon.

I(övetkeztetések

Az ENSZ EGB által megtartott rendezvény kapcsán a hazai vi-
szonylatban is hasznos információkat kaptunk, megismertük a cseh ven-
déglátók katonai objektumaik, a térség áta|akítási gondjait, problémáit.
Ugy vélem, hogy azok átalakítása, a környezetszennyező források meg-
szüntetése azonban még nem garantálja ezen térség felemelkedését, ren-
tábilitását. Mind kornrányzati, mind a helyi kezdeményezések szintjén
kellene elsósorban biztositani a vállalkozói kedv, az ennek mentén líi-
íapiníható gazdasági érdekek érvényesülését. Ahhoz, hogy a pusztulást
megtudják állítani elsósorban az objektumokat kellene minél előbb hasz-
nosítani, akár a vállalkozóknak való kiadással is (nonprofit). Szerencsés
esetben még szerény bevételre is szert lehet tenni, nem beszélve a nem-
zetgazdas ági haszonról. Tehát az önkormányzatoknak ütőképes koncep-
ciót kell kidolgozni a térség átalakítására, a magán vállalkozások beindí-
tására, segítésére. Mindezzel természetesen mind az önkormányzat,
mind a lakosság csak nyerhet munkaalkalmat jövede|met, jólétet.
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KIKEPZÉS-FELKÉSZÍTÉS

rÉpBzzünlr szor.o N,ATvEzBrórnr

Gajdócs ldnosl

A Katonai Logisztika 9314. számában a katonai é|et ma egy kissé
rnellőzött területéról, az alerység_szolgálatvezetők képzéséról jelente-
tett meg, egy a kérdéskört alaposan feldolgozó cikket. A képzés múltjá-
nak ésjelenének taglalása mellett a szerző felvázslt, egy az általa helyes-
nek és hatékonylak tartott változatot is. Tekintve, h ogy aszolgálatvezető
képzéssel rnagam is foglalkozom, úgy gondolom, talán nem haszontalan,
ha e kérdésben egy másik oktató is elmondja véleményét,

Bevezetőként meg kell je5leznem, hory az említett cikk szerzőjének
nagyon sok megállapításával eryetértek s úgy gondolom kevés az olyan
századvagy itegparancsnok aki vit atná azt a megállapítást, hogy jól kép-
zett és jól felkészült alegység-szolgáIatvezető nélkül az alegység szerve-
zett és napirenszerinti életének az alapvetó rendje kérdőjeleződik meg.
Sőt, úgy gondolom, hory a minden tekintetben jól felké§zített szolgálat-
vezető munkájának eredményessége esetén az alegység és a katonai szer_
vezet gazdaságos működését is nagyban segíti, hiszen a honvédségi kár-
okozás nem kis része éppen az alegységeknél kóvetkezik be.

Mielőtt mélyebben belemerülnénk a szolgálatvezető képzéssel kap_
csolatos üzsgálódásaim ismertetésébe, néhány szóban vázolom a Kos-
suth Lajos Katonai Fóiskolán folyó képzés menetét.

A főiskolán folyó szolgálatvezetó-képzés alapja az elöljáró által meg-
határozott képzési program, amelynek előírásai szerint a fegyvernemi
tiszthelyetteseket 40 órás, alapvetően a 3. és 4. félévben tartott -szolgá-
latvezetői ismeretek - tantárgy keretén belül kell felkészíteni a szakasz-
(raj -) parancsnoki beosztássa1 együttj áró alerységgazdálkodási feladatok
ellátására. Természetesen ettől a 40 órás képzéstől ők még nem lesznek

1 Gajdács János §zázados, MH Kossu(h Lajos Katonai Fóiskola, főiskolai adjunktus
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alkalmasak a szolgálatvezetői beosztás ellátására, azonban olyan alapve-
tő ismeretekkel rendelkeznek, amely az első beosztás ellátáshoz szüksé-
gesek, A tananya g 50 - 50 %-ban tartalmaz elméleti és gyakorlati foglal-
kozásokat, a k)v etkező témakörökben :

_ az alegség szolgálati személyeinek kötelmei és feladatai, ki
emelten kezelve a napirend szervezésének és irányításának, a
katonák ellátásának és a technikai eszközök kiszolgálásának
kérdéseit,

- az aIegységgazdálkodás alapfogalmai,

_ az alegységek békeellátásának rendszere, elsősorban a hadtáp-
szolgáiát gázdálkodási körébe tartozó anyagokkal és eszközök-
kel,

- az alegységek HKSZ-M anyagainak és készleteinek rendeltetése
és kezelésük szabályai,

_ az alegység-szolgálaWezetők feladatai a katonák ellátásában, a
technikai eszközök kiszolgálásában, az állomáryváltás és a gya-
korlatok során, valamint a honvédségi tulajdon védelmében,

_ az alegpégek ellátása a magasabb készenlét elrendelése esetén
és moZ!ósitáskor, valamint a harctevékenl,ség megvívása során. '

Természetesen az egyes tárgyköíökhöz esetenként, több más téma
is kapcsolódik, mint például az anyagok átvételének előírásai, az alegység
és a személyhezkötés okmányai, stb.

Az ismereíek elsajátíüásának mérése a kibocsátó vizsgán, az álta,
lános katonai ismereteken belül egy-egr elméleti és gyakorlati kérdéssel
történik.

A képzés nagyobb területe a fegyvernemi alapokon nyugvó 300 órás
szolgálatvezetó képzés. Ennek során a lövész és harckocsizó hallgatók
részére a4. félévben kezdődik meg a szolgálatvezetői ismeretek oktatása.
(A tüzér tiszthelyettes hallgatók a 3. és 4. félévben egyenlően elosztva
kezdik meg az ilyen irányú ismeretek elsajátítását.) A 300 órás szolgálat-
vezetői ismeretek esetében az elméleti órákés a gyakorlati foglalkozások
aránya33-66 7o,Ez utóbbi e5l része a csapatgyakorlatokon kerül végre-
hajtásra.
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Természetesen kifejezetten szolgálatvezetói beosztásra történő fel-
készítés tantárgyprogramja nem csak óraszámban bóvebb az előzóekben
felvázoltnál, hanem tartalmában is átfogóbb. Ezen túlmenően kiegészült
a szolgálatvezetői beosztás elláíásához nélkülözhetetlen egéb témakö-
rökkel is, mint:

- alegység raktározási ismeretek, anyagok, eszkózdk iavításba adá-
sának és karbantartásának szabályai.

_ közúti és vasúti szállítási ismeretek,

- a beosztás átvételének elóírásai,

_ az alegység okmányai és vezetésük szabályai,

- a honvédségi tulajdon védelmének szabályai.

A tananyag számonkérése a 4. félév végén önálló üzsga keretén be-
lül történik, ahol is mind elméleti ismereteikről, mind pedig gyakorlati
tudásukól számot kell adni a hallgatóknak.

Ezek után lássuk a téma másik részét. Vajon megoldás-e az, hogy
abba a beosztásba, ame|y a század (üteg) életében az egyik legfontosabb
beosztás (megkockáztatom kijelenteni, hogy legfontosabb tiszthelyettesi
beosztás), tűzoltó munkával kiképzett sor- és szerződéses katonákat, az
alapvetően nem erre a feladatkörre felkészített fegyvernemi tiszthelyet-
teseket helyezünk, vagy pedig mar ad azalegységparancsnok előtt a másik
lehetőség (amely így is bekövetkezhet), "magad uram ha szolgid nincs"
alapon mindent m aga végez, ezzel is növelve saját leterheltségét.

A szolgálatvezetők hiánya véleményem szerint annak a ténynek a
kóvetkezménye, hogy egy igen szerteágazó feladatkörrel és nem csekély
anyagi felelősséggel terhelt beosztáshoz nem a megfelelő anyagi és er-
kölcsi elismerést párosítjuk. Ugyanis, ha összevetem, hogy a szolgálatve-
zetői beosztás többnyire a 6-os illetménykategóriába van sorolva, ugyan-
akkor a tiszthelyettes szakaszparancsnoké S-as, gondolom érthetővé vá-
lik, miért nem vonzó a szolgálaívezetői szak például a Kossuthon, (Az
esetleges félreórtések végett nem a §zakaszparancsnoki munka jelentó-
ségét akarom lebecsülni!) Továbbgondolva az előzőeket, így gondolom
az is jelentős hátrány a szolgálatvezetői beosztásba helyezett fiatal tiszt_
helyettesek esetében, hogy a konkrétan mérhető anyagi felelősség mel-
lett nemcsak a szakmai biztonság megszerzésének nehézségeivel kell
megküzdeniük, hanem ezzel párhuzamosan jelentkezik a saját parancs-
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noki presztízs megteremtésének nehézsége mind az alárendelt katonák,
mind pedig az előljárók szemében. S ekkor még nem említettem a hely-
ismeret hiányát, mivel talán ez a legkcinnyebben megoldható probléma.
Osszességében úgy ítélem, meg, hogy a szolgálatvezetői beosztások fel-
töltetlenségét ezek az okok együttesen okozzák, ezért véleményem sze-
rint a megoldást is ezen a területen kell keresni.

Nem érzem felad atomnak az" ötletg)ártáSt" , de|eheíséges megoldás-
ként esetleg számításba vehető a következő vá|tozat. Az oktatásban sza-
kítani célszerű a tökéletességre való törekvéssel, vagyis megfelelő sze-
mélyügyi munkával talán elérhető lenne, hogy a szolgálatvezetői szakon
végzett tiszthelyettes valóban abba a beosztásba kerüljön s ez esetben
feleslegesnek tartom a töltelékismereteket, mint pl. segélyhely parancs-
noki stb, Az így felszabaduló órák terhére a hallgatók minél nagyobb
óraszámban vegyenek részt csapatgyakorlaton s nemcsak a tervezett be-
osztásuknak megfelelő csapatnál, hanem más, de mindenképpen a fegy-
vernemüknek megfelelő katonai szervezetnél is, ahol elsősorban jól fel-
töltött alegységeknél és jól képzett szol,gá|atvezetők mellett sajátítanák
el a gyakorlati ismereteket. Ez igazábő| nem jelent túl nagy változást a
jelenlegi rendszerhez képest, de talán elősegítené a pá|yakezdés nehéz-
ségein való átjutást.

A másikjavaslat alapja szintén a fegyvernemi képzés, mivel úgy gon-
dolom mindenki találkozott már a szolgálatvezetők között "öreg rókák-
kal" ta|án ez a megoldás is szóba jöhet. A szakaszparancsnoki beosztást
több éve betöltő és arra alkalmas feg}vernemi tiszthelyettesek 6-8 hóna-
pos időtartamú tanfolyamon sajátítsák el a szolgálatvezetőí ismereteket
és ezután kerüljenek ebbe a beosztásba. Ehhez azonban érdekeltté kell
tenni őket, ezért céIszerű a kóvetkezó feltételeket bbtosítani:

- a szolgálatvezetői beosztás anyagilag legalább azonos beosztás
legyen a tiszthelyettes §Zakaszparancsnokéval (tehát legalább
8-as), és erkölcsileg is előrelépést jelentsen pl. zászlósi rendfo_
kozat elérésének lehetósége.
(Ehhez kell a közel féléve§ tanfolyam),

_ a másik feltétel, hogy erre a tanfolyamra csak az érintettel törté-
nó személyi beszéígetóst követően, közds megegyezés után isko_
lázzák be a jelöltet,
(Ennek során kell tisztázni a jogokat, kötelességeket, valamint
pontosan megnevezni az alegységet, ahol a jelölt az új beosztást
betölti).
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Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy más megoldások is szá-
mításbajöhetnek (ennéljobbak is), de talán érdemes lenne megvizsgálni
ott, ahol adott a |ehetőség, hogy a szolgalauezetők beválásának milyen
esélyei vannak a pályakezdő, vagt a parancsnoki készségekkel már rendel-
kező tiszthelyettesek esetében. Ez esetben nemcsak a pályánmaradásra
gondolok, hanem egyéb mérhető adatokra is, pl. a káresemények alaku-
lása, az alárendeltek ellátottságának színvonala stb. Tudomásom szerint
ilyen üzsgálat nem készült, de talán nem lenne haszontalan elkészíteni
annak érdekében, hogy hathatósan megoldható legyen ez a tartós prob-
léma. Ugyanis ez nemcsak az ó problémájuk. A tisztképzés keretébe egy-
re kevésbé fér bele az ilyen jellegú feladatokra töíténó felkészítés (a fery-
vernemi tisztképzés során a négy év alatt 24 órában ismerkednek a tisz-
jelöltek az alegységgazdálkodás feladataival), tehát a leendő tiszteket
csak úgy lehet tehermentesíteni az ún. "gatyaúg)ehőr, amellre ók még
kevéssé vannak felkészítve, ha a szolgálatvezetói feladatok ellátását meg-
bízhatóan megoldottuk.

A továbbiakban kéí kérdéshez szeretnék még röviden hozzászó|ni.
Az egtik a tiszthelyettes képzés helyének kiválasztása. Véleményem sze-

rint a konkrét hely kiválasztása annyiban fontos, hogy ajövőben tartósan
egy helyben szolgálja a képzést. Az ugyanis, hogy 3-4 évente új helyre
kóltözik a bázis, egyaránt háttá|tatja az oktatást, az éppen akkor tanul-
mányait folytató hallgatók tanulmínyi előmenetelét és kedvezőtlen az
oktatói állomány összetételére, munkájára is.

A másikkérdés az eltérővégzettségű hallgatók oktatása. Elismerem,
hogy az oktatásban napi 6 óra foglalkozás (főleg elméleti) megtartása
jelentős leterhelt séget okoz. Azíazonban kevésbé tudom elfogadni, hogy
aki a főiskolai hallgatóknak taít foglalkozásokat, annak nehézséget
okozna a tiszthelyettes hallgatók oktatása, vagy kevésbé hatékonyan tud-
ná őket oktatni a szakmai ismeretekre. Ug5l gondolom, hogy az oktaiók-
nak a megalapozott elméleti ismeretek mellett megfeleló gyakorlati jár-
tassággal is rendelkezni kell szakmai ismereteit illetően, Más kérdés,
hogy sokoldalúbbá és hatékonyabb á tenné az oktatást, ha egy-egy tárgy-
kör oktatása során az ellátási terület egy gyakorlati múvelője (p1. szolgá-
latiág főnök) is lehetőséget kapna a hallgatók előtt kifejteni gyakorlati
tapasztalatait, észrevételeit pl. a szolgálatvezetők feladataival kapcsolat-
ban. (Amennyiben Bajzák őrnagy úr a problémát a hadtáptisztképzés és
a szo|gálatvezetői képzés kapcsolatában vetette fel, nos ahhoz tapasz-
talat híján nem szólhatok hozzá).
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VégezetűI szeretném kihangsúlyozni, a probléma valós és sürgős
megoldiásra vár. Igazán megnyugtató megoldást azonban csak akkor ta-
lálhatunk, ha minden számbajöhetó megoldást figyelembe veszünk és
azok közül választjuk ki a legoptimálisabb megoldást.Irásomban csak ery
lehetséges variációt vázoltam fel, amely azonban talán arra ösztönóz má-
sokat, akiket a probléma kózelebbről érint, hogy tollat fogjanak és meg-
osszák velünk gondolataikat,
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ez Énpr*lr;zÉsl szor,G;(r.a,r roxppnnNcIÁrÁNex
VISSZHANGJA

Folyóiratunk korábbi számóban össze-

foglaló tájékoztatóst adtunk a MH É,kI-
mezési szolgálat lunfennei,djáróI. A MH
LP- ság Elelmezési szolgálat főnöke hoz-
zászólásának egles megállapítására rea-
gál a BJKMF élelmezési szahanára. A
nézetktilönbségek bemutatá§a érdekében
közreadjuk a hoaászólás anlagdt, a rea-
gilást és a viszotltválaszt. Mások észrevé-
teleit is szívesen fogadjuk

Szerkesztőség

Hozzászólás az élelrnezési szolgálaí konf erenciája viíainűíó
előadásrához

Jakusch Györpl

Az élelmezési konferencia megtartását, az é|elmezai szolgálatok
helyzetének üzsgálatát a tapasztalatok kicserélését mi, a Légvédelmi Pa-
rancsnokság képüselői is indokoltnak, szükségesnek tartottuk.

A Iégvédelmi Parancsnokság alárendeltségében 35 önálló életme-
zési gazdálkodást folytató erység és önálló aiegység végez ellátási tevé_
kenységet. A katonai szewezetek az ország egész teíülétén helyezked-
nek el, jellegük, nagyságuk és feladatuk különbőző , mely az élelemezési
ellátásukat is nagymértékben befolyásolja. Mások az ellátási feladatok a
harcászati repülő ezredeknél, légvédelmi rakéta ezredeknél, valamint a

l Jakusch GyöI8y ómaBy,MH LP-ság É,lelrnezé§i szol8átatfónöke
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16 és 11 alárendelttel rendelkező rádiótechnikai és légvédelmi rakéta-
dandároknál.

Az alárendelt élelmezési szolgálatok iryekeznek betartani és alap-
vetően betartják a szabályzatban és a hozzá kiadott bizonylati függelék_
ben leírtakat, Ezen szabályzatról és bizonylati függelékről el kell monda-
ni, hogy kiadásuk 1977_ben történt. Aszabályzat egyes részei teljes mér-
tékben elavultak. Az abban leírtak módosításának módosítása van ér-
vényben. Abizonylati függelék még használható. Az időközben bekövet-
kezett változások, a szárnviteli részlegek felállásával ezen függeléket ís
aktualizálni kellene.

A Légvédelmi Parancsnokság alárendelt katonai szervezetei az ér-
vényben lévő normákat szinte valamennft használja, alkalmazza. Alap-
vető norma nálunk is az I. számú, amely pénzértéke 1989{ől vizsgálva
66,50-rő1 155 Ft-ra, 736 Vo-ka! emelkedett, Azonban ilyen nagyságu
emelkedés sem biztosította a norma reálértékét, A norma értéke az élel-
miszelek fogyasztói árindexétől jelentósen 1991-ben maradt el mintegy
72 Vo-kal. Ez az étték napjainkig csak tovább fokozódott. Véleményem
szerint 15 Va-os a noíma elmaradása a fogyasztói áraktól. Ezt a tényt
alátámasztja az is, hogy a felhasznált élelmiszerek mennfsége csökkent.
A csökkenés különösen a tej- és tejtermékek felhasználásában mutatko_
zik meg. Külön kell szólni az élelmezési felszerelési utánpótlási normá-
ról, melynek értéke sorállomány vonatkozásában 2,50, tiszti étkezdéken
3,40. Ezekból az összegekből kellene biztosítani a személyi állomány kul-
túrált étkeztetését, konyhai, raktári edényzetet, valamint a mosogatás_
hoz szükséges mosogatószereket. A norma értéke minimálisan biztosítja
a mosogatószereket, szalvétát, fogvájót és a tiszti étkezdei felszerelése-
ket. A sorállomány étkeztetését az alárendelt katonai szervezetek nagy
részénél aZ ígjmevezett rozsdamentes tálcával, sárga műanyag betéttel
oldjuk meg. Ezek a tálcák több mint 15 éve rendszerben vannak, tartós-
ságuknak köszönhetően, és mára már legtöbbjük selejtezésre szorulna,
de utánpótlásukra nincs anyagi fedezet. A konyhai edényzet is nagymér-
tékben elhasználódott, felújításukra csak helyileg, fülek újra felrakására
van lehetőség, ahol még ez sincs, ott füI nélkűl is használják, mely nagy-
mértékben balesetveszélyes.

Ez évben az egészségügyi szolgálat nem biztosította a mosogatáshoz
szülaéges fertótlenítószereket pénzhiány miatt. Ezen hián}-t most §aját
parancsnoki erőből még tudtuk pótolni.
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,Anormákkal kapcsolatban el kell még mondani, hogy természetesen
az AFA-I is íartalmazzák

Az alárendelt önálló élelmezési gazdálkodást folytató katonai szer-
vezetek a gazdálkodás alapvető szabályait betartják. Az éIelmezési gaz-
dálkodásra az év során kiegyensúlyozottság volt a jellemző. A felszámí-
tott pénzilletményekhez képest megtakarítás mutatko zlk 14.467.000 Ft,
melynek magyarázata az e|őző évtől göngyölített megtakarítás, valamint
az utólagosan visszamenőleg megemelt normák illetménynövelő hatása,
A tervező tevékenységben ezen összegekkel nem számolhattunk. A IIL
negyedév végére a megtakarítások összege csökkent a túllépések értéke
nőtt. Ezen túllépések árváltozások nélkűI az év végéig begazdálkodha-
tóak.

Az éIe|mezési szolgálatok részére kiadott kóltségvetési előítányza-
tok a felszámított illetmények alapján biztosították az élelmezési ellátást
1992-ig. Ebben az évben várható lesz mintegy 15 milliós költségvetési
előirányzat túllépés.

Az éle|mezési gazdálkodásban eglrre jobban éreztetik hatásukat a
nemzetgazda§ágban kiépült piaci szabályzók, azok kezdetleges és rap-
szódikus jellege. Abiztos beszerzési forrá§ok egyik napról a másikra meg-
szüntek, a privatizáció keretében létrejövő társasági formák nem minden
esetben felelnek meg a minőségi követelményeknek, létük bizonytalan,
Az élelmezési norma reálértékének csökkenésével a kiszolgálásra kerüló
ételek tápanyag összetételében egyre kevésbé felelnek meg táplálkozás_
élettani követelményeknek. Az élelrniszerek szerkezeíében az olcsóbb,
tápanyagban szegényebb áruk kerültek elótérbe. Ez már mindenfélekép-
pen az állomány ellátásának rovására ment. Az élelmezési normák reál-
értékének romlását a még működő kisegítő gazdaságok hozzájárulásáva[,
a helyi és idényjellegű kedvező beszerzési lehetőségek kihasználásával,
a fel nem használt élelmiszerek visszavételezésnek megkövetelésével,
valamint az indokolható kiszabaton felüli anyagkiadások csókkentésével
mérsékelték életmezési szolgálataink. A téli tárolású anyagok beszerzé-
sét végrehajtottuk, a szerződéseket konkrét árakon rögzítettük, ezálta|
a veszteséget áthárítjuk az eladóra.

A beszerzés, mint már a fentiekben említettem egyes esetekben és
területeken nehézségekbe ütkdzik, ilyen terület Kaposvár és környéke
az állami Húsipari Vállalat kiesése miatt, valamint Kalocsa, ahol Zöldért
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Vállalat vagy annak privatizált válrtozata sincs. A központi beszerzésű
cikkek körében ellátási probléma nem volt, Azonban e cikkek köréből
esetenként előfordul, hogy ugyanolyan minóségben a piacon olcsóbban
lehet beszerezni, de a szabályozók értelmében ezen cikkeket csak köz-
ponti raktártól lehetvásárolni. Javaslom, hogy e5ledi engedélyek alapján
ezen áruféleségek legyenek megvásárolhatóak a foglást és a szavatossági
időt figyelembe vett mennyiségig.

Az alárendelt katonai szervezetekné| 7991. év végéig üzemelt kise-
gítő gazdaság és ifjúsági büfé. Jelenleg parancsnoki vállalkozásban két
egységnél működik büfé, a többi helyen külső vállalkozó, illetve külön-
böző autornaták biztosítják a személyi állomány ezen iránFl ellátását. A
kisegító gazdaságok száma minimálisra csökkent. A két kisegítő tevé_

kenység jól szolgá|ta az é|e|mezési ellátás szintentartását.

Az ifjúsági büfék és a kisegító gazdaságok megszűnése a 19711991.

MH ATFCSF-i intézkedés hatására történt, mely intézkedés a 3211997.
sz. MH PK-i intézkedéssel módosított24l79%). sz.MH PK intézkedésre
lett kiadva. Ezen intézkedések ellentmondanak költségvetési és a társa-
sági adó törvényeknek. Bevezetésük nem volt indokolt, 7991. óta az in,
tézkedést nem módosították, illetve nem vonta vissza senki.

A két kisegítő tevékenység a felszámított illetmény 6 Va-át adta át
étkezésfeljavításra. Jelenleg a kisegítő gazdaságok 7 Vo illetményíe|javí-
tást biztosítanak. Sajnálatos tény továbbá az,ltogy a parancsnokok a

csókkenő költségvetési támogatás miatt a külső vállalkozásba adott bü-
fék bevételéből étkezésfeljavításra nem adnak át. A két kisegítő tevé-
kenység közül a kisegítő gazdasági tevékenységnek voltak jó haglomá-
nyai. Jelenleg üzemeltetésükhöz nincs megfelelő munkaerő, nagy ráfor-
dítással kis hatékonysággal működnek. Az ifjúsági büfék üzemeltetésére
az élelmezésiszolgálatok nem voltak felkészülve, de ennek ellenére meg-
felelően üzemeltek.

A normák elemzésénél már említettem az é|e|mezési felszerelési
utánpótlási illetményt, kimondhatjuk, hogy a személyi állomány kultúrált
étkeztetési feltételei csak szükségszerúen biztosítottak, A szakállomány
munkavégzési feltételei sem kedvezőek. Több konyha és étkezde felújí-
tásra szorult. Sajnálatos, hogy az elmúlt és az ez évben felújított kony-
hákba a régiből kellett átvinni a használt élelmezési eszközöket. Az el-
használódott gépieszkózök cseréjének, jaűtásának lehetóségei is beszű-
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kültek. Még rosszabb a helyzet az elhelyezési konyhatechnológiai beren-
dezáek terén. Ezáltal a napi ellátás során az egyszerúbb konyhatechno-
lógiát igénylő ételek kerültek előtérbe, mely hatására a kiszolgáltatott
ételek változatossága is csökkent. Ez ajelenség főleg a kis alegységeknél
tapa§ztalható.

A tábori technikai eszközök közül a mozgókonyhák és vízszá|Iító
utánfutók állapota az e|Ienőrzések során támasztott követelmények tel-
jesítésével és nem utolsósorban a központi raktárakban történő cserék-
kel javult. Karbantartásuk, tárolásuk, technikai kiszolgálásuk megfeleló.
A gépjármű alvázra épített technikai eszközök állapota még szükségsze-
rűen megfelelő, de egyre több meghibásodás fordul elő. Avízszállító gép-
járművekvonatkozásában szégyenletes, hogy a 11. Duna Légvédelmi Ra-
kétadandár állományában lévő 3 db eszköz tartálya kilyukadt és nem állt
rendelkezésre sem az Elelmezési Szo lgálatfónökségnél, sem a
PCGTSZF-ségnél mintegy 300.000 Ft a javításukra. A 3 db eszköz kiesé-
sével az osztályok állásterületének vízellátása szűnt meg, csak szüksé-
geszkdzökkel tudták biztosítani azt. A hűtőgépjárművek meghibásodása
is egyre gyakoribb, javításukat a jó eryüttműködésnek köszönhetően az
MH EEK még viszonylag rövid idő alatt megiavította, ugyanez vonatko_
zik a konyhagépek cseréjére is.

A légvédelmi Prancsnokság élelmezési szolgálatainál tiszti beosz-
tásban 1 fő hiány van. Tiszthelyettes élelmezési szolgálaWezetői beosz-
tásban82 vo, atöbbi tiszthelyettesi b eosztásban 88 vo afeltöltöttség, mely
biztosítja a folyamatos élelmezési ellátást, A tiszti beosztást betöltő §ze-
mélyek fe|készültségét megfelelőnek ítélem meg. A tiszthelyettesi élel-
mezési szolgálatvezetők egr, részének felkészültsége, szakmai ismerete
rendkívül hiányos, mely objektív okokból is fakad, pl: tiszthelyettesi élel-
mezési szolgálatvezeíői képzés nincs. A főiskolai képzés során abban
látom a legfőbb problómát a szakma tanitása során, hogl nem veszik
figyelembe az időközben kiadott szabályozó, módosííó intézkedéseket.
A pályakezdő íiataloknak minirnális számvitellel kapcsolatos isrnere_
teik vanna\ nem ismerik a lehetőségeket sem. Az idősebb állomány ré-
szére pedig nem volt semmiféle továbbképzés az új számüteli rendre
történő áttéré§ról, azt a mindennapi munka során, buktatók közepette
ismerték meg.

Megnövekedett, de még nem számottevő a szakterületet elhagyók
száma. Esetenként előfordul nagfohi közömbösség és szinvonaltalan
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munkavégzés is. A pályaelhagyás okai a perspektíva hiánya, az anyagi el-
ismertség elógtelensége a polgári élettel azonos feltételek mellett, ez bi
zonyílbatő azzal is, hogy a tiszti állománynak 36.000 Ft, a tiszthelyettesi
á|lománynak26.700 Ft a bruttó fizetése. A felmérésnél a tiszti állomány-
ná| az irárryíó élelmezési szolgálatfőnökök fizetését vettem figyelembe.
Ezen bruttó öszegek nettó összege 23-78 ezer Fí-

,\z ellátást, kiszolgálást végző szakállomány leterheltsége tovább
nem fokozható. Az alegység élelmezési szolgálatvezetók körében nem
ritka a haü 4-5 szolgálat. A szakácsok esetében a l2-I4 6tás napi mun-
kavégzés. A jelenlegi színvonal megtartása csak megfeszített munkával
már nem biztosítható, A körülményeket, anyagi elismertséget, megbe-
csülést is kellene javítani.

Még egy területre szeretnék kitérli, ez pedig a repülő hajózók élel-
mezési ellátása . Jelenleg részűke a III. számú norma illetményes, értéke
324 Ft, melyből repülés esetén ó5 Ft startbüfét kell biztosítani. Ennek a

normának sincs meg a reálértéke, de ezt már kielemeztem. A problémát
az étkezési pélzkifizetésében látom, ugyanis ha nem étkezési utalvány-
ban, bónban kapják meg a hajózók, úgl adóköteles jóvedelem. Nem tu-
dom megérteni, hogy ilyen nagy fizikai és pszichikai igénybevételnek ki-
tett §zemélyi állomány miért nem lehet kivétel a törvény végrehajtása
alól. Ugyanis ál|ományuk létszáma a nem sugárhajtású gépek repülő sze-
mélyzetét is figyelembe véve nem lehet több ezer főnél. Az ismételt pénz-
beni megváltiással a bónos rendszer óta bevezetett egy sor bürokráciát
csökkenteni lehetne, melynek elvégzése fölösleges energiát, munkaerőt
köt le.

Bízom abban, hory a Honvédelmi Törvény megjelenésével egy sor
problémánk megoldódik. Valamint meg kellene határozni, hogy Köztár-
saságunknak mekkora fegyveres erőre van szüksége. Ha a maira, akkor
a személyi állomány élelmezési ellátását egy meghatározott színvonalon
biztosítani kell, melyhez a megfeleló pénzeszközöket rendelkezésre kell
bocsátani, ha nem úgy az ellátás csak jelentős színvonal romlással való-
sítható meg.
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Reagálás az élelmezési szakmai konferencián elhangzott megál_
Iapításokra

Hossal Gyula2

Az észrevételek m egtételéíelala]sch Györgt őmagl úmat a főiskolai
képzésre tett megjeg5zései inspiráltak. Nem a kritikát szándékozom el-
ütasítani, hanem annak valódisága ellen emelek szót. Az ellen, hogt igl
állnak a dolgok!

Idézet az őmagy úr megállapításaibó|: "A főiskolai képzés során ab,
ban látom a legfóbb problémát a szalona tanítósa sorón, hog nem veuik
figlekmbe az időközben kiadott szabátyozó, módosító intézkedéseket. A
p ó Iy akez dő fi at alokn ak minim áli s s z á mv üe lle l kap c s o l at o s i s mere t e ik v an -

nal9 nem bmeik a lehetőségeket 1em."

1. Kire (vagr kikre) vonatkoznak ezen megállapitrások

Ez alapján arra gondolok, hogy aki a fóiskolán végzett és a légvédel-
mi élelmezési szolgálat főnöki beosztásaiba került, mindenkire. Márpe-
dig ezt kétségbe vonom. Ha viszont ilyen elófordul, akkor kire, vagy kikre
konkrétan. Azt elfogadom, hogy a végzett hallgatókat képességek szerint
nem lehet eg5l kategóriába sorolni, vannak jobb és kevésbé jobb felké-
szültségű hallgatók, ez természetes. Ezentú| érdeklődési kör szerint is
széles sprektumb an mozognak, az ambícióról, a kreatMtásról nem is be-
szélve. A főiskolán ö§szeállítandó tantárgypíogram témaköreinek struk-
túrája a felsőszintű szabályozók jóvoltából be van határolva. A szakmai
képzésre fordítandó tanórákat i5ekszünk maximálisan lrihaszná|ni és
a grakorlati fe|készültség szintjét em€lni, (délutáni egÉni feladato\
önképzése\ konzulúáció§ eseményjáték g/akorlati feladatai vegrehaj-
üisának meghaározása). Azt i§ érezzülghog az egéni képességek el-
téű szintje miatt a kreativitás fejlesztése és mérése érdekében mindin-
kább egrénre szabott f€ladatoktrak van órtelme.

2 Hosszú G},rrla &na8y, Bólyai János Katonai Mú§zaki Fóisk9la Hadtáp é§ Péozü8i Tanszék szak-
tanála
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2. Észrevételek hamissága

Nem sikerűlt rnegtudnom, hogy az észrevételek hitelességét tekinwe
rnilyen információból táplálkoznalg az is lehet, hory az őmagy úr "litno-
&i" képességei segítettek ebben. Uryanis az itt eltöltött eg5l évtized alatt
Jakusch úrral, csak két alkalommal tudtam beszélgetni telefonon. Nem
tartom korrektnek azt, ha megalapozottság á realitás nélkül hangzik el
olyan minósítés ami nem helytálló, beszámítva a minimális megismerésre
történő törekvés hiányát is. Ezek alapján - mármint a legalapvetőbb kép-
zési dokumentum (Tematika) ismeretének hiányában csak' blöffölésre"
szorítkozhat.

Az élelmezési szakemberek képzesének hiányosságaként felvetett
témákat a 3 éves képzési rendszerben a következő óraszámokban tanítot-
tuk a tematikán belül:

- A szolgálat adminisztrációs rendj e; 56 óra,

- Számítástechnika és adatfeldolgozás: 100 óra.

Bármennyire is kétségesnek tűnik, de nem szoktunk az események
után kullogni, a megjelenő szabá|yozókat a szorgalmi időben beépítjük
a tantárgyak tematikáiba. A módosításokról - visszamenóleg - az adott
idópont feltüntetésével, a talszéklezető aláírásával hiteles dokumen-
tummal rendelkezünk, amivel bizonyítékként is szolgálhatunk. A had-
erőnemi szabályozás kellő információ hiányában oktatásra nem került,
de ezt eddig igényként senki sem jelezte. Kompromisszumkészek va-
g5runk ezen anyagok képzésben való szerepeltetésére á megvalósítására.

2. 1. Csapaígnkorlat értékelései

, 
A csapatryakorlaton lévő hallgatók tevékenységét a beosztiásban lé_

vő ESZF-k minősítik. Erdekes módon ezen idószak alatt szinte kizárólag
jó és jeles érdemjeggyel értékelnek, elvétve akad közepes. Amikor a vég-
zett hallgatók tiszti beosztásba kerülnek néhányuknál egycsapásra ko-
moly problémák kerülnek napülágra, felvetve a képzés hiányosságait.
Felvetődilg miánt tudnak néhány hónap alatt ennyit felejteni? Nem reális
a csapatgyakorlat értékelése vagy a beosztásba kerülés után nincs meg a
kelló feltétel a munkavégzeshez. Volt olyan alakulat ahol a SZR padlóra
került - beárt -, eúít talán nem az élelmezési szolgálat fónök a felelős,
hog5l ismereteit nem tudja a gyakorlatban alkalmazni, s vissza kellett térni
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a manuáli§ könyvelésre. Pontosabban szólva csak ezt lehet tovább foly:
tatni a működőképtelenség elkerülése érdekében.

3. Más haderónen véleményei

Konzultálva a SZCSPK-ság élelmezési szakembereivel megállapít-
ható, hog5l itt sem problémai,nentes a fiatal tisztek beilleszkedése.

Abban az esetben, ha a gondok kezelését napirenden tartják, segítik
őket és a HTPF-ket meg tudják nyerni a közös célnak - ami termé_
szetesen a HTPF-nek is érdekeik - áthidalhatják a kezdeti nehézségeket.
A szakmai tapasztalatok alapján kb. U2- 1éi gyakorlati tevékenység
sziilkséges, egyénektől függően a szolgálat helyi sajátosságainak, műkö-
désének megismerésére és uralására.

Egyébként egyes Nyugat Európai államokban is 6 hónapos csapat-
gyakorlati szisztémát követnek - meglehetósen jó tapasztalatokkal.

4, Kompmmisszum a továbbfejlesztés érdekében

Az előző időszak történései rámutatnak - a bírálat és cáfolat - sze-
mélyhez és érdekhez kötötten jelentósen eltérnek erymástól. A cél nem
lehet kétséges - jó elméleti és gyakorlati kvalitásokkal rendelkező élel-
mezési szakemberekképzése.Éz akkor lesz eredményes, ha közös neve-
zóre tudjuk hozni a különböző megvalósítható elképzeléseket . Az új
elképzelések, érvekkel támogatott kiütelezések el|en nem zárkózom el,
kész vagyok ezek megvitatá§ára. Kapcsolatom és üszonyom a yégzett
fiatal tiszti állománnyal jó. Gyakran megkeresnek telefonon és.szemé-
lyesen is különféle szakmai és egyéb témákkal. Ugy gondolorn az Ó helyt-
állásukat §egítjük, ha szakmai berkeken belúl szót értünk, saját teíüle-
tünkön rendet teszünk, más feladataibavaló beavatkozás és munkájának
minősítése helyett.
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Yálasz az élelmezési §zakmai konferencián elhangzott
megáüapításokra tett reagálá§ra

A Z MH ÉszF-ség szervezésében lefolytatott szakmai konferencián,
mint a Magyar Honvédség Iégvédelmi Parancsnokság élelmezési szol-
gálat főnöke vettem részt és szóltam hozzá. A katonai főiskolát Hosszú
Gyula őmagt úr a hadtáp tanszék tanára képüselte.

Hozzászólásomb an"A légvédelmi Parancmol<ság élelmezési szolgála-
tainak helyzete" címmel a jelenlegi helyzetértékelés mellett, egy helyen
szembesítettem a főiskolai felkészítést a gyakorlati munka színvonalával.

Az ezzel kapcsolatos megállapítrásaim inspirálták Ho§szú Gyula őr-
nagy urat reagálásra és észrevételinek megtételére. Hosszú őrnagy úr
idézi az e|őadásom kifogásolt részét. Meg kell jegyezlem, hogy azidézet
kiragadott és így nem teljes. a felkészítéssel, képzéssel foglalkoó mon-
danivalóm teljes megismerésével egy kicsit más megvilágításba helyezi a
lényeget. Megállapításaimat továbbra is fenntartom, nincs okom he|yes-
bítésükre.

Areagálő azt írja,hog "Nem a lcritikót szándékozom elutasitani" ha-
neni annak valódisóga ellen emelek szót. Az ellen, hogl ígt áIlnak a dol-
gokl'Természetesen én megértem a katonai főiskolán tanító tanárt, mert
nem éppen hízelgő megállapításokat tettem. É,n csak azt §zerettemvolna
elérni, hory felhívjam a figyelmet a gyakorlati felkészültség hiányossága-
ira. En azt vallom, hory ha a fóiskoláról kikerülő hallgatók nem tudnak
a gyakorlati követelményeknek az elvárásoknak kellően megfelelni, ak-
kor a képást meg kell változtatni. A reagáló igyelszik a mundér becsü-
letét védeni amiko r azt írja, bogy "A szakm,ai képzésre fordítandó tanórá-
kat iglel<szünk maximálisan kihasználni és a gtakorlati felkészültség szint-
jét emelni (délutáni egéni feladatolg önképzéselg konzultációlq esemény-
játék glakorlati feladatai végrehajtásának meghatározása). Azt is érezzül<,

hog az egéni kepességek elténi szintie miau a l<reativitós fejlesztése és
mérése érdekben mindinhibb egénre szabou feladatoknak van értelme."
Természetesen a főiskola feladata meghatározni a képzés mődszerét. Az
idézett módszer mindenesetre elgondolkodtató. Meggyőződésem, hogy
az elmélet és gyakorlat köZitti szakadék innen ered.
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Nem mehetek el szó nélkül Hosszú őrnagy úr észrevételei mellett,
melyeket visszautasítok, mivel úgy állítja be megállapításaimat, mintha
azok hamisak len nének, " l á tn o ki" képességek segítené nek és " blöff öl é s re"
szorítkoznék.

Azthiszem ezen észrevételében maradéktalanul megnyilvánul az el-
méleti és a gyakorlati ember közöttigondolkodásmó_d. Azelméleti ember
fel sem tételezi, hory a gyakorlati szakember (bár Ó is volt az) felismeri
a hiányos gyakorlati munka mögött, a hiányos elméleti felkészültséget.
Ezen érdemes elgondolkodni.

Én nem rendelk ezem "látnoki" képességekkel, és "blöffölésre" sincs
szükségem. Nem íűződtkhozzá étdekem. Gyakorlati és rendszeres ellen-
órzési tapasztalatom az alapja a hozzászólásomban mondottaknak.

A reagáló leírja a tematika alapján mit hány órában tanítanak, de
nem derül ki belóle, hogy a 100 órán belül mennf foglalkozik konkrétan
az élelmezési szolgálat adatfeldolgozási tevékenységével. Az ótaszám
felosztása nem az én feladatom. Az én feladatom az élelmeási szolgála-
tok, szolgálat főnökök teljesítményének, eredményeinek értékelése, a
feltárt hiányosságok megszüntetése.

Végezetül én nem kívántam és nem kívánok a fóiskola munkájába
beavatkozni. Csupán egy gondolat vezérelt, a pályakezdő fiatal tisztek
ryakorlati munkavégzésének eredményesebbé tétele. Ha elóadásomban
sikerült felhívnom a figyelmet a fóiskolai felkészítés terén tapasztalható
gondokra az már előrelépést jelentene a gyakorlati végzes során. Biztos
vagyok benne, hogy ha az elméleti és gyakorlati szakemberek rend-
szeresen kicserélnék tapasztalataikat, akkor a gyakorlati munkára való
felkészítés célirányosabbá válna.

Ialasch Györg őmagl
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SZAKAGI BIZTOSITAS

AMAGyAR HoNvÉDsÉG nnpü,óuűsa.xr nqrÉzBrr
A nnpüt ÉssIzroNsÁo szoLGÁlATÁBAN

Tóth Mihólyl

A Magyar Honvédség Repülőműszaki Intézet (MH RMI, további-
akban: Intézet) a Magyar Honvédség Parancsnoksága átszervezése kap-
csán 1992. íebruár 01-i hatállyal, új hadrendi elemként alakult meg, a MH
Repülómúszaki Szolgálatfónölrség közvetlen szakmai alárendeltségé-
ben.

Elóznények:

A Magyar Honvédség repülőcsapatait korábban egy különböző
megnevezésű és alárendeltségben lévó szervezet irányította. lrgutóbb,
7991 . év végéig ez a szeívezet a MH Légvédelmi és Repülő Fócsoport-
főnökség alárendeltségében múkódő MH repülófőnölrség volt, amely
egyesítette magában a katonai (állami) repüléssel kapcsolatos tevékeny-
ség teljeskörű felügyeletét, beleértve a repülő anyagnemfelelősi jogkör

ryakorlását is.

Az 7997. év végén bekövetkezett szeí\,ezeli változások következté-
ben a korábban egy kézben koncentrált feladatok végrehajtása megosz-
tásra került. Történetesen a MH Iégvédelmi és Repülő Főszemlélóség
alárendeltségében a MH Repülószem|élőségvégzi a repülőcsapatok ki
képzésével, harci alkalmazásával kapcsolatos felügyeleti, szabályozói te-
vékenységet, míg a repüló-anyagnemfelelősi, üzernfenntartási feladatok
tervezése, irányítása és felügyelete a MH Anyagi-technikai Főcsoportfő-
nölség alárendeltségében lévő MH Repülőműszaki Szolgálatfónökég
feladata.

l Dr, Tóth Mihály ny, mk, alezredes, a MH Repüómílszaki Intézet mü§zakj tudományos munkatár-
sa
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Az 1980-as évekvégén a Repülőfőnökség feladatai között egyre ka-
rakterisztikusabban jelent meg a hatósági tevékenység, illetve annak
szervezetszerű végzésének igénye. A hatósági feladatokra a Repülőfő_
nökség töwénl felhatalmazással bírt, azonban ülágosan látszott, hogy a
hatósági és az üzemfenntartói feladatok keveredése nem szerencsés,
azaz független hatósági szervezet létrehozása és működtetése Kvánatos,

Az 19§. évvég; átszervezés -létszámleépítés - soha nem látott kény-
szerű döntést eredményezett, a Repülófőnókségen felszámoliásra került
a Repülésbiztonsági szolgálat. A Magyar Honvédség repülőcsapatai ezt
követően úgy működte\ hog5l nem volt a hadseregnek a repülésbizton-
sággal hivatalból foglalkoó központi szervezete. Történt mindez abban
az időben, amikor sokak számára ülágos volt, hogy a repülések bizton-
sága nem pusztán központi kérdés, de megfelelő hatékonysága csak a

parancsnoki, üzemfenntartói alárendeltségtől való függetlensége es'etén
biztosítható.

Az Inúézet születése:

A fent említett legfontosabb körülmények között került sor 7992-
ben a MH Parancsnokágának újabb átszervezéséte, melynek a témát
érintő legjelentósebb tényezője az alkalmazói és biztosítói - szakanyag-
nem felelősi funkciók szétválasztása, ós a repülőműszaki biztosításnak az
anyagi-technikai biztosításba való integrálása volt.

A MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnökég keretein belül létreho-
zott MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség, az erősen korlátozott lét-
számkeret következtében nem lett volna képes a vele szernben támasz-
tott követelményeknek maradéktalanul megfelelni, ugyanakkor a Ma-
gyar Honvédségen belül, a katonai (állami) repülés hatósági feladatainak
ellátására kijelölt (felhatalmazott) MH repülőszemléló - az űj szervezeíi
felépítésben repülőmérnökók nélkül - hatósági jogkörének gyakorlásá-
hoz nem rendelkezett minden szakterületen megfeleló felkészültségű ál-
lománnyal.

Szükségessé vált egy döntéselőkészítéssel, kidolgozói feladatok
megoldásával foglalkozó szervezet létrehozása.

Ezen kénpzerítő tényezők hatrására került megalaKtásra a MH Re-
pülőműszaki Intézet.
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Az Intézet szervezeti elemeinek kialaKtásakor meghatározó volt a
fent körvonalazott problémák megoldásának igénye, és érvényesültek a
repülócsapatok sajtásosságaiból adódó szempontok és szükségszerűsé-
gek. Ennek megfelelően került létrehozásra az 1 . számú melléHet szerinti
s7eívezet, amelyben szembetűnően kettéválik a hatósági feladatokat el-
látó Légialkalnassági és Repülésbiztonsági, valamint az Uzembenígr-
trási és Javítrási Szolgálaí.

Az átszewezés sajátosságaiból adódóan a repülőcsapatok mérnök-
műszaki szolgálatait szakirányító szervezet - a MH Repü|őműszaki Inté-
zet - a MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség közvetlen alárendeltségé-
be sorolt középirányító katonai szervezetként került megalakításra. Fel-
adatait a MH Központi Repülőgépjavító Uzemmel, a MH Repülőanyag-
ellátó Központtal, a MH Gazdálkodási Hivatal Repülőtechnikai Osztály-
lyal, valamint a MH Repülószemlélóséggel együttműködve látja el.

Az Intézet működtetése:

Az |ntézet felállításakor sikerült megnyerni azlntézet számára egy
jól képzett repülőmúszaki, repülőgépvezetői és ejtőernyős állományi, és
olyan hatékony munkarendet kidolgozni, mely kedvező munkafeltétele-
ket teremtett. Az Intézet 1992. áprili§ végéig elérte a funkcionális műkö-
dőképességet, megkezdódött a szakterület szeíteágazó problémáinak
íeltárása és az átmeneti időszakban felhalmozódott problémák megoldá-
sa.

Az Intézet hatáskörébe az aldbbi kiemelt fontosságt1 szakterületek tar-
toznalc

- repülé§biztonsá gizsgálata, megelőző intézkedések kidolgozása,

- katonai repülóműszaki és berepülő pilóta szakzolgálati kérdések
rendezése,

- szakfelügyelet mérnök-müszaki területen,

- repülótechnikai eszközök gyártrásával, javításával foglálkozó szer-
vezetek műszaki minősítése,

- repüló anyagnem felelősi feladatok tervezése,
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- repülótechnikai eszközök jaűtásával, üzemeltetésével kapcsolatos
opeíatív üs/ek megoldása, leszabályozása,

- repülő és ejtőernyő technika műszaki fejlesztése,

- §peciális, repülótechnikai alkalmazásí mérőeszközök felhasználá-
sával, kezelésével, metrológiai biztosításával kapcsolatos feladatok sza-
bályozása, felügyelete,

- a repülőtechnika fenntartási terveinek kidolgozása.

A megalakítás óta eltelt rövid idő tapasztalatai még nem elegendóek
a hatékonyság kellő értékeléséhez, hiszen a repülőcsapatok szakirányí-
tásának újszervezeti rendjében a hagyományos hajózó - mérnök-műszaki
feladatkörök szétváltak, az eg]^ittműködés még a mai napig is a korábbi
hagyományokra és személyes kapcsolatokra épíwe folyik. A jelenlegi
" izolált" mőködés tényleges eredményességének megítéléséhez hosszabb
időre van szükég.

A repüló szakirányítás hatásk)réből az ]ntézethez tartoznak a követ-
kezők:

- a katonai (állami) légijármúvek múszaki állapotával és üzemben-
tartó szervezetekkel kapcsolatos elsófokú szakhatósági feladatok,

- a műszaki követelménytámasztás a hazai és import ipari javítások-
kal kapcsolatban, eryüttműködés a javítások utáni átvételekben,

- a légijármúvek berepülési intézkedéseinek kidolgozása, berepülé-
sek végrehajtásának ellenőrzése,

- a repűlőeszközóket érintő közlönyök folyamatos bevezetése a lé_
gijárművek üzemeltetését és üzembentartását szabályozó dokumentáci_
ók" szül<s ég sz einti módosít ás a", a repülőeszközök hadrafoghatóságának
és a repülésbiztonság helyzetének folyamatos elemzése,

- a repüló szakszolgátati engedélyekkel kapcsolatos előírások kidol-
gozása,
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- a légi üzemeltetés és üzembentartás csapatszintű irányításának el_
lenőrzése,

- a repülóeszközök és földi kiszolgáló rendszerek bes znrzési és javí-
tási terveinek kidolgozása,

- a repülómúszaki fejlesztést érintő területek felmérése, tervek
összeállítása, és bevezetésük irályítása.

Az Intézet műkMését gátló tényezők

Sajnos az Intézet feladatainak zavartalan megoldását egy sor kedve-
zőtlel tényező akadályozza, illetve nehezíti. A teljesség igénye nélkül
néhány, alapvető problémára ezúton is fel kívánom hívni a figyelmet.

A legnagyobb gondot az Intézet jogállásának - immáron két éve hú-
zódó - megoldatlansága okozza, ami abból származik, hogy 1992 febru-
árjában a kormány az MH repülőszemlélőt jelölte ki a katonai légügyi
hatóság vezetójének. Ennek a MH repülőszemlélő, a már korábban vá-
zolt hiányos szervezete miatt nem tud megfelelni és az Intézeten Kvül
nincs a Magyar Honvédségnek olyan szervezeti eleme, amelynek struk-
túrája lehetóvé tenné a katonai légijárművekkel kapcsolatos repülőmér_
nöki feladatok maradéktalan elvégzését.

A rendszer ellentmondásosságát jellemzi, hogy 1993-ban a rendésze-
ti légijármúvek hatósági feladataival a kormány ugyancsak az MH Repü-
lőszemlélőséget bízta meg, azonbanjogkörét az MH Repülőműszaki In-
tézet bevonásával kell ryakorolnia.

A másik - a feladatok megoldását, az intézkedési lehetőségeket -
korlátozó probléma az Intézetben szolgálatot telje§ító mérnökök, bere-
püló pilóták, ejtőernyős szaktisztek besorolása. A középirányító szintből
és a szervezeti tagozódásból adódóan a beosztott mérnök fótiszti helyek
besorolása alacsonyabb a parancsnokságoknál rendszeresített beosztá-
soknál, bár az Intézetnél szolgáló mérnökök határozzák meg az irányítá-
suk alá tartozó területen folyó szakmai tevéken}öéget.

He\telen döntésük negatívan befolyásolja a Magyar Honvédség re-
pülőcsapatainak hadrafoghatóságát, a repülőtechnika üzemképességét,
megbízható múködését, ame\ből származó felelősséget természetesen
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mindentől függetlenül viselniúk kell. Végzik ezt olyan beosztásban, mely-
nél magasabb mérnöki beosztások az egységeknél is vannak. Sok konf-
liktus forrása ez a z intézeti és a hell mérnökök között.

, A jelenlegi áldatlan állapot a katonai repülés ügyének árt, ame\en
-jogállásuk rendezéséig - csak a személyes kapcsolatok ápolása segíthet.

Az latézet szakir ánltói tevékenységéűl:

Az lntézet ío|yamatosan feldolgozz a, e|emzi a repülótechnikai esz-
közök üzemidő felhasználásával, műszaki megbízhatóságával kapcsola_
tos információkat, alapadatokat. Ezek felhasználásra kerülnek más in-
formációs anyagokhoz, a különféle tervezési feladatokhoz, jelenté§ekhez.

A szakhatósági feladatok megvalósítása érdekében gújtjü\ nyil-
vántaítjuk, kiadáshoz előkészitjük a repülő és ejtőernyő, valamint a re-
pülést kiszolgáló gépesített eszközök szerkezetét, üzemeltetését, üzem-
bentartását és csapatjavítását előíró, külföldi gyártóktól és tervezőiro-
dáktól érkezó alapdokument{ciókat, közlönyöket.

Rendszeresen elvé gezzik a légij ármúvek berepülésébe közvetlenül
bevont személyi állomány szakzolgálati minősítő és ellenőrzó üzsgáit.

Jelenleg kidolgozás alatt vannak a különböző szakmai minósítő kö-
vetelményrendszerek, a repülőgépvezető és repúlőműszaki állomány
képzése területén, Később ezek figyelembevételév el tervezzik e|végez-
ni a szakszolgálati engedélyek kiadását,

Az Intézet igen fontos feladatai közé tartozik a repűlőcsapatok mű-
szaki fejlesztésének tervezé§e irányíüása is. A munka során az elmúlt
időszakban több korszerú eszközt szereztünk be, állítottunk rendszerbe.

Ilyen például a Magyarországon csaknem egyedülálló repülőgép haj-
tóművekhez és más gépészeti rendszerekhez használható "Rezgésdiag-
nosztikai állapot vbsgáló rendszef'.

A rendszer segítségével 1993-ban több hajtómúvön végeztünk vizs-
gálatokat, úgy a megbízható működés, mint a hibaelemzés céljábóI. A
mérések eredményeként üzembeállítottunk és folyamatos felügyelettel
üzemeltetünk ery olyan MIG-21-es repülőgéphajtómúvet, arnely a szál-
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lítás során balesetet szenvedett. Rezgéselemző nélkül a hajtóművet is-
mételten ipari átszerelésre kellettvolna küldeni, melynek költsége több-
szöröse a berendezésbe invesztált összegnek-

Ugyancsak ezen rendszer felhasználásával két hajtómú üzemelteté-
sét tiltottuk meg, mivel ezek múszaki állapota komolyan veszélyeztette
a repülés biztonságát.

Bár a rezgéselemzóvel csak korlátozott számú méréstvégezíink, az
eredményeinkre nemzetközileg is felfigyeltek, amit az 1993 tavaszán a
Szolnoki Repüléstudományi Napokon elhangzott elóadás alapozott
meg. Atudományos közleményolyan műszaki színvonalúvolt, hogy meg_
hívást kaptunk az 1994-ben az Amerikai Eryesült Allamokban megren-
dezésre kerülő világméretű Repüléstudománf Konferenciára. Sajnos az
anyagi lehetőségek erősen korlátozott volta nem biztosítja a kiutazásun-
kat és részvételi díj befizetését.

A rezgésdiagnosztika mellett 1993. ev végén mégkét rendkívül fontos
diagnosztikai rendszert skerük felhltatni és beszeremi:

- Az egyik a hajtóművekből, reduktorokbólvett olajminta tribológiai
elemzésére használható, A BAIRD MOA tipusú automatikus olajanali-
zátor, mely a g5rűjtött olajmintában található kopadékból 10 kiválasztott
kémiai elem mennlségének megh atfuozásfuaképes. Segítségével folya-
matosan nyomonkövethető az olajjal kent gépészeti berendezések el-
használódása.

A rezgésdiagnosztika és a tribológia tudományának ötvözésével a
repülótechnika diagnosztikájában minőségi elórelépést tehetünk. Ehhez
a legfontosabb eszkózök rendelkezésre állnak, soron következő felada-
tunk a szükséges eljárások kidolgozása és azok integrálása az üzemben-
tartás rendszerébe, ami a már meglévó hagyományos eszközökkel kiegé-
szíwe lehetóvé teszi a hajtómúvek, reduktorok állapot szerinti üzemel_
tetésének fokozatos bevezetését.

- Az előzőekben említett másik korszerű rendszer, mellyel bőűthet_
tük a diagnosztikai lehetőségeinket a kenő és hidraulika olajok minősé-
gét eíemző berendezá. Alkalmazásával lehetőség ny{lik a különböző
olajok elhasználódási mértékének megbatározására. Az eszközökkel
biztosítható a repülógépek és a földi kiszolgáló berendezések folyamatos
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tisztán tartása és a keletkező szennyződések időbeni kiszűrése, ami által
jelentósen csökkenthetők a hidraulikus elemek kopása, valamint meg-
növelhetó az egyre drágább kenő- és hidraulika olajok üzemideje.

1993-ban fejeződöttbe a repülőgép navigáció területén új korszakot
jelentő " Múholdas helyneghatdrozó navigációs bermdezések (GPS)" csa-
patüzsgálata és alkalmazásbavétele.

Az Intézetnek jelentós feladatai vannak a hazai gyártású korszerű
fedélzeti adatrögzítő és földi adatfeldolgozó rendszerek (SZIROM; TI-
SZA; TEMES; TAVASZ) fejlesztésében és széleskörű elterjesztésében.

A fejlesztések megkövetelik, hogy szakembereink a szűkös lehetó-
ségek kihasználásával rendszeresen részt vegyenek a hazai szakmai tu-
dornányos konferenciákon, tanácskozásokon, kiállításokon és más szak-
területünkhöz tartozó fórumokon.

A szakmai felkészültség folyamatos tökéletesítése mellett kiemelt
feladatként kezeljük az állomány nyelvtanulásának megszervezését. En-
nek érdekében jelenleg is több munkatársunk vesz részt nappali nyelv-
tanfolyamokon, illetve továbbképzéseken. Tudomásul kell vennünk,
hogy a repülés nemzetkcizivé vá|ásával az angol nyelv ismerete minden
repülésben dolgozó szakember számára nélkülözhetetlen.

A munkamenet szerves részét kép ezi a hazai repűlés-tudományi in_
tézetekkel és eg]etemekkel való kapcsolattartás.,Folyamatos kapcsolatot
tarank: aBudapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Tanszé-
kével, a MH Szolnok Repülőtiszti Főiskolával, a MH Haditechnikai In-
tézetéve|, a BM Bűnüryi-Kutató Intézetével és egyéb oktatási, tudo-
mányos és fejlesztő-gyártó szervezetekkel,

Az Intézet főbb feladatai az 1993, és 1994. években:

A felsószintű döntések eredményeként az Intézet központi felada-
tává vált:

- a MIG-29 tipusú repülőgépek rendszerbeállításával összefüggő
előkészítő, szer.lező, végrehajtó tevékenység, továbbá a repülőgépek
átvéte\e, légialkalmassági vizsgálata és a szükséges műszaki fejleszté-
sek irányának kidolgozása, feltételeinek megteremtése,
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- aZ L-39 tipusú repülógépek átvételével, üzembentartásával, elhe-
|yezéséve|, felhasználásával összefüggó tervek kidolgozása, az üzembe-
állítás megszervezése, a szükséges rendszerbeállítási intézkedési tervek
elkészítése,

- a hazai repülőgépvezető képzéshez szükéges turbólégcsavaros is-
kolagép beszerzésére kiírt tender értékelése. A döntést követóen a be-
szerzésre kijelölt tipusú repülőgép rendszerbeállítási feladatainak végre-
hajtása, á a (MiG-29-nél már felsorolt) hatósági feladatok elvégzése,

- a katonai és rendészeti légijármúvek üzemeltetésével, územben-
tartásával ös§zefü ggő szakigazgatási és szakhatósági feladatok elvégzése,

- a katonai légijármúvek alkalmasságának vizsgálata és az üzemelte-
téssel kapcsolatos repűlésbiztonsági feladatok meghatározása,

- a légijárművek üzemeltetését és üzembentartását elősegítő infor-
mációk gyűjtése, feldolgozása és az információs folyamatok rend-
szerszemléletű műkódtetése,

- az Intézet jogszerú hatásköri és eryüttműködési feladatainak ki-
dolgozása, a meglévő alá- és fölérendeltségi viszonyok, kapcsolatrend-
szerek tisztázása, pontosítása és működési hatásfokának növelése.

Az Intézet bemutatásánál munkánk és gondjaink vázlatos ismerte-
tésénél csak körvonalaztuk azt a nagy témaköít amivel nap mint nap meg
kell küzdenünk, Amunkánkat akadályozó problémák felvetését nem pa-
naszként tesszük, hanem annak tudatában, hogy az ilyen jellegű gondok
nem az Intézet sajátosságaiból adódnak, ezek hasonlóan meglehetnek
más szervezeteknél is, és hogy ezen problémák orvoslása a katonai repü-
lés, ezzel összefúggésben az ország védelmének ügyét szolgálja. Jó kez-
deményezésnek tartjuk a bemutatkozási lehetőséget és ezen belül a kö-
zel azonos szakmai szervezeteknek a megismerését, valamint az eredmé-
nyek átvételének lehetőségeit.

Intézetünk mint fiatal szeívezeí, a valóságban is fiatal, jólképzett
szakemberekból á||, ezért az elénk tornyosuló nehézségek megoldására
megfelelő biztosítékot látunk.
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1. számú melléklet

A Maryar Honvédség Repülómúszaki Intézet szervezeti felépítése

f !élz.rt r§3zc., Eld<t!o_
ntt l, a' f.!yl,.t otztal,
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EI§zIGETBLT TERüLBT vlsún VoNALszAIi{szAI
FoRGALMA nmcsznnwzÉsÉr.IEr Ar.ApJAI

Duchaj Istvda|

A Magyar Köztársaság közlekedési háíózatát az új védelmi irány-
elvek és a magyar fegyveres erők feladatainak és alkalmazási elveinek
szempontjából vizsgálva megállapítható, hogy bármely várható irányban
a védelmi hadművelethez szükéges csapatcsoportosítás létrehozásához,
illetve a védó csapatok tevékenységének, manóvereinek végrehajtásá-
hoz á az ellátásuk biztosításához célszerű olyan törzshálózat kijelölése
és fenntartása, amely valamennyi lehetséges változatban szükséges, to-
vábbá ebből kiinduló és hadműveleti tevékenység követelményeinek
megfelelő kcizlekedési utak, objektumok (csomópontok, hidak, vasútál-
lomások stb.) kijelölése.

A vasúti hálózaton belül a rombolások várható célpontjai a vasúti
csomópontok, a nagyobb vízi átkelőhélyek vasúti hídjai, és a vasúti alag-
utak.

Blszigetelt teriiüet keletkezósének körülményei

A Magyar Köztársaság földraj zi adottsága, vasúti háló zatának íelrépí-
tése szinte felkín álja az ország - vasúti közlekedés szempontj ából - elszi-
getelt területekle való felosztását. Az ellátási szállításokés csapatcsopor-
tosítások vegrehajtásának megvalósítrása ilyen esetben csak a teriiLleten
működtethető vonalszakaszok igénybevételével oldható meg. A vasúti

1 Duchajl§tváú alezrede§,aZMKAHadtáplanszékegyetemiadjunktusa
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csomópont és az elszigetelt vasúti vonalszakasz a közlekedási szakiro-
da|om " mo stohagtermekei".

Amennfben a szállítási irány több elszigetelt területen2 halad ke-
resztül, a forgalom megszakadási helyén ideiglenesen létrehozott átrakó
köíleteket szüIséges üzemeltetni. Ez a közlekedési elem azonban ren-
deltetése s"empontiából eltérő az ismert IÁK-tól. Alapvető funkcióját
az elszigetelt vasúti vonalszakaszokon folyó folyamatos vonatforgalom
mennfségi és minőségi összetevó i határozz{k meg-

Az elszigetelt területek vasúti vonalszakaszait3 a rombolás jellegétől
és terjedelmétől, valamint a vasúti objektumok szennyezettségétől füg-
góen eltérő időben vehetik igénybe. Ezért amikor ezen szakaszok igény-
bevételre vonatkozó elhatározást meghozzák, meg kell határozni az
igénybevétel lehetőségeit és célszerűségét.

Vonalszakaszok igénybevételének szempontjai

Az elszigetelt vasúti vonalszakaszok alkalmasságát a szállítások
igénybevételére, mindenekelőtt az állandó berendezések technikai álla-
pota, a vasúti szállítások változó eszközeinek megléte és a vonatforgal-
mat akadályozó rombolások megszüntetéséhez szüks éges idő határozza
meg. Ezen kívül elengedhetetlen számolni a szállító vonalon működte-
tett ki-, be-, átrakó állomások (körletek) működőképességének határi-
dőivel, valamint be-, ki, átrakó kapacitásaival. Figyelembe kell venni to-
vábbá az elszigetelt vasúti vonalszakaszon mikor lehetséges az anyagi-
technikai eszkózök, csapatok átadása, valamint ázzal, hory milyenek az
átrakás feltételei más szállítási ágazatokra.

2 Elszi8etelt terüIetek: az orsá8 közlekedési hálózata, objektumai kelet-
kezett amn jelentós kiterjedé§ű területek, amelyeken belül az el§zigetelt vasúti vonalszaka§zok-
ról az átínenó for8almat a c§atlakozó vonalakra és a hosszú helyreállítási idó§zükéglet miatt le-
heletlen me8valósítani.

3 Elszigetelt Yasúü vonal§zaka§zok az elszigetelt területen belül két rombolási hely között keletke_
zó, 

^fő 
szá]llíásiiáíryu)a elhelyezkedó, műkajdóképes és íBy katonai száiítá§i szüksé8letek kielé-

8ítésére koílátozott mértékb€n i8énybevehetó vasúti vonal§zakaszok.
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A fentiekből következik, hogy az IÁK-ek alkalmazásra történő
előkészítésének tervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani a szál-
lítások további fol}tatását biztosító elszigetelt vasúti vonalszakaszok
igénybevételi lehetőségeire, azaz a körlet berakó (kirakó) állomásai-
nak mennyisége alapvetően függ a gördülő állomány mFglététől, vala-
mint a forgalom megszakadási helyétől a következő IAK- ig, illewe a
rendeltetési helyig igénybe vehető elszigetelt vonalszakasz áteresztő-
képességétől.

Ebből egyértelműen következik, hogy az IÁK felépítését, berende-
zését, műkódtetésének időbeosztását, elóké§zítését csak avele közvetlen
kapcsolatban álló elszigetelt területek vasúti vonalszakaszai igénybevé_
teli lehetőségével komplexen lehet vizsgálni.

Elszigetelt területek határain tehát amennfben átmenő forgalmú
vasúti vonalszakaszokat üzemeltetünk ideiglenes átrakó körlet(ek) mű-
ködtetése szükséges a szállítások folyamatosságának biztosítása érdeké-
ben.

Amennyiben csak az elszigetelt terület határain belül vesszük igény-
be a vasúti vonalszakaszt, a vonalszakasz végpontjain vasúti csatlakozási
pontokat kell létrehozni más szállítási alágazatok rázére.

A működőképes elszigetelt vasúti szakaszok kezdeti pontján ideig-
lenes átrakó körletet, végpontján - a szállítások folyamatossága érdeké-
ben - vagy ismételten IAK-et, vagy vasúti csatlakozási pontot - egyéb
szállítási ágrészére - kell létrehozni.

Szálütási munkák megszervezése

Az nX Ger-et) határain belül elő ketl készíteni a kerekes és lánc-
talpas technikai eszközökkel rendelkező hadműveleti lépcsők ki-, és be-
rakó állomásait, valamint az anyagi- technikai-ellátási eszközök részére
specializált állomásokat. Külön figyelmet kell fordítani a rakétatechnikai
eszközök, rakétahajtó, robbanó, mérgezó anyagok ki-, berakó állomása-
inak kijelölésére és előkészítésére.
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Az IÁK határain belül eló kell készíteni a gépkocsiutakat, átkelőhe-
lyeket, szállító eszközőket, a rakodás gépesítés technikai eszközeit, vala-
mint a csővezetékeket.

A szállítások vasúti gördülóanyaggal történő e|látásához, meg kell
szervezni a gördülőállomány előkészítő és mentesítő helyeit. Atechnikai
eszközökrögzítéséhez szükséges eszközöket elő kell készíteni és készle_
tezve tárolni.

A szállítmányok mozgásának és a vonalszakaszon való munkájának
irányítására a meglévő híradó eszközöket kell igénybe venni. Szükség
esetén a szállított csapatok híradó eszközei szintén használhatók,

A rombolt objektumok megkeíülésének végrehajtására hadművele-
ti lépcsók és anyagszállítások érdekében elő kell készíteni:

_ nehéz technikai eszközökkel rendelkező csapatok átbocsájtá-
sához speciális menetvonalakat,

_ könnyű technikai eszközök és gépkocsiszállító eszközök közle-
kedéséhez gépkocsiutakat,

_ a csapatok és anyagi-technikai eszközók berakó- és kirakó
állomásaihoz vezető gépjárművel járható bekötő utakat.

A fentieken kívül a csapatok és szállító gépjárművek manővereinek
biztosításához harántutakat kell kijelölni, amelyek az adott körletben
összekötik a csapatmozgások és a gépkocsimozgások menetvonalait a
legfontosabb gépkocsiutakkal.

Az elszigetelt vasúti vonalszakaszon folyó munka megszewezésének
első lépése a szakaszon"rekedt" vonóeszközök és vasúti kocsik üzemké-
pes állápotba való hozatala. Amennfben az üzemanyag- és űzelátás biz-
tosítására az állandó objektumok nem állnak rendelkezésre a közbeeső
állomásokon kell kiszolgáló helyeket létrehozni.

Az elságetelt vonalszakaszok igénybevételével kapcsolatos munkát
egységes technológiai folyamat szerint kell megszervezni, amelynek alap-
ját a vonatok menetgrafikonja képezi, A csapatok és anyagi+echnikai
eszközök be-, ki- rakási munkálatainak technológiai fo|y?imaíát, az igény-
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bevételre kerülő állomások szakosításának figyelembevételével kell
megtewezni-

A rakodási technológiai folyamatok teryezésénél és szervezésénél
figyelembe kell venni a kirakási és berakási frontok hosszát, a rendelke-
zéste állrő erőket és eszközöket, valamint a vasútról más szállítási ágra
történő teherátadás lehetséges módjait.

Vonatforgalom megszervezésének alapjai

A vasútállomások szakosításánál fontos szerepet játszik, hogy az
adott állomás alkalmas-e a különböző kategóriába tartozó szállítmányok
fogadására, indítására és áteresztésére, valamint a szükséges technoló-
giai műveletek végrehajtására.

A vasúti gördülőanyagokat a berakás és kirakás he|yéhez célszerű
szállítmányonként, vagy önálló szállítmányként beállítani, figyelembe vé-
ve a kijelölt állomás rakodás- technológiai adottságait. A szállítmányok
összeállítása, okmányolása, tolatási manővereinek végrehajtása a min-
denkor érvényben lévó utasításoknak megfelelóen történik.

Az ígénybevételre kijelölt vonalszakaszon a szállítmányok mozgását
a rombolást megelőzően éwényben lévő grafikon alapján kell megszer-
vezni. Amennlben erre nincs lehetóség új grafikon kidolgozása szüksé-
ges. Az elszigetelt vonalszakaszon olyan típusú grafikon használata a cél-
szerű, amely biztosítja a szakasz maximális áteresztő és szállító- képessé-
gének kihaszná[ását.

A vonatmozgási graíikonnak tarta|maznia kell az állomásokon a
szállítmányokkal kapcsolatos műveletek sajátosságait, a mozdonyfordu-
lókés mozdonyváltópontokhelyét,változásait,valamint avasútakés más
szállítási alágazatokkal történő eg:yüttműktidés rendjét.

Az elszigetelt vasúti szakaszokon a szállítások folyamatossága jelen-
tős mértékben függ a vasúti gördülőállomány beérkezésének, beállításá-
nak a gépkocsi sállitóeszközök mozgásával történó összehangolásától.
Ezért a különböző szállítási ágak munkájának összehangolása érdekében
úgJmevezetett csatlakozó nozgási grafikonokat kell összeállítani.
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Lesz<igeáetjük, hogy a szállítási irányban igénybe vett elszigetelt
vonalszakaszon a forgalom nagJ§ágát el§ősorb an az átrakő körlet (kör-
letek) és a szakasz (szakaszok) áteresztőképessége eryüttesen határozza
meg.

Amennfben a forgalom nag,sága - vagyis az IÁK átbocsájtó képes-
sége - kisebb. mint a vonalszakasz áteresztőképessége, abban az esetben
"telítetlen" grafikon' alkalmazása célszerű, amely lehetőséget biztosít a
szállítmányok sebességének növelésére, ezáltal a vonat- és mozdonyfor_
dulók meggyorsítására,

Az alapgrafikon és ahozzácsatlakoző mozgási grafikonok felépítése
során a ki- és berakási múveleteket, valamint a vasútállomásokon vég-
zendó forgalomtechnológiai munkákat figyelembe kell venni,

A számításokat minden lehetséges esetre célszerű e|végezni.

A fogadó vasútállomás fejlett vágányhálózata esetén a szállítmányok
kirakási időközei "I" az alábbi összefüggések alapján számíthatók ki:

I'=tb+líak+tát,

Abban az esetben, ha a kirakó állom ásvágárlyhálózatanem felel meg
a kívánt követelményeknek a szállítrnányok kirakási idóközei a követke-
ző képlet szerint állapíthatók meg:

I" : térk + trend + tb i trak + tát + tóssz + tind

ahol: térk, tind = a szállítmány érkezésekor és indulásakor
végzendó műveletek ideje;

trend, tössz = a vonat rakodóhelyeknek megfelelő rend-
ben történő rendezésének, illetve a rakodási

4 Telíteden 8rafikon: a vizs8ált vasúti vonalszakasz maximais áteresáókéPe§sé8ének csak e8y
sziiksé8€s része keíült fellnsmáásra a szálítínányok közleke/tetéséíe. A femmaradó - kózle-
kedés §zempontjáMl üáosított (vonó-, 8a'fdülóanya8_, kj§zol8áó személyzet stb.) - 8rafikon .é_
szek taatalékoi képezDek
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tb, tát

írak

műveletek után vonatba történó öss ze,állításá-
nak ideje;

= a vasúti gördűlóállomány rakodóhelyek
szerinti beállítási, illetve az üres állomány átál-
lítási és takarítási ideje;

= a teljes szállítmány rakodási műveletének
elvégzéséhez szükéges idő
(tberak + tkirak).

Lgk

I = trak + 

- 
_ türes

Vgk

= a rakott szállítmány beállításának, kirakásá-
nak, okmányolásának, valamint a forgalom-
technológiai műveleteinek összideje;

= az üres vasúti gördülóanyagok s zállítmány
típusa szerinti összerendezésnek, valamint

A technikai, de kúlönósen az elosztó állomások, amelyek az elszige_
telt vasúti vonalszakasz szélsó határainál helyezkednek el a szakaszon
közlekedő rakott szerelvényeken rendezési műveleteket nem végeznek.
Rendkívüli esetekben azonban ezen állomásokon az üres szerelvények-
a szállítandó anyagi-technikai eszközök, illewe csapatok ó§szetételének
megfelelő - rendezését végre lehet hajtani. A szállítmányokhoz a moz-
donybiztosítást, valamint a gördüló állomány technikai átizsgálását a
forgalmi grafikonokon fel kell tüntetni. Ezen műveletek idejét a minden-
kor érvényes technológiai normák szerint szükséges megállapítani.

Különös jelentős égű az e|szígetelt vasúti vonalszakaszon közlekedó
szállítmányok forgalmi grafikonjának egyeztetése az üres vasúti gördü-
lőanyagok sérült objektumokhoz történő előrevonásának grafikonjával.
E két grafikon egyeztetése azonban feltételezi az anyagok átadásának
közvetlen módját (azaz vasúti kocsi-gépjármű-vasúti kocsi).

Ebben az esetben két szállítmány be-, illetve kirakásra történő
előrevonásának ideje az alábbi képlet alapján határozható rneg:

ahol: trak

türes
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A csapatok és anyagi eszközök elszigetelt vasúti vonalszakaszon egy
írányba való szállítása esetén célszerű típusvonatokat alkalmazni. Ez le-
hetőséget biztosít a gördülőállomány manővereztetésének csökkentésé-
re, valamint célirányosabb kihasználására. A fordulókban közlekedő va-
gonok mennyi§égi és típusonkénti összetétele meg kell hogy feleljen az
elszigetelt vonalszakaszon lévő gördülőállomány összmennyiségének.

A szükséges fordulók mennfségét az alábbi összefüggések segísé-
gével lehet megh atározni:

Lgk

Vgk

ahol:l,inap

0
Nvon

ahol: tbe, tki

Lplsz

Vvon

a berakás végrehajtásához szükéges műsza-
ki, forgalomtechnológiai műveletek összideje;

= az átrakás során a közúti mozgások távolsá-

E^;

= közuti szállítás átlagsebessége.

Nnap = qxNvon

= meghatározott típusú katonai szállítások
végrehajtásához szükséges naponkénti fordu-
lók száma;

= forduló végrehajtásához szükséges idő;

= a naponként átadásra kerüló - meghatáro-
zott típusú - vonatok darabszáma.

24 Vvon

= a teljes §zállítmány ki, illewe berakásához
szükséges idő;

= az elszigetelt vasúti vonalszakasz teljes
hossza;

= a vonalszakaszon végrehajtásra kerülő for-
dulók menetsebessége.

A forduló ideje a következő módon határozható meg:

1 2l*ísz

- 

(tbe + + tki);
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A szállítások végrehajtásához szúkséges mozdonyszüks églet az a|áb-
bi képlet alapján határozható meg:

ahol:Nm

Nm=9xKxNelsz

= mozdon},szűkséglet;

mozdonytartalék eryütthatója, amely 1,10-
1,20 értéknek vehető;

k = egy vonatpárhoz a mozdonpzükéglet
együtthatója (0,5-0,6);

Nelsz = a szállítások méretei a vonalszaka§zon vó-
natpárban.

Az elszigetelt szakaszokon a mozdonyok igénybevételének biztosí-
tásához, a fútőanyag szükéglet me ghatározásáhozíigyelembe kell venni
a mozdony típusát, aZ üzemanyag tiípusát, azt aZ időtartamot ameddig a
mozdonyok a be-, és kirakóállomásokon tartózkodnak, illetve a mozgás
méreteit.

A mozdonypark nagyságának, a lehetséges mozdonyforduló, illewe
a meglévő kiszolgáló berendezések teljesítőképességének függvényében
kell a vontatóeszközök technikai kiszolgáló állomásait kijelölni és beren-
dezni.

A vonalszakaszok igénybevételi célszerűségének, forgalma megszer-
vezésének elemzése után a katonai szállítások megszervezésével kívánok
foglalkozni

Az ország közlekedési hálózatának háborús szállítások végrehajtá-
sára történő igénybevétele megköveteli minden felhasználható közleke-
dési ág ágankénti és együtte§ elemzését, értékelését. Az összehasonlító
viagálatra azéttvan szükég, mert a bonyolult ó§szetett szállítási felada_
tokat háborús időszakban csak a közlekedési ágak maximális összehan-
golásával, komplex alkalmazásával lehet végrehajtani,

Ebből következik, hogy a komplex vizsgálat elótt minden közleke-
dési ágat eryenként is naryító alá kell venni. Igy a vasúti kózlekedési ág
teljes vertikumának elemzése elengedhetetlen az igénybevételre történő
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tewezése során. E feladat munkasorrendjére is igaz az egységes közle-
kedési hálózat elemzésének sorrendisége, vagyis a vasúti közlekedési
ágat mint egységes egészet kellÜzsgálni és természetesen a meghatározó
elemeit önállóan is.

A forgalom folyamatosságának biztosítása szempontjából meghatá-
rozó - egymástól elválaszthatatlan - elemek (vasúti csomópont, IAK, el-
szigetelt terület vasúti vonalszakasz) közül a közlekedési terminológiá-
ban alig ismert elszigetelt vasúti vonalszákaszok keletkezését és igény-
bevételének lehetó§égét elemeztem.

Megítélésem szerint az elszigetelt területek vasúti vonalszakaszai
forgalmának megszervezésével a háborús helyzetben megbízhatóbban
funkcionáló vasúti szállítás végezhető. Ennek eredményeképpen javul-
hat aháborű vasúti szállítás igénybevételi lehetósége, a csapat- és anyag-
szállítrások időbeni vegrehajtásának biztonsága, összességében az ország
védelmi képessége.
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GyÁRTóK És szor,cÁr,rerór nm.{ósÉcücyl
RENDSZEREI

A MH Gazddlkadósi Hivaíal Milöségellenűzési Főo db Rendszertanusító
Outtityóna* szezői küössége|

A katonai logiszika valamennyi alapfii-
yeletének teruezé§ és végrehajtdsi folya-
matóban törvény szerüen jelentkezik az
adott szakaszra és szaknmi terüIetre vo-
natkozó minőségbiztosítósi kjvetel mé-
nyek megfog al mazósónak és biztosí-
tdsónak igénye. A hivarl<ozott sza*íerüle-
tek kielrclkadö katonai, gazdasdgi és mű-
uaki jelatöségérevoJótekiftetal, a II.ev-
folyam 2, szóruitól kzdödöen, adwk ttí-
jékoztaróst a katonaj minöséqüp akwí-
lis kérdéseiről.

Szerkesztőség

Aminőségről napjainkban mamár hazánkban is naryon soksó esik.
Mást ért a|atta 

^ 
gyártó, mást ért alatta a forgalmazó, a szolgáltató és

végülmást ért alatta a vevő, a fogyasztó. Uj fogalommal állunk-eszemben
vary csupán eg;r régóta létező dolog kapott nagyobb íigyelmet, mint ed-
dig? Ujdonság tartalmúak-e a szabványosság, a mérésüg5l, a gyártásfelú-

ryelet, a minőségellenőrzés, a tanúsítás fogalmak?

Kis kitérőt érdemes tenni. Korai őseink is alkalmazták a minőség
fogalmát, mégha ezt nem is tudatosan tették. A gjnijtögető, vadászó élet-
mód során is azt a bogyót, termé§t, g5rüínölcsöt g]^íjtötték, amely az fulé-
süknek, igényüknek megfelelt, arta az állatravadásztak, amelynek húsa

l A MH GH szerói közössé8éítek tagjai: Pálo§ Etnil alezíedes o§ztáíyvez€tó, Lakato§ Lá§zlóné
ínk. órna8y, osáá},vezetó helyettes, solténszky Lá§zló óma8y, mémök fóti§zt, Gaál Lajo§ közal_
kalmázott
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a legélvezete§ebb volt számukra és annak a bundáját nyizták le maguk-
nak, amely a legjobban védte a testüket a kegyetlen hidegtől.

Ósszegezve, a természetben található javak közüt azok binoHúsára
törekedett, amelyek igényének a le§obban megfeleltek

Az igény adott szinten való kielégítésére történő törekvés, az eszköz-
elóállítá§i tevékenység kezdetétől fogva jelen van. A fejlődés során már
az ókorban isjól körülhatárolhatóan megjelentek a mai fogyasztói érdek-
védelemben is meglévő eryes elemek. Konkrét terméknek konkrét kö-
vetelményeket kellett kielégíteni, amely kóvetelmények kezdetben csak
törvényeróvel bíró szájhagyomány útján terjedtek, majd később írásban
is rögzítésre kerültek, Ezeket a követelményeket a mai szabványok korai
őseinek lehet tekinteni.

Hamar felismerték, hogy akár a kézművesség, akár a kereskedelem
nem nélkülözheti a viszonyítási alapokat, az alapmértékeket és azok
haszná|atát, amelyek tekinthetők úgy, mint a mérésügy korai megjelenési
formái. Természetes, hogy az alapméttékek igen egszerű származtatású-
ak voltalc az emberi test részei adták a mértékes/§égeket - hüvelyk,
arasz, sing, láb, öl stb., amelyek egy népcsoporton belül viszonylagosan
reprodukálhatóak voltak. A bonyodalmak csak a népek közötti árucsere
során jelentkeztek, ahol az antropológiai különbségek jelentős méretel-
téréseket eredményeztek.

A termékelőállítási folyamat eredményének, magának a terméknek
a vizsgálata és a üzsgált eredményének: a megfelelésnek vagy nem meg-
felelésnek rögzítése - valamilyen módon történő megjelenítése, írásba
foglalása - is fokozatos fejlődés során alakult ki, A'lninősítés" leEegysze-
rűbb módja az elégedetlen vásárló tettlegességig fajuló dühkitörése volt,
aki így vett elégtételt a kézművesen. Fejlettebb fokon az á|lamszervezet
íögzítette a nem megfelelő minőség retorzióit, - a római jog halállal bün-
íette az építőt, ha építménye összeornlott és ez a lakók életét követelte-

Az előá||ító azonosítása és felelőssége érdekében a készítők saját
jelüket kötelezően elhelyezték a terméken. A nagy vásárlík - az állam, a
hadsereg _ megbízottakat alkalmaztak a termék elóállítási folyamata és
végtermék vizsgálata céljára, akik szintén személyükre utaló jelöléseket
helyeztek el a kérdéses terméken. Ebben a tekintetben a hadseregek
élenjáróak voltak. A római légiók ellenőrző, áfuevő tisztjei ús/ a hadfel-
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§zerelést, mint más anyagot - téglát _ ellenőriztek, megjelöltek. A légiók
átvevői, a katonai átvevők - receptor miliciae - a mai Aquincum helyén
volt légiós táborba is követték egységüket, néhányuk sírköve a romkert-
ben található.

A középkor és az újkor uralkodói, hadvezérei is felismerték a had-
viselés szempontjából igen fontos hadfelszerelés - eszközfelügyelet fon-
tosságát és ha kellett, külföldi hadmérnökök alkalmazásával biztosították
a felszerelés gyártás, beszerzés felü gyeletét, az áNételt. Igazságos Mátyás
király, Rákóczi Fejedelem alkalmazásában ugyanúgy megtaláljuk őket,
mint a francia vagy a cári orosz hadseregben, a fegyvergyártásban. Ahad-
seregek, mint az uniformizált eszközök fő igénylői, meghatároó hatást

ryakoroltak a szabványosítás, a mérésüg] területeire. A tulai fegyver-
gyártóknak íry szólt a cári okirat:"... minden mestemek az összes íeg,ver-
fajtálcra leglen mértékiilg a Fegver Kancelláia pecsétjével ellátva..."

Az újkor és a legújabbkor ipari-technikai fejlődése mindíg újabb és
újabb szabványosítási, mérésügyi, minősítési kérdéseket vetett fel. Kény-
szerítő erővel hatott az első és a második világháború hadiipari tömeg-
termelése, ami nflvánvalóvá tette, hogy a hagyományos, klassákus, a

végtermék minőségellenórzésére alapozó megfelelőség vizsgáló és mi-
nősító technológiák alkalmatlanok a meghatározott minóségszínt töme-
ges méretekben történő biztosítására.

A firyelem a szeívezeíte, az eszközökre, a folyamatokra irárryit. A
felismerés igen eglszerú volt: az egyellen lehetséges megoldás a rend-
szerszemlélet alkalmazása, amelynek célja minden rendelkezésre álló
erőforrás mozgósítása és felhasználása a meghatározott minőség elérése,
megvalósítása érdekében. A rendszerszemlélet így valóra váltja a több
évszázados megállapítást: "... a rendszerben minden elemnek meghatáro-
zott feladata van. Az utóbbi az előzőn támaszkodil<, az előző az utóbbi
érv énye sülé s ét t e szi lehetóv é."

Ez a szemléletváltás teremtette meg a minóségügyi rendszerek ki-
alakulásának feltételeit. A kezdeti törekvések idején egyes iparágak a
maguk szakmai saj átosságai firyelembevételével építették fel rendszerük
szabályait, így a kölcsönös alkalmazhatóságról nem lehetett szó.
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Néhány jellegzetes minóségüryi rendszer és megnevezése:

Food and Drug Administration lFDAy',
Code of Federal Regulations /CFR/

Good Laboratory Practice lGLPl

Good Manufacturing Practice /GMP/

Nuclear Quality Assurance A.,ICA/

Military Specification MIL Q 9858/

NASA Quality Publication

NATO Allied Quality Assurance
Publications /AQAP/

É,lelmiszer és $,óg5rszeriparra
vonatkozó követelmények

A gyógyszeriparra vonatkoó,
a jó laboratóriumi gyakorlatot
leíró minőségkövetelmény

A gyógyszeriparra vonatkozó,
a jó ryártási gyakorlatot
leíró minőségkövetelmény

A nukleáris ipar minőség-
bizto§ítás követelményei

A katonai minőségbiztosítás
követelményei

Az űrhajózás minóségügyi
követelményei

A Szövetségesek minőség-
biztosítási közleményei

A felsorolásból látható, hogy a minőségüg5ri rendszerek kialakítiása
az emberi élet, egésaég és biztonság, valamint a csúcstechnika, techno-
lógia területén kezdódött meg és került dokumentálá§ra.

A szakterülettől teljesen függetlenül, általáno§an alkalmazható mi-
nőségügyi íendszerkövetelményeket a Nemzetközi Szabványosítási
Szervezet (International Organization of Standardization, ISO) kísérel-
te meg megalkotni. Hosszú nemzetközi szakértői előkészítő munka ered-
ményeképpen a tagállarnok elfogadták a szavazásra boc§átott tervezete-
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ket és 1987_ben hatályba lépett aZ ISO 9000 sorozatjelű szabványcsalád.
A szabványcsalád tag|ait az egyes országok, országcsoportok új betűjel-
Zettel ellátva beiktatták a nemzeti szabványrendjükbe. Igy jött létre a
DIN ISO 9000 Németországban, az EN 29000 az Európai Gazdasági Kö-
zösségben, majd az MSZ EN 29000 (1992. június l_i hatállyal történő
életbelépéssel) Magyarországon.

A szabványcsalád alkalmazásához a benne foglalt fogalmak egységes
értelmezése nélkülözhetetlen , ezéít egy fogalomszabvány ismerete, al-
kalmazása is szükséges a sorozat eleminek használatához. A fogalom-
szabványt szintén az ISO léptette hatályba, jele ISO 8 402. Ez a szabvány
a magyar szabványállományba MSZ 18995jelzettel 1990. május l-vel ke-
rült be.

A legfontosabb fogalmakat az MSZ 78995 az alábbiak szerint hatá-
íozza meg,.

Minőség
(\quality\)

A termék vary szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzóinek
összessége, amelyek hatással vannak a terméknek vagy szolgáltatásnak
arra a képességére, hogy kifejezett vagy elvárható igényeket elégítsen ki.

Minóséghurok (\minőségspirális\)
(\quality look, quality spira\

A termék vagy a szolgáltatás a különböző szakaszokban befolyásoló,
kölcsönösen erymásra ható tevékenységek elvi modellje, az igények
meghatározásától annak értékeléséig terjed, hory ezeket az igényekeí
kielégítették-e.
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MINÓSÉGHUROK

Marketirrg és piackutatár

Mltu Eki irokát-
tatál kEfbart-
tart4.

Falgzerglé§
ílzé!!l6lteté§

EuBnöraér vizigálal

Minőségpolitika
(\quality poliry\)

Egy szervezetnek a minőségre vonatkozó, a felső vezetőség által
megfogalmazott és kinyilvánított általános szándékai és irányvonala.

Minóségirányítás
(\quality management\)

Az álta|ános vezetái tevékenpégnek az a része, amely a minőség-
politikát meghatározza és megvalósítja.

Minóségbiztosíüís
(\quality assurance\)

Mindazok a tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás a megadott minóségi köve-
telményeket ki fo$a elégíteni.
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Minőségszabályozás
( \quality controll\)

A minőségi követelmények teljesítáe érdekében alkalmazott ope-
. ratív eljárások és tevékeny§égek.

Minősegüryi rendszer
(\quality sptem\)

A minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti íelépítés
(struktúra), feladatkörök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessé-
ge.

/--fi,ípn$\ ,.-1;fr;\.
/ SZERVEZES \ / szEpvEzÉs \( usz rw 29001 4.1 )+--+ (usz EN 2ooo1 4.2 4.2d
\ rzeméLyet a ,/ \ rzérvé,eli eLeorek a /
. \ srervezetb.n _,/ \ lolyamatban _/,/\ -_,__________/ -----______-/ ,/

\ MINöSÉGIRÁNYITÁSL./
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Az alapfogalmak ismeretében könnyebb értelmezni a MSZ EN
29ü)0 szabványsorozat tagjainak címét, tartalmát

Msz EN 29004

Msz EN 29003

Msz EN 29002

MsZ EN 29001

Msz EN 29000

A minőségirányításra és a minőségüg5ri
rendszer elemeire vonatkozó irányelvek

Minőségügyi rendszerek minőségbiztosítá-
si modellje avégellenőrués és a vizsgálat te-
rületén

Minőségügyi rendszerek minőségbiztosítá-
si modellje a termelés és a felszerelés terü-
letén

Minóségügyi rendszerek. Tewezési, fejlesz-
tési, termelési, felszerelési és szervíxzol-
gáltatási minőségbiztosítási modell

Minőségiránltási és minőségbiztosítási
szabványok kiválasztásának és alkalmazásá-
nak irányelvei.
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A rendszerelemek választékát és az egye,s fokozatokban alkalmazott
elemekkörét a követelmények szigorűági fokát az MSZ EN 29000 szab_
vány következó tábláZat szerinti melléklete tartalmazza:
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Az eddig felsorolt szabványok a minőségügy és a minóségbiztosítási
rendszermodellek alapszabványai. Az eltelt idóben úgy az ISO 9000 jelű,
mint az ISO 9004jelű szabvány további - újabb szakterületek sajátos igé-
nyeit kielégító - változatokkal bővült. Ezeknek amegjelölése az alapszab-
vány jeléhez kötójellel csatolt számjeggyel történik,

Ebből a körből most csak a szolgáltatások területére vonatkozó, a
magyar szabványállományba szöveghű átvétellel bekerült MSZ ISO
9004-2' Minőségirányítás és minőségügti rendszerelemek. A szolgáItatás
írányelvei" tátgyu szabvánlt említem, amely 1993. augusztus 1.-én lépett
hatályba.

A szolgáltatás tárgyi szabvány fogalomkörébe tartozó néhány jelleg-
zetességet, ú$rínint a termékhányad lehetséges arányait, a szolgáltató
minőségügyi rendszer elemeit ós a szolgáltatási minőséghurkot a töveÉ
kez ő ó bró k szemlé|tetik

TERMÉKRESZ HÁXYm l SZOLGÁLTATÁSBAN

BM s6
@

z28



A szoLGÁLTArÁs urnósÉcücyt nrNnszERELEMEI

Á vezelorég
íÉlélö§é8B

(5,2)

tGpesolodár a

logra9u lokkal

(5.5,)

Milorégí
rendger

itruH.urájB

Személyí és
ajryEeÁuomáJry

(5.3)

z29



s7í)l-cÁL1,^TÁst MtNósÍ:GHURoK

Jc{mrs6nó?rl: UEDc
szíígíltáli§l i8úny/crcdmény

§2ol [ál tatri.{i íolyrm8t

^ 
§rnlgál(:lti§i íolyam.t dokumcntum.

^ 
§7l|l{álláLí.§ értékcl&c

A szol8álbró íends2.r mina)sé8ű8yi clcm!it i' s,.abvány melléklclét kéPczó tát láz.t bnalmaz4-

,qcz.r (va$/ srlka\z) 3,

§o9m+2:l99|
szabváryban

Mc8nc!czós
A nlcgí§lclő 

''Éjczct(va8y sz,aknsz)
!z lso 90ü{|1987

4.
^ 

§7.1!állalá§ok icllünaji 1.1.
4.1- srotrál!átí§ é§ s7.1{állatást€licsítési icll€ntzók

szolgáltálás é§ szol8általástcljcs,lé§i jcl|cntzók
szfMlvozísa ícllcnórlá§.)

l I.4

5. Min6sé!ü!vi rcnd§7irclvck 5.

A nin6sÉ!üryi rcnd\zer lö t

A v€z.lő§é! felcl(jssóle
5- A nin6só!üllvi noliliká 4-2.

i cénlk 4.].i 6.19.

I:c|c|ír§§ér a n)in(]só!óíl és haláskö.
5.].5. vc7_(lrl§é{i állCkinló§ 5.5.

Zcnúlv7ct ós ánvá!; c§zkit7,iik -4-

5.3.:

5.3.:

l8,
.l. áolívácití l8,

Kón7.és (ls l'cil.rztós l It_ i:
5.3.

5,],4,

23o



Mo8ncvczé§
)z€t (vr8y szrla§,
Iso 9(xx-2:l99l

v|$/ szol8Íltalá§ lcljc^§Ílé§ként szíllílott

23I



Végül áttekintés céljából az ismertetett szabványok rendszerét az
alábbi ábra foglalja össze.

sz6rzödé§töI

lítg8étléo

Yi.uooyok

Az ISO szabványsorozat követelményei, rendszermodelljei forrása
a nyugati katonai minőségbiztosítási szabványok köre, a MIL Q 9858,
valamint az AQAP sorozat, Nflvánvalóan célszerűtlen egymáshoz közel
álló követelménytartalommal két normatív dokumentumsorozatot - egy
katonait és egy polgárit - fenntartani. Évek óta tart a Nemzetközi Szab-
ványosítási Szervezetben az a szabványalkotó, közelítő tevékenység,
amelynek eredményeképpen az ISO sorozat elemei a védelmi ipar szá-
mára is alkalmassá válhatnak.

Forrásanyagok Dr Makay György - A technikai ellenőrzes
története (BME-MTKI)
MSZ EN 29ffi szabványsorozat
MSZH rninóségszakértői oktatás anyaga

F,oGALoM MEGHATARoZÁ§OK

Msz 18995

Msz EN 29o0o

uD{ösÉcnANYrTAs És A

MtNösÉdücYt REND6ZER ELEuEí

A úNösÉBízmsmAs HARoM

FoKozÁTA

éyárürz-

Msz EN 2 900,1

szolgá]tatórE:

Msz EN 29004_2

8éjl€§zté§tót - vev6§rolgálatig
Msz EN 29001

cyártá.ra" létgér€lé§r€
Msz EN 29oo2

VégtermÉ,k ellenörzérr€

MSz EN 29oo3
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A KAToNAI MINósÉGüGy FBLADATAI És rpnür,nrBl

Dr. Szűcs Bama|

1.A katonai és nemzeti minőségüry összefüggései

A katonai minőségü9 elválaszthatatlan a nemzeti minőségügytől,
annak szerves, részterületeiben is szorosan kapcsolódó eleme. Szüksé-
gesnek tartom azonban egyértelműen kijelenteni, hogy a katonai minó-
ségúgy jelenleg csak követője, nem pedig bázisa, meghatározója a nem-
zeti minőségpolitika megvalósításának. Ezt a megállapítást elsősorban a
gazdaság hadiipari szférájának utóbbi években bekövetkezett drámai ösz-
szeomlásából levont következtetések igazolják. A minőségűgy ugyanis
minden ténégben és minden időben gazdasági indítékú társadalmi és/vag5l

lokális kérdés, amelynek jelentőségét két kényszerhatás teszi elsődlegesen
kezelt feladattá: a piac megszerzése és a piac megtartása,

Az Európai Közösség tagországai különlegesen szigorú előírásokkal
védik gazdasági pozícióikat, ezérí hazártk integrációs törekvései csak
rendkívüli erőfeszításekkel számíthatnak eredményre. A jövőben tehát
a csatlakoziás egyik legfontosabb és alapvető feltétele a piacgazdaságot
segítő nemzetközi előírásoknak megfelelő magas szinvonalú a fogyasztót
védő és az ellátót segítő nemzeti minőségűgyi rends zer létrehozÁa, mű-
ködése és folyamatos fejlesztése. Nem véletlen, hogy első lépésként eu-
rópai szintű és szerkezetú jogi, minőségpolitikai töwétty szabályozza ha-
zánkban 7994. január 1-től a fogyasztók érdekvédelmét.

Kormányzati szintű minőségügyi jogszabályok (EK direktívák) sorá-
nak kiadását indította meg a termékfelelősségi törvény hatálybalépése.
Illuzió azonban a fogyasztók, kereskedők, beszerzók reszérő| aztképzel-
ni, hogy ezáltal teljeskörű védelmet kapnak, ezért nFrgodtan a gyártóra
tudják hárítani a termékminőségével kapcsolatos lényegi felelősséget. A
kétségtelenül nemzeti minőségpolitikai jelentőségű törvény és további
rendeletek sem képesek uryanis rövid idő alatt kialakítani megfeleló mí-

l D., szúcs barna mémök alezredes, a Ma8yaí Honvédsé8 cazdálkodási Hivatal Minősé8-
ellenórzé§i f óosáályvezetóie

233



nőségi szemléletet, nem hozhatják létre a minőségügi szabályozás és
piaci felügyelet rendszerét. Ktizismert, hogy a piacgazdaság kezdeti stá-
diumában hazánkban a termelőldszállítók differenciálása minőség, meg-
bfuhaíóság, szolgáltatás színvonal szerint még nem történt meg, ezért a
vevók és foryasztók nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a fejlett
országokban.

Ebből adódóan minden beszerzőnek és foryasztónak tudnia kell,
hogy a törvény vagy egyébjogszabály által biztosított garanciák csak pon-
tosan, mind a megrendelő, mind pedig a szállító részére eryértelműen
megfogalmazott követelmények esetén érvényesíthetók illetve szankci-
onálhatók.

Megállapításom i gazolására idézem az 1993. X. töwénynek azokat
a szempontjait, amelyekkel mentesítik a gyáítókat e törvényben megha-
tározott felelősségük alól, ha bbony,ítjáN hogl

- a terméket nem hozta forgalomba,

- a terméket nem forgalmazás céljából állította eló, illetve nem
izlelszetű gazdasági tevékenysége körében ryártotta, vagy forgalmazta,

- a termék az általa történő forgalombahozatala időpontjában hibá!
lan volt és a hiba oka később keletkezett,

- a termék az álíala történó forgalombahozatala időpontjában a hiba
technika állása szerint nem volt felismerhető,

- a termék hibáját jogszabály vagy kótelező hatósági elóírás alkal-
mazása okozta.

Nem nehéz belátni, hogy pontatlan fogalmazású szerződés, a minő-
ségbiztosítás megkövetelésének elhagyása esetén közepesen képzett
iparjogász is bármelyik pontra hivatkozva nyerő helyzetbe kerül a katona
megrendelókkel és szerződéskötókkel szemben.

Polgári területen törvények és kormányrendeletek kótelezlk a gyár-
tókat és szolgáltatókat minőségtanúsításra és a minőségért való felelős-
ségre. Az öntanúsításon túl az állam, illewe az ágazat a veszélyes, vagy a

környezet szennyező, a fogyasztás és felhasználás érdekvédelmi szem-
pontjából fontos termékek körében hatósági engedélyezési rendszert
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működtet, amely általában egy-egy küelölt vizsgálóintézetre (ÁEEF,
MEEI, EMI, KERMI, stb.) épül fel.

Az intézeíek hatósági jogköre kiterjed azon árúk és szolgáltatások
minőségére vonatkozó állami előírások megtartásának ellenőrzésére,
amelyek külön rendeletekben erre kötelezettek. A hadiipari termékek
és hadfelszere|ési cikkek nem szerepelnek a hatósági ellenőrzéshez kö_
töít termékek címj€srzékén, mindazok ellenóre, hogy ezek a termékek
nem minősülnekegészség_, élet és varyonvédelem szempontjából kevés-
bé veszélyes területnek

A haditechnikai eszközcik és anyagok minőségbiztosításának sajátos
helyzete az elmí|t évtizedek hagyományaiban gyökeredzik. A honvéd-
ségnél rendszeresített eszközök több mint 80 7o-ának minőségbiztosítása
a VSZ hadseregeiben már alkalmazott,YSZ országaiban előzőleg és el-
fogadottan és kcilcsönösen elismert szinten megbíZhatóan gyártott hono-
sítási feladatait foglalta magában. Mindez álapvetően 10-12 elsősorban
hadiipari termelést folytató állami vállalat minőségbiztosító rendszeré-
nek felügyeletét és az egyéb hazai fejlesztés, illetve gyártás a feg5rueres
testületek részéről megkövetelt - központilag nem szabályozott - speci-
ális minóségi előírásait és ellenőrzési követelményeit tartalmazta.

A katonai minőség biztosításának a polgári fogyasztóvédelmi rend-
szertől eltérően négy egymástól viszonylagjól elkülöníthető, de egymást
fe\tételezbető, eglmúshoz uorosan kapcsolódó területe alahllt ki:

- anyagnem felelős főnökégek, ahol a harcászati-műszaki követel-
mények (HMK) kidolgozása, továbbá az igények és beszerzésekre való
előirányzatok elosztása történt,

- az MH Haditechnikai Intézet, ahol a HMK megvalósításának
feltételeit a technológiai utasításokban, szabványokban fogalmazták
meg,
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- a mérésü§/i szolgálat, ahol a megfelelóség-vizsgálatok elvégzését
hitelesített mérésekre alapozva kötelezték,

- minőségellenőzési szewezet, ahol a katonai minőségüg5l elméleti
és gyakorlati feladatainak összehangolását, a katonai kóvetelmények
kielégítésének, qazdasági és múszaki összhangiának felügleletét és tanú-
sííását végezték."

2 Megjegyzés: A kalonai minósé8biaosítás fel§oroll leladatait az oíszág védelem8azdasá8ának ar
,raateíületéreértelmezem,am€lyaMa8yáíHonvédsé8elláiásáralermelva8yszol8áltat,Afel-

adatok tehát nem lerjednek ki a védelemgazdasá8 e8yéb - más fe8}veres testületek szüksé8leteit
kielégító,védelemipari expoít, gazda§á8,mozgósítás -leriiletére.
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2.A katonai minőségügy tartalma és íerületei

Az elózóekben felváz-olt róvid helyzetértékelés lehetőséget ad az
alábbi következtetések levunására:

- A katonai minőségbiztosítás az adott terület teljes vertikumában
(fejlesztéstől az alkalmazásba vétel időszakáig) átfogta a felhasználói kö-
vetelmények kielégítésének minden kritikus szakaszát.

- A polgári termékeket vizsgáló és ellenőrző intézetek feladatától
eltéróen a katonai minőségbiztosítási rendszer működött az ígények
megjelenésének pillanatától kezdve az üzemben,illetve rendszerben-
tartás teljes időszakáig (tervezés, fejlesztés, gyártás, végátvétel, szavatos-
ság).

- A katonai minóségbiztosítás kiterjedt a fegyveres erők szükségle-
teinek kielégítését biztosító ipar és szolgáltatás teljes szférájára.

Ezl az elvet tükrözi a katonai minőség kialakításának és biztosí-
tásának folyamat a (Tóblózat).

A felsoroltak alapján meggyőződése lehet az olvasónak, hogy a ka-
tonai termékek minőségét a polgári terúlethez képest lényegesen rende-
Zettebb, szabályozott formában garantálják. Gyakorlatban a kérdés
azonban nem ilyen egyszerű.

A polgári életben a minőségügyi intézményrendszerek sora épült
(épril ki), amelyek életében és jövőjében egyetlen e5y rendező elv van: a
piaci feltételek megteremtésével a vevő igényeinek kielégítése és védel-
me.

Ez arendező elv érrvényesül a hatósági jogkörből eredő költségvetési
finanszírozástól az önfenntartás kényszerét magában hordozó piaci ver-
senyhelrzet napi gyakorlatáig, A fennmaradás eryedüli útja a piac meg-
nyerését jelentő vevők, fogyasztók, megrendelők megelégedettsége.

A kaíonai minőségüsli rend§zer működésének célja a beáramló ter-
mékek hadihasználhatóságának biztosítása az üzemeltetők és felhaszná-
lók azon deklarált és látens igényeinek kielégítésével, amelyek ütatha-
tatlanul összhangban vannak a költségvetes kiadásaival.
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Vizsgíljuk meg a cél elérését szolgáló folyamatokat és szervezeteket.

A katonai minőségúg]/ tartalma a katonai minő§ég, amely az ellátás-
nak a csapatok szempontjából igényelt funkcióikra való alkalmasságot
jelenti, így eglrészről a hasznos funkciók meglétére, másrészről a káros,
vagy felesleges funkciók hiányára vonatkozik.

A katonai minőség az eszközcik és anyagok funkciójából adódóan
igénybevételük és felhasználásuk speciális körülményei miatt különböz-
nek a polgári minőségtől. A magasabb minőségszint különleges igénye-
ket taltalmaz a környezetállóság, megbízbaíóság, karbantarthatóság,
rendelkezésre állás, biztonságvédelem, gazdaságosság szempontjainak
meghatározásával,

A fentiekből adódóan a katonai minőségűgy két területen tartozik

felelósséggel az eszkjzt üzemeltető, a terméket alkalmazó állománnyal
szetnben:

- a termékeke, szolgáltatásokra és különleges technológiákravonat-
kozó megfelelő biztonsági szabályok (az élet, az egészség, a vagyon és a
környezet védelme, más rendszerekkel való integritás) érvényesítése,

- a katonai gazdálkodó és üzemeltető szervezetek védelme az elfo-
gadhatatlan tranzakcionális (piaci) gyakorlattal, vagy magatartással
szemben.

Az elsó területen az anyagnem felelős főnökségek megkövetelik a

szállítótól, hogy a termék hatályos előírásokkal való konformitását bizo-
nyítsa mielőtt az rendszeresítésre kerül. Amásodik területen a bizonyítás
igényét a katonai szerződést kötő támasztja a szállítóval szemben, a ket-
tőjük között létrejött szerzódés külön komponenseként,

A fentiek alapján a katonai minőségügy tanúsítási tevékenysége
iránti ígény a következó közelebbről meqhatározott követelményekbőI adó-
dik:

- élet, egészség, vagyon és környezeti biztonság védelme,

- meglévő közhasznú és közérdekű rendszerek integritásánakvédel-
me (frekrenciagazdálkodás, energiaelosztás, rnérés- és szabványügyi
rendszer, kózlekedési rendszerek stb,),
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- védelemgazdasággal kapcsolatos tényezők biztosítása (hazai ipar-
és piacvédelem, katonai minőségi jelek stb.),

- katonai követelményekben megfogalmazott minőségi jellemzők
meglététnek biztosítása (speciális katonai felhasználói követelmények),

- védelmi érdekek képviseletében előtérbe állított minőségi jellem-
zők meglétének bizonyítása (MH beszállítói rendszer).

Az első két eset rendszerint a kötelező, az arryagnem felelós főnök-
ségeknek az állománnyal, ille§e a társadalommal szembeni felelősségből
adódó törvény által megkövetelt jellemzők meglétével foglalkozik. Ezek
a jogilag szabályozott területen végzett tanúsítások, saját katonai vagy
polgári szervek által,

A többi eset katonai vásárlói követelményeket tükröz, ez a fajía ta-
núsítás bár nem kötelező, de rendszerint szük§éges feltétele a fegyveres
erók felé irányuló szolgáltatásoknak.

A felsorolt rendkívül sokrétű feladatnak a katonai minőségügy saját
intézményrendszerén keresztül próbál eleget tenni.

A katonai minőségügt intézményendszerei: '

a.) A gyártók és szolgáltatók minőségbiztosító rendszere.

b. ) Minőségellenórző rendszer,

c.) Megfelelőség tanúsító rendszer.

d. ) Mérésügyi rendszer.

e.) Szabványosítási rendszer.

f . ) Minőségügyi m űszaki szab áIy ozási rendszer.

A rendszerek kapc§olódásának röyid ismert€tése.

a.) Az ipari termelés nem képzelhető el megfelelő minőségbiztosítás
nélkül. Apolgári területen ez kevés kivételtől eltekintve teljes egészében
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a gyártó kötelessége, ezért abból lehet kiindulni, hogy egyvállalat polgári
termékeire hatékony minőségbiztosítási rendszert alkalmaz.

A katonai célokra történó szállítások esetén azonban kiegészítően
bizonyos ígazolásokat követelhetünk meg a minőségbiztosítási rend-
szerre. A keret€ket ehhez nemzetközi szabványok (ISO 9000, EN
29000), NATO követelmények egy minőségibiztosítási rendszerre
(AQAP sorozat), a hivatalos minőségvizsgálatok kölcsönös elismerése
(STANAG 4107) stb. dokumentumok alapján,

Mindezek mellett a szállítóknak is saját érdeke megfeleló minőség-
biztosítási rendszer tanúsítása harmadik fél által, a kedvező versenyfel-
tételek létrehozása piaci pozícióinak erősítése céljából.

b.) A katonai megrendelő saját védelmére minőségellenőrzést vé-
gez, amelynek során meggyőződik a szerzódés szerinti teljesítés végzésé-
ről, a szerződésben foglalt ár és szolgáltatás arányának biztosításáról, a

megkövetelt minóség eléréséról.

A megrendelő képviselője által végzet minőségvizsgálat terjedeleme
és mélysége aszerint alakul, hogy a szállító minőségbiztosítási rend-
szerének tanúsított hatékony,sága milyen mértékú a katonai követelmé-
nyek teljesítése szempontjából. A minóségellenőrzó szervezet jogosult a

gyártás/szolgáltatás figyelésére, a szükséges információ megszerzésére, a
minóségirányítási rendszer hiányosságainak megszüntetésére vonatkozó
intézkedés megtételére.

A katonai minőségellenőrzés komplex feladatkörét a MH GH Mi-
nőségellenőrzési Főosztály látja el, Végátvételi fázisban a főosztály te-
vékenységét gyakran egészítik ki az Ellátó Kózpontok és csapatok szak-
cmbereinek ellenőrzései.

c.) A piacgazdaságnak megfelelő nemzeti tanúsító rendszer részeit
képezik a honvédségi laboratóriumok, minóségelleőrzó, minőségvizsgá-
ló (audiáló) szervezetek. E szervezetek tevékenysége annak ellenére,
hogy csak katonai célú ryártás és szolgáltatás területére irányul, nagy
hangsúlyt helyez a nemzetközi tanúsítási elvárásáok egységes végrehaj-
tására.
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A magyar katonai minőségügy történelmi jelentő§égű szaka§zát in-
dítja el az MH beszállító rendszerének kialaKtásával és működtetésével.
Az "MH beszóllítója" cím elnyerésének értéke messze túlnő a katonai
érdekek érvényesíté§én, ez már a védelemgazdaság nemzeti kérdésévé
válik, A HM által notifikált katonai tanúsító szervezet tanúsításának mi_
nóségét elsósorb an azhatározza meg, hogy mennyire szigorú és eglséges
a lefoly.tatott vizsgálat, mennyire képes felügyelni a tanúsított gyártók és
szolgáltatók minóségbiztosítását, milyen színvonalat képvisel a polgári
rendszerekhez üszonyítva.

d.) A mérésügy tekinthetó a minőség- és szabványügytől függetlenül
működó, önálló rendszernek, azonban mivel megfelelő mérésügy nélkül
nincs minőségügy (a megfelelő üzsgálatokat hitelesített mérésekre kell
alapozni), ezért cé|szetű ezt a területet is szabályozási szinten a többivel
egJ^itt egységesen kezelni.

A katonai mérésüg;yet a katonai minőségügyben elfoglalt helyének
megfelelően szolgálatfőnökségi szinten képviselteti azMH. Az intéz-
rnényrendszer elemei eg)/üttműködnek a szolgálatfőnökséggel, az Orszá-
gos Méré§ügyi Hivatallal, a vizsgálólaboratóriumokkal, igénybeveszik
azok szolgáltatá§ait, megkövetelik a hitelesített méíési módszerek alkal-
mazását

e.) A szabványügy a szállítókjobb együttműködését, a termelés sza-
bá|yozását, a kdvetelmények egységesen értelmezett megfogalmazását,
a fogyasztók igényeinek jobb kielégítését szolgálja.

Akatonai szabványosítás fő célja a fejlesztés érdekében fontos, nem-
zetközileg elfogadott szabványok (NATO, USA MIL) honosítása és a
hazai termékek védelme, a piaci veresenyképesség növelése.

Az új szabványtörvény tervezet két lényeges pontját szeretném kiemelni:

- a szabványok nern kötelezóek és készítésük nem kapcsolódik egy
állami hivatal jogkóréhez,

- a HM, vagy annak meghatalmazott szervezete különösen a minő-
ségügyi (műszaki) szabályozás keretében hivatkozhat szabványra, illetve
az adott területen előírhatja annak alkalmazását.
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A Haditechnikai Iníézet a nemzeti szabványosítási rendszer kereté-
ben aktív szabvány előkészítői, ellátói, ismertetői tevékenységet folytat,
eg5rüttműködve az MSZH-val és az ágazati szabványosítást vé gző szer-
vekkel.

f.) Az Európai Közösség előírásainak (direktíváinak) megfeleló jogi
és szervezeti rendszer kialakítása, a minőségügyi (műszaki) szabá|yozás
fejlesztése a csatlakozás alapvetó feltétele.

Az a tény, hogy a Magyar Honvédség állománya egyrészt jelentős
fogyasztói tömeget képvisel, másrészt rendkívül sokféle, nagyértékű
technikai eszközt üzemeltet és alkalmaz, központi feladatra emeli a mi-
nóségügyi (műszaki) szabályozást az adott termelé§i (védelmi-ipari) szfé-
rára és termékcsoportra (haditechnikai eszköók, hadfelszerelési cik-
kek) vonatkozóan. Az elmúlt évben bekövetkezeft vúltozások miatt ha-
la szthat atlanul megoldósra v ár :

- a minőségellenőzés területének és módszereinek,

- a termékvizsgálat és tanúsítási eljárás rendjének,

- a szállítási rendszer müködtetésének szabályozása.

Ezen belüI rendezni kell:

- a fogalmi kört (illetékesség területét, joghatást),

- a szabályozási bázist (általános követelményeket és specifikáció-
kat),

- szabványok direktívák és irányelvek körét,
, az átmeneti intézkedéseket (pl. engedményeket, kölcsönös elfoga-
dásokat, sbt.),

- a megfelelőség igazolásának rendjét, módozatait é§ az abban részt-
vevő intézmények körét és szerepét, kijelölésük módját,

- a saját minőségügyi rendszer feladatait és kötelezettségét.

3.A katonai minőségüryi rendsz€r feladatai

Vezetósi és iránlüÉ§i feladatol§

- a minőségügryel kapcsolatos törvények, jogszabályok érvényesülé-
sének ellenórzése, hatásainak vixgálata és értékelése,
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- a minő§égügy tárcaszintű képviselete, a jogalkotásban való részvé_
tele,

- a nemzeti és nemzetközi együttműködés szervezése, koordinálása
a minőségügy katonai kérdéseiről, a területek összehangolásáról,

- a minőségüryi (műszaki) szabályozás, termékcsoportok hovatarto-
zásának megállapítása, ennek megfelelően a felügyelő és engedélye-
zó hatóságok kijelölése,

- piaci, kere§kedelmi felügyelet kialakítása és működtetése,

- beszállítói körében minóségügy üzsgálat és tanúsít ás szabályozása,

- mérésüry, mérés hitelesítés katonai vonatkozású szabályozása,

- a nemzeti szabványosítással összhangban katonai szabványosítás
szabályozása és felügyelete,

- a nemzeti meghatalmazási rendszerrel való együttműködése,

- a nemzeti tanúsítási rendszerrel való együttműködés,

- a katonai minőségügyi oktatás-kutatás-fejlesztés irányítása és szer-
vezese,

- a beszállítók minőségbiztosítására vonatkozó követelmények ki-
alakítása, a beszállítói rendszer működtetésének szabályozása.

Végrehajtói feladatok:

- a beszállítók (gyártók és szolgáltatók) minőségbiztosítási szintjei-
nek meghatározása,

- a beszállítók és termékeik minősítése, amelyen belül:

1. a megfelelőség megállapításához szükséges minősító üxgála-
tok végrehajtása,

2. a minősítő vizsgálatokhoz szüIaéges mérések hitelesítése,

3.a megfelelőség követelményrendszerének megállapítása, szab-
ványosítás (műszaki, technológiai, gazdasági termékfelelősségi,
biztonsági tényezók rendszerbefoglalása),

4. a megfelelőség megállapítása,

5. a megfelelósség tanúsítása,

6. a megfelelósség jelölése, bejegyeztetése.
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Jelenleg sem a HM, sem az MH nem rendelkezik azzal a szervezettel
(szervezeti elemmel), amely a katonai minőségügy teljes vertikumát át-
fogó feladatok ellátására alkalmas lenne.

A jogállások, hatósági szintek, vezetési és szabályozási hatáskörök
kialakítása és elkülönítése miatt - a polgári rendszerekhez és európai
gyakorlathoz illeszkedve - szükséges a feladatok HM és csapatszintű
szervezetek szerinti szétválasztása.

A végrehajtó szeruezet részére az alábbi feladatokat cékzeni meghatá-
rozni:

- Hatásköre a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési termékek
gyártásának, javításának, szállításának, beszerzésének területére terjed-
jen ki.

- A Magyar Honvédség katonai minőségszabályozás rendszerének,
a katonai termékek és szolgáltatások minőségének ellenőrző és vizsgáló
szerve legyen.

- Feladatai ellátása során működjön e5/ütt más ágazatok minőség-
ellenőrző, vizsgálő intézeteivel, minőségtársaságokkal és tudományos
egyesületekkel.

- Do|gozza ki a gyártóralszolgáltatóra vonatkozó katonai minőség-
biztosítási követelményeket.

- El7enőrizze avédelmi-ipari gyártások és szolgáltatások rrrinőségére
vonatkozó katonai előírások (|ogszabályok, szabványok, jótállási feltéte-
lek) betartását.

- Lássa el a katonai termékek minőségének és minősítésének általá-
nos vagy meghatározott célú vizsgálatát.

- Értékelje a minőségszabályozása védelmi-ipari szférában való hely-
zetet, vizsgá|ja és elemezze a többi terület közötti minőségi összhangot.

- Működjön közre az egységes minőségtanú§ítási rendszer kialakítá-
sában és az alkalmazás elterjesztésében.
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- Lássa el a katonai szabványosítás feladatait (az új szabványtör-
vénynek megfelelően a kidolgozás, ellátás és alkalmazás folyamatában).

- Fejlessze a minóségvizsgálati á ellenőrzési módszereket és eszkö-
zöket, segítse a beszállítók és katonai felhasználók közótti minőségbiz-
tosítás összhangjának kialakítását.

- Elemezze az új gyártmányok minóségfunkcióit, értékelje a gyárt-
mányfejlesztés folyamatait, tegyen javaslatot a termék minőségére és
gyártó kijelölésére.

- Folytasson műszaki gazda§ági tájékoztató és információs tevékeny-
séget a minőséggel, a minősítéssel és a gyártóképességgel kapcsolatban.

- Rendszeresen vizsgálja a termelés vagy szolgáltatás minőségét és a
üzsgálati eredmény alapján számoljon be es te5len javaslatot a szüksé-
gesnek tartott intézkedések kiadásáról.

A katonai minősógüry HM szintú feladatainak meghatr{roása az
átszervezóssel eryidőben íolyamatban van.
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BIZTONSAGTECHNIKA

rÁlÉrozrnró e u,q.cyen noNvÉnsÉc tsss,Nl
pruNxevÉnBnn És nzroNsÁGTEcHNIKAI

rm,yzBrÉnöl, vALAMINT sz tggl.íNl
pplepetoxnól1

Ó ssze óllított a az M H Anya§-Technikai F őcsop ortfőnöt<ség
Munkavédelmi Osztálya

I. A munkavéde|mi helyzet áttekintése, megelőző
intézkedések

1. Az 1993. év kiemelt jelenségei, tendenciái

A honvédség csapatainak, szervezeteinek munkavédelmi tevékeny-
ségétsegító, átfogó és cél ellenőrzései, (58esetben) valamint ajelentések
és a tapasztalato\ továbbá közel félmillió adat statisztikai feldolgozása
alapján megállapítható, hogy a szolgálati és munkakörülmények, a biz_
tonságos kiképzés és a munkafeltételek - a korábbi évekre jellemző -

rosszabbodása nem változott.

Továbbra is nehézségek mutatkoznak a munkavédelmi, munkabiz-
tonsági tórekvésekben a csökkenő pénzngyi, kapacitás és egyéb feltéte-
lek hiánya miatt. Tapasztalható néh ány szemezetnél amunkavédelmi ok-
tatás, felkészítés alacsony színvonala is.

A bales€ti mutatók alakulása

Az elmú|t évben a halálos kimenetelű balesetek száma (8 fő) 41 Vo-
kal csökkent. Továbbra is fennálltak negatív tendenciák, valamint újabb
baleseti okok kerültek lelszínre.

l A részlete§ adatok é§ elemzések megtalálhatók az "ÖssZEFoGtÁLÓ tELE}.t'lÍs a uagyar
Honvédsé8 1993. éü munkavédelmiés biztonsá8technikaihelyzelíól" c. 0l88\ 1994, MH AT-
FCSF-ség sz. anyagban
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A balesetek száma a létszámhoz viszonyíwa kismértékben csökkent,
azonban súlyosságuk közel 10 %-kal fokozódott a bekövetkezett sérülé-
sek és a kiesett napok §záma alapján.

Fegrerbalesetek száma (18 íő) az előző évhez képest felére csök_
kent, azonban a lövéses balesetekből eredően előfordult halálos sérülés
is (a halálos bales etekZí Vo-a). Abalesetekoka mindenesetben a fegyver
szabálytalan kezelése, a jáíék, az alapvető biztonsági rendszabályok fi-
gyelmen kívül haryása, megsértése.

Vasúti balesetek száma 67 Vo-kal (75 eset) növekedett, amelyek a
szabályok durva megszegéséből eredtek.

Az erőszakos cselekményektő| (ütés, szúrás, vágás) elszenvedett sé-
rülések gyakorisága már két éve új baleseti formaként jelentkezik, a sé-
rültek száma 31 fő. Az esetek súlyossága és a sérülések száma növekvó
tendenciát mutatnak.

A kiképzés terén kedvezőtlen képet mutat, hogy a harckiképzési bal-
esetek száma háromszorosára, a szolgálati balesetek másfélszeresére, a
katonai közlekedési balesetek szintén másfélszeresére növekedtek. A hi-
vatásos állománynálpl. az50 Vo emelkedés már meghaladta a legkedve-
zőtlenebb l989. évi adatokat is.

A bizton§ágt€chnikai problémák halmozódása uglancsak fokozza a
veszélyességet. A veszélyes berendezések szakhatósági vixgálatainak el-
maradása szintén növekvő tendenciát mutat. Ennek alapvető okai, hogy
a sokféleségéből adódóan a berendezésekre nincs kellően összefogott
szakmai áttekintés, ellenőrzés, kapacitás és a szükséges pénzíedezet. A
műszaki állapot és a feltételek romlását mutatják, hogy az elmúltévekhez
képest a javítás-, karbantartás baleseteinek száma 50 %-kal növekedett,
az áramütéses, a hőhatásos és a teher leesés balesetek száma megkétsze-
reződött.

A szervezeti kérdésekeí jellemzi, hogy az elmúlt években munkavé-
delmi szakképzésben részesült közel 300 fó, s annak közel fele elhagyta
megbízatását, így a szakképzetíenek aránya igen kedvezőtlenné vált. Az
elhagyás oka az átszewezések, a fluktuáció, a túlterheltség, az érdekte-
|enség,"menekiilés" e feladatoktól, a felelősségtól és az anyagi elismerés
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aránytalansága. Gyakoriak a létszám hiányokból eredő jogszabályellenes
munkavégzések, pl. villanlnzerelók, fűtók esetében.

A lövészetek okozta zajártalom gyakorisága új kategóriakéntjelenik
meg, mivel számuk az elmúlt évekhez képest jelentősen növekedett. Ez
abból is ered, hogy a korábbi évek szabályozási problémái felszínre ke-
rültek, továbbá ajelentési kötelezettség következetes betartása is tapasz-
talható. A ltivészetekkel kapcsolatos halláspanaszos b etegek száma 242
fő, amelyből a kórházi kezelések, gyógyítások ellenére is 28 főnél meg-
maradt a 30 dB értéket meghaladó közepes halláscsökkenés,

Az 7993-banközponti keretből 1,7 millió Ft értékben kerültek be-
szerzésre és a csapatok ellátására különféle hallásvédő eszközök, azon-
ban azoknak helyes alkalmazása továbbra sincs kellően megkövetelve,
betartva.

A balesetek kö|tségkihatásai szintén fokozódnak, az elmúlt évben
már meghaladta a 133 millió forintot, számvetéseink alapján.

A propagandaanyagok (munkavédelmi plakátok, szabványok pik-
togramok, alakjelek, címkék, kiadványok) központilag biztosításra kerül-
tek 580 ezer Ft költségben, így a figyelemfelhívó, agitációs anyagok a
csapatoknál megielentek.

2. Az 1993. évbea kiadott szabályozó intézkedése\ rendezvények

Az elmúlt évben az üzemeltetés biztonságának, a munkavédelem
komplex szemléletének tudatosítása, koordinálása, a kapcsolódó részfe-
ladatok összefogá§a segítette a prevenció feladatainak megoldását.

Központi szigorító és más fónöki intézkedések kerültek kiadásra az
elmúlt években a kedvezőtlen tendenciáknak megállítására, az üzemel-
tetés biztonságának fenntartására, valamint az események kivizsgá|ásáí
követóen a további súlyos eseményck megelőzesére, a balesetek elkerü-
lésére.

Javaslat készült az ágazat munkavédelmi, biztonságtechnikai rend-
szerének korszerűsítésére, fejlesztésére.
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Az új információs rendszer kidolgozása, az otszágos rendszerhez
történő illesztése megkezdődótt.

Az MH ATFCSF 193\1993. (HK 28) intézkedésére bevezetésre ke-
rült a "MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a biztonságtechnikai (munkavé-
delmi) szín- és alakjeleN jelólések alkalmazósához".

Az MH ATFCSF 53\1993. (HK i3.) intézkedésére kiadásra került a
"MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ ll ka tonai ingatlanok üzemeltetésbizton-
s á gi -mun k av é d e lmi e lle nőrz é s é h e z".

A "Tájékoztató a balesetek negelőzéséről" c. kiadvány a sorállomá-
nyú katonák részére központilag terítésre került 5 ezer példányban.

A központi továbbképzésen a munkavédelmi vezetők és megbízol
tak részére a szükséges tájékoztatás, a módszertani eligazítás és az álta-
lános feladatok ismerteté§e megtörtént.

A rnunkavédelmi tanfolyami szakképzés az elmúlt évben tovább
folytatódott, amelynek eredményeként javult a szakképzettek aránya, de
még így is csak köze| 60 Vo-os a szakképzett megbízottak aránya,

A Katonai t ogisztika című kiadványban - önálló rovatként - az óv
legfontosabb munkavédelmi, biztonságtechnikai információi a csapatok
r észér e közzétételre kerültek.

II. Bekövetkezeít események elemzése

1, A honvédség 1993. évi baleseti helyzetének elemzése

A baleseti helyzetelemzés az év folyamál történt balesetek adatait
összegezi, amely a személysérüléssel járó és három napot meghaladó
szolgálat, illetve munkaképtelenséget okozó balesetekról, az 1994. íeb-
ruár 15-ig beérkezett jelentések adatai alapján készült.

Az elemzés a katonák szolgálatteljesítésével kapcsolatos, illetve a

honvédségi közalkalmazottak foglalkozási baleseteinek legfontosabb
jellemzőit foglalja össze.
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A baleseti helyzet főbb adatai - viszonyítási alapként az előző évek
adatait is feltüntetve - a következők szeint alahlltak:

1993-ban a balesetek száma8,7 Vo-kal, a sérülteké 3,9 Vo-ka| csők-
kent. A sérülések miatt kiesett napok száma 13,1 7o-kal, az egy sérülésre
jutó kiesett napoké pedig 9,7 7o-kal növekedett.

A megelőző évekhez képest kismérvújavulás tapasztalható a balese-
ti helyzet alakulásában, azonban a hivatásos állománynálköze,|6O Vo-ban
és a hallgatókat érintően 12 Vo-kal növekedett a balesetek száma. A ten-
denciákat az 1.sz. ábra mulatja.

A balesetek túlnyomó többségénél egy szemóly sérűlt meg. Növeke-
dett a tőbb személy egyidejű sérülésével járó balesetek száma, azonban
az ilyenek következtében kevesebben sérültek meg, mint a megelőzó év-
ben.

A hallássérülések száma az elmúlt évben lényegesen nem változott.

Továbbra is megmutatkozott a védőeszközök szakzerűtlen haszná-
latában, mellőzésében az az ellentmondás, amelyet a lövészetek vezény-
szavainak megbízható érthetőségi (hallhatósági) szintje és a hallásvédő
eszközök 20-30 dB halláscsökkentő hatása eredményez, amely külónö-
sen a szélső lőállásokban, szélben, stb. még fokozódik. Ezért kutatni kell
a megfelelő technikai megoldást, amely biztosíthatja a megbízható kom-
munikációt, ugyanakkor védelmet nyújt a lövé§ek zajának károsító hatá_
sai ellen.

A bal€setek 94,9 %o-a a szolgálati feladatokkal, illetve a munkával
összefüggésben következett be, 2,6 %o-a úti baleset, amely a szolgálati
illetve munkahelyre menet vasl onnan jövet történt, 2r5 %o-a egyéb bal-
eset amely nem függ össze a szolgálati illewe a munkafeladatokkal. A
jelentés e három csoportra osztva tartalmazza balesetek részletes elem-
zését.

1.1, A katonai szolgálattal ósszefüggó balesetek

A baleseti sérülések között a halálos kimenetelú sérülések száma
42,8 Va-kaI csökkent, a csonkolásos 5 %-kal növekedett, a sílyos 9,4 Vo-
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kal csökkent, a könnyú sérülések s záma 32,6 Vo-kal növekedett, az elózó
évek adataihoz viszonyítva.

Az állománycsoportokat illetően: a hivatásos 59,3 7o-kal növekedett,
a sor 8,1 %-kal csökkent, a hallgató 11,8 %-kal növekedett, a honvédségi
közalkalmazottak sérü|éseinek szám a 17 ,9 Vo-ka| növekedett.

A balesetek keletkezés szerinti megoszlása;

- ák. katonai kiképzés 123,ó Vo

- szakkiképzés 82,4 Vo

- szolgálati feladatok 97,8 Vo

- munka 102,4 Vo

- közlekedés 100,0 7o

- sport 64,7 vo

egÉb 102,3 Vo

a.) Áltatános katonai kikéPzé§i bale§eíek

A harcászati kiképzési balesetek száma jelentősen (3,6 -szeresére)
növekedett. Többsége a gyakorlótereken elbotlásból, elesésből, elcsú-
szásból eredt. Az imitációs eszközök helytelen kezeléséból eredő balese_
teket nem sikelült visszaszorítani.

Alókikpzés közben történt balesetek száma kissé csökkent. A lövé-
sek által okozott hallássérüléseket külön fejezet tartalmazza.

A testnevelési kiképzésen történt balesetek száma 9,1 Vo-kal csök-
kent, azonban az előidézó okokat nem sikerült megszüntetni, ílTr tovább-
ra is az akadálypálya lekűzdése és a labdajátékok során következett be a
balesetek többsége.

b.) A szakkiképzési balesetek

A szakkiképzés végrehajtása során a sérülések számában a csökke-
nés 25,5 Vo-cx.
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A balesetek megoszlá s a :

- összfegyvememi kiképzés 723,4 lo
- feg5ivernemi kiképzés 79,5 Vo

- szakági kiképzés 60,5 Vo

c.) Szolgálati feladatok ellátrásával kapc§olatos bale§etek:

Az e|őző évheziszonyítva a csökkenés 2,2 7o-os, amely elsósorban
az őrszolgálatban 8,6 7o-os, valamint az egyéb, katonai feladatvégzés so-
rán bekövetkezet t29,4 Vo-os csötkenés következménye. Uryanakkor je-
lentősen (€,8 7o-kal) növekedett a 24 6rás szo|gálat ideje alatt bekövet-
kezett balesetek száma.

Az őrszolgáIatban történt balesetek többsége az őrhelyen vagy a fel-
vezetési útvonalon illetve a töltő-ürítőhelyen történt. Közülük gyakori a
fegyverkezelés szabályainak durva megsértése, valamint a felvezetési út-
vonalon, az őrtoronylépcsőn elcsúszás, elbotlás, az őrkutya harapása és
egyéb okok miatt következtek be a balesetek.

Aharckészültség és egléb glakorlóJ közben történt balesetek száma
15,4 Va-kal csökkent. A sérülések többnlre elcsúszás, anyagmálházás
szabálytalan végzÉsének (ujjbecsípődés, anyag lábra ejtése, stb.) köver
kezményei.

A 24 órás ügleleti szolgálatban történt balesetek száma a megelőző
évhez viszonftva 48,4 Vo-kal növekedett. A baleseti okok között legy-

ryakoribb a figyelmetlen közlekedés, a lópcsókön, körletekben történő
elcsúszás, elbotlás.

Az egéb katonai feladawégzés során történt balesetek száma 29,4
%-kal csökkent, amelynek fő oka az objektumon belüli óvatlan, firyel-
metlen gyalogos közlekedés.

d.) Munkabalesetek

A munkavégzés során bekövetkezett balesetek az előző evinek102,4
Vo-a.
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Ajavítás és karbantanás közbenibalesetek száma 64,3 Vo-kal emel-
kedett és súlyosságuk mértéke növekedett. A sérülések döntő többsége
gépek és gépi berendezések, gép- és harcjárművek kezelése és javítáia
közben hozzánemértés, figyelmetlenség, alkalmatlan vagy hibás szer_
számok és eszkózök alkalmazása, valamint a munkahelyi kdrnyezet biz-
tonságának hiánya miatt történt.

Szárnottevő a gépek és berendezések műszaki-biztonsági állapotá_
ból, valamint a biztonsági előírások megszegéséből eredő, súlyos kime-
netelű sérülések száma.

A szállítás, anyaglnoz7atóq tárolás soún bekövetkezett balesetek
száma 79,7 Va-kal csökkent. A sérülésck jelentós része kézi anyagmoz-
gatásnál történt, de több esetben köZrejátsZott az anyagmozgatás és tá_
ro[ás biztonsági előírásainak megszegése is.

Az építő tevéknység közbeni balesetek száma minteg5l a kétharma-
dára csökkent. A leggyakrabban előfordulti botlásos és clcsúszásos bal-
eseteken túlmenően itt is számos sérülés történt hibás eszközök alkal-
mazása, valamint szakszerűtlen munkavégzés miatt,

A konyhai munkavégzéssel kapcsolatos sérülések száma 4,7 Vo-ka!
csökkent. A továbbra is gyakori clcsúszásos, forrázásos, szúrásos és vá-
gásos baleseteken túlmenóen a nem megfelelő műszaki áIlapotú, vagy
szakzerűtlenül kezelt konyhai kisgépekkel történt sérülósek a legsúlyo-
sabbak.

Atakarítás közbeni balesetek száma 1'7,2 Vo-kal csókkent. A sérülé-
sekjelentós hányadát vizes lépcsőn és padozaton való elcsúszás, elbotlás
okozta.

Az egéb munkatevékenység során történt balesetek száma 47,I Vo-
kal csökkent, súlyosságuk mértéke azonban nem változott.

e.) Közlekedési bale§etek

Aze\őző évhezviszonyítva a sérülé sekszáma 14,9 7a-kal növckcdett.
A sérülések következtében kiesett napok száma az előző évhez viszo-
nyítva 84,7 7o-kal növekedett, az egy sérültre eső kiesett napok száma
57,5 Vo-os növekedast jelent.
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A baleseti okok között továbbra is a jármű feletti uralom elvesztése,
a ryorshajtás, a szabálytalan elózés, a követési távolság betartásának el_
múlasztása, az elsóbbség megnem adása, gondatlan, figyelmetlen vezetés
az elsődleges. Számos helyen baleseti forrás az objektumon belüli forgal-
mi rend kialakításának hiánya, vagy a KRESZ szabályainak megsértóse.

A lakott területen belül történt balesetek száma az előző évhez vi_
szonyítva 15,8 %-kal növekedett, a lakott területen kívüli balesetek szá-
ma azonos az előző évi adatokkal, az objektum területén történt balese-
tek száma 3 7o-kal csökkent, A lakott területen belüli- és kívúli baleseti
okok között jármű feletti uralom elvesztése, relatív gyorshajtás, szabály-
talan előzés, követési távolság betartásának elmúlasztása, elsőbbség meg
nem adása, gondatlanság, figyelmetlen vezetés miatt következtek be sú-
lyos személyi sérűléssel járó balesetek.

A nem közúton történt balesetek közül továbbra is jelentős helyet
foglal el az objektum területén belül törtónt balesetek száma. A baleseti
okok között a kellő óvatosság hiánya, a figyelmetlenség. a gépjárműről
le- és felszállás, nyí|ászáró becsapódás, egyensúlyvesztés miatti leesés
okozott súlyos sérülést.

f,) Sportbalesetek

A balesetek száma 35,8 7o-kal csökkent.

A sérűlések száma továbbra is magas. Kedvező, hog5l a reggeli torna
közben történt balesetek száma közel hatodrészérc csökkent.

A bale§etek továbbra is főként labdarúgás közben fordultak elő,
amclyek a sérülésck56,8 Vo-a. Abalesetek többnfre a felügyelet erély-
telensóge, vagy éppen hiánya, a résztvevók figyelmetlensége, durvasága,
továbbá a sportolásra alkalmatlan tcrület, illetve szerelés használata mi_
att kcivetkeznek bc.

g.) Dgyéb balesetek

Az előző csoportok egyikébe sem stlrolható az öntevékenység,- lét-
fbnntartással kapcsolatos balesetek száma 2,3 7o-kaI növekedett.
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Az objektumon belüli ryalogos mozgásból eredő balesetek száma
7 4,6 Vo-kal növekedett, ezen belül ugyanakkor csökkent az épületek he-
lyiségeinek, a mosdók és fürdők, valamint azok berendezéseinek haszná-
latából eredó sérúlések előfordulása. A kiesett napok száma 13.600, ami
a tavalynak77 Vo-a.

Változatlanul magas azelcsúszások, az el- és leesések, a lezuhanások
száma, amely az összes sérülés 59,7 Vo-a. Az e|csűszások, az elesések ma-
gas száma azt mutatja, hogy a közlekedési útvonalak, továbbá a folyosók,
a lépcsók, a vizes helyiségek csúszásveszélyének csökkentésében, a fi-
gyelmesebb mozgás általánossá tételében nincs kellő előrehaladás,

1.2, Úti bale§etek

Ebbe a csoportba azok a balesetek tartoznak, amelyeket a sérült a
szolgálati hely,re, illewe munkahelyre menet, vagy onnan jövet szenve-
dett el.

Az év folyamán 161 úti baleset történt, számuk a mege\őző anhez
viszonyítva 17,6 Vo-kal csökkent.

A balesetek döntő többségének bekövetkezesében a közlekedési
szabályok durva megsértése, a vonatra történő szabálytalan fel-, illetve
leugrás, figyelmetlenség, kellő óvatosság hiánya, utazás közben kapasz-
kodás mellőzése, valamint a ryalogos közlekedésben a szabálytalan, fi-

ryelmetlen közúti magatartás játszott közre.

A balesetek 55,8 %o-a a gyalogos közlekedéshez, 19,7 Vo-a a tömeg-
közlekedéshez, 19,4 %-a saját gépjármú használatához kapcsolódik.

1.3, A katonai szolgálattal nem összefűggő balesetek

Ez a rész az olyan balesetek legfontosabb adatait tartalmazza, ame-
lyek nem minősíthetők a katonai szolgálattal összefüggóne\ vagy a tiltó
rendszabályok sú\os megszegése miatt vagy mert a balesetet a sérült
sporteryesületi tagként sportolás közben szenvedte el.

Az előző évhez képest e balesetek száma 67,9 7o-kal csókkent. A
ba|esetek 36,4Vo-a a tiltó rendszabályok sútyos megszegése kóvetkezté-
ben keletkezett.
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Az egéb, fóleg szabadidős tevékenpég közben történt balesetek
többségénél, a korábbi évekkeí egezően, szintén az ittasság volt a bal-
eset alapvetó oka.

2, Szolgálati megbetegedések

A szolgálati megbetegedések közül - három fertóző megbetegedés
kivételével - csak a zaj okoztahal!áskárosodások fordultak elő.

Az elmúlt évekhez viszonyítva a bejelentett halláskárosodások szá-
ma L4,2 Vo -kal, aszolgálati megbetegedésnek minősülő esetek száma 30,7
7o-kal csökkent.

A zajártalmas szolgálati beosztásban lévő hivatásos á[lománynak
egészségvédelme érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan, 1993. évben
is további zajvódő fültokok, füldugók kerültek beszerzésre, majd ezt kö-
vetően személyi felszerelésként kiadásra. Ezeknek az intézkedéseknek
az eredménye, hogy aszolgálati megbetegedések száma még tovább csök-
kent, a megbetegedések átlagéletkora gyakorlatilag nem változott.

3, A sérültek érdekvédelme

A sérültek jogainak biztosítását, jogosultságuk rendezését mutaqa,
hogy a kiüzsgálási kérelmek illetve a panaszügek száma 12 volt, össze-
sen 29 ügyirattal. A fellebbezések száma 1volt, amelya II. fokúeljárásban
rendeződött.

IIl. Az l99 4. évi feladatok

1. Biztonságtechnika (munkavédelem) feladatai

A Munkavédelmi Törvényből és a kapcsolódó ágazati jogszabályok-
ból adódó feladatok tükrében ki kell dolgozni ésjavaslatot kell felterjesz-
teni a biztonságtechnikai rendszer korszerűsítésére vonatkozóan,

A javaslatok elfogadásának függvényében a biztonságtechnikai
rendszer működésére ez év végéigHM utasítás-tervezetet kell összeállí-
tani.
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Meg kell szervezni az új baleseti adatfeldolgozási rendszerre történő
áttérést, a biztonságtechnika területén dolgoá szakbeosztásúak, megbí-
zottak szakirányú képzését, továbbképzését.

A katonai szervezetek biztonságtechnikai (munkavédelmi) helyze-
tének javítása érdekében a HM utasítás alapján át kell dolgozni a belső
szabályozőkaí.

Meg kell szervezni az objektumok, létesítmények, technológiák és
anyagok minősítési, szakhatósági és idószakos ellenórzési kötelezettségi
körük felülvizsgálatát, végrehajtási tervet kell kialakítani a költségigé-
nyek meghatáiozására.

2. A mege|őzés kiemelt feladatai

A felkészítés követelményeinek fokozásával a fegyver-, robbanó-, és
pirotechnikai anyagokkal bekövetkezett balesetek megelőzése.

Az általános katonai kiképzés gyakorlati foglalkozásainak bizton-
ságos levezetése,

A lövészetek szabályzat szerinti előkészítése, végrehajtása.

Az erőszakos cselekményekhez kapcsolódó balesetek megelózése,
feltárása és kivizsgálása.

3. A megelőzés általános feladatai

A baleset-megelóző intézkedések, valamint a szigorító intézkedések
következete§ betartása, betartatása.

A munkavédelem, az üzemeltetébiztonság komplex szemléletének
megfelelően szükséges a szolgálatok közötti együttmúködés és koordi-
náció további j avítása.

A parancsnoki és törzskiképzés keretében az alegységparancsnoki
állomány munkavédelmi ismereteinek felújítása, a gyakorlati alkalmazás
módszereinek oktatása.

A lövészetek, robbantások során meg kell követelni a halláskároso-
dások megelőzését szolgáló rendszabályok szigorú betartását.
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A parancsnoki ellenőrzések részeként minden esetben végre kell
hajtani a munkavédelmi szemléket.

A hatósági f'elügyelet alá tartozó veszélyes berendezesek vizsgálata-
inak betervezése, végrehajtása, a hiányosságok kijavíttatása.

A létesítmények létrehozásánál, korszerúsítésénél, felújításánál a lé-
tesítés minden szakaszában biztosítani kell a munkavédelmi előírások
érvényesülését.

A munkavédelmi felügyeletet a tervezéstől a használatba vételig a
csapatépítkezés, felújítás során az illetékes elöljáró szerv biztosítsa,

Az új vagy felújított létesítmények dokumentációinak biztosítrása,
használatbavételi e§árásának lefolytatása.

A létesítmények üzemeltetésbiítonsági (munkavédelmi) ellenór-
zéséhez kiadott MODSZERTANI UTMUTATO alapján szemlék vég-
rehajtása.

A balesetek jelentési,- kivizsgálási, nyilvántartási-, és jogszerű lezá-
rási rendjének javítása, a vonatkozó utasítás maradéktalan betartása.

A munkavédelmi, biztonságtechnikai szín- és alakjelek, piktogra-
mok bevezetése és alkalmazása MH-ben, a kiadott MODSZERTANI
úTMUTATÓ szerint.

Aközponti továbbképzés megtartása a csapatoknál, intézeteknél te-
vékenykedő munkavédelmi vezetők, megbízottak részére,

Acsapatok, intézetek beiskolázási terveszerint a parancsnokok üze-
meltetés-biztonságtechnikai tanfolyamszerű továbbképzésének, vala-
mint a munkavédelmi megbízottak tész,ére a középfokú munkavédelmi
szaktanfolyam levezetése.

A Katonai Fóiskolák munkavédelmi, biztonságtechnikai vetélkedő-
inek elősegítése, végrehajtása.

A tójékoztató kiadásával reméljül hos/ az általáno§ helyzeíet a
hivatr{sos állomány a vonatkozó mértékben megismeri és ezzel a dan-
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dároknál, az ezredeknéI, valaminí ezekkel azonos §zintű katonai §zer-
vezeteknél - a honvffség egészére vonatkozó jellemzőkre támaszkodva
- összegezik a balesetek bekövetkezéséne\ megelőzésének helyi tapasz_
talatgit és ennek alapján elősegíti a parancsnokok szükséges íenniva-
lóit.
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SZAKTÖRTÉNBr

rönrÉwBn ÁrrsKINTEs e vesúr w,ÁcnisonúK-
BeN nBröl,rörr szBnppÉnóL

Németh Emő|

Elfogadott tény, hogy a vasút feltalálása az emberiség haladásának
talán legfontosabb határköve volt. Feltalálását követó több mint másfél
évszázad alatt minden téren előbbre vitte a ülágot és annak egész társa_
dalmi, gazdasági berendezkedésében nagyobb változásokat idézett elő,
mint a korábbi évezredek minden munkája. Szerepe mind a kultúra, kóz-
gazdaság, város, ipar, kereskedelemfejlesztés, mind a hadászat területén
jelentős volt.

Avasút emberiség fejlődésének érdekeit szolgáló békés hivatása ter-
mészetesen a háborúk során háttérbe szorult. Hadászati fontosságát az
európai szárazföldi nagyhatalmak - mindenekelótt Poroszország, Fran-
ciaország, Oroszországés az Osztrák-Magyar Monarchia - katonai veze-
tői már az elmúlt század hatvanas éveiben felismerték, a német vezérkar
pedig az I870-7t. évi német-francia háború hadászati felvonulásánál
mintaszerűen felhasználta,

EZ a tanulmány - kdzel sem a teljesség igényével - a magyar vasútak
első és második világháborús feladataiba nyújt betekintest.A tanulmány
két részben a folyó at egtmás utáni szómaiban kenil megjelentetésre.

I.

A maryar királyi iállamvasutak szerepe az első világháborúban

A magyar kir. államvasútak háborús forgalmát a Szerbia ellen elren-
delt felvonulás nftotta meg. Az í9I4. év julius hó 28-iki mozgósítás a

l Dr, Németh Ernó alezredes, MH ATFcsF-§é8 Közlekedési szol8áatfónóké8 kemelr sállítá§i
fóti§áje
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monarchia haderejéből három hadtestet indított meg, melynek első szál-
lítmányai még aznap elindultak a szerb határ fe|é.

Ennél a felvonulásnál a leszállított katonavonatok átlaga eleinte a
Zimony-szegedi és pécsi vonalakon napi 30-30vonatvolt, de a Budapest-
Zimony vonal átlagos napi teljesítménye csakhamar 40 vonatra emelke-
dett. A felvonulás tenrzerú végrehajtása minden fennakadás nélkül folyt
augusztus O4-ig. Az ekkor elrendelt általános mozgósítással felállított
egész hadsereget - a polgári forgalom beszüntetése mellett - keresztbe-
futó vonatokkal kellett az ország területéről szinte minden irányból sür-
gősen továbbítani. Vasútforgalmi szempontból hatalmas teljesítmény-
nek, hadászati szempontból sorsdöntónek bizonyult azoknak a szállítási
feladatoknak a rugalmas, gyors megoldása, amikor a Szerbia felé útban
lévó, Déldunavidékre rendelt két lovashadosztályt a leggyorsabb tempó-
ban vissza kellett fordítani és Kőrösmezőn át Csernovitz, Tarnapol üdé-
kére továbbítani. Ezt a vasút csak úgy tudta megoldani, hogy minden más
szállítmány rovására gyors egymásutánban átlag napi 20, összesen körül-
belül 60 vonatot minden menetterv nólkül továbbított.

Az orosz hadsereg elleni felvonulás lókésszerűen emelte a hadifor-
galmat. Augusztus 04{ől szeptember 04-ig terjedő időszakban például
Mezőlaborc, Siánki, Lawonce és Kőrösmező határállomásokon napi 40-
50 vonat lépett ki. A sűrű vonatközlekedés mellett a katonavonatok ki-
rakása nem tudott a befutással lépést tartani, aminek következtébel az
útban lévő szerelvényeket a kijelölt célállomások előtt 20-30 km-re ki
kellett rakni. Az orosz hadsereg elleni felvonulást a vasút szempontjából
1915. január 15-én fejezték be.

É,rdemes megemlíteni, hogy a háború kirobbanásától számított vi-
szonylagröüd idő alattkét egymással kollidáló felvonulás érdekében kel-
lett a vasútnak hadműveleti szempontból fontos szállításokat végrehaj-
tani. Mindez a vonatokkal túlteheltvonalakon, különösen az onzág cent-
rumában alig lekűzdhető nehézségeket okozott. A forgalom a rendelte-
tési állomások befogadóképességének határáig üszonylag simán folyt, de
amikor a befogadóképesség kimerült ez komoly torlódást okozott. A
fronthelyzet változásai közvetlen hatássalvoltak a vasútra. Igy például az
orosz előnyomulás előt Galiciából minden előzetes értesítés ós rendszer
nélkül - a forgalombiztonsági szabályok teljes figyelmen kívül hagyásával-
a vasútvonalakra zúdított (mentett árúkkal és a front közeléből fejvesz-
tetten meneküló tömegekkel z§úfolt) szerelvények Hatvan-Szolnok vo-
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naláig olyan torlódást okoztak a vasúton, amiból hosszú idón át csak ne-
hezen tudott kibontakozni,

A mind veszedelmesebb jellegű orosz hadihelyzet miatt a szerb harc-
térrőlátlagnapi20 (összesen körülbelül 110 katonavonatot), majd a napi
40 vonattal belépő német csapatokat kellett a Kárpátokba szállítani. A
ntÁv ehő világháború atatti egyik lehatalmasabb és legsikerültebb tel-
jesítményének számított, amikor a katonailag gyakorlatilag kiürített
északi arwonalról a lehető legsürgősebben, minden előzete§ menetterv
nélkül futó katonavonatokkal egy teljes hadtestet kellett Nyugat-Galíci-
ába szállítani.

Mivel az ellenséges hatalmaktól körülzárt Németország gazdasági
erőit Romániából merítette, meg kell említeni a fővonalakon napi 20-25,
mellékvonalakon napi 10-12 vonatot jelentő különbőző anyagszállíímá-
nyokat, valamint az ország fogolytáboraiba és kórházaiba irányuló fo-
goly- és kórházvonat forgalmat.

A vasútnak a hadviselés érdekében a háború teljes időszakában
talpon (sinen) kellett lennie! Így például Olaszország hadbalépése után
az északi fronton elért hadisikereket követően nélkúlözhetetlenné vált
erről a területről haderók, valamint az otszág nagyobb helyőrségeiben
készenlétben tartott menetzászlóaljak mintegy 150 katonavonattal -

ezen kívűl a Hindenburg hadseregéhez beosztott honvédcsapatok
ugyancsak 150 katonavonattal - az űj olasz frontra történő szállítása.

A minduntalan változó hadihelyzetben a Szerbiába leszállított né-
met csapatokból körülbelül 70 vonatot az orosz frontra, néhány vonattal
pedig a német múszaki csapatokat az o|asz frontra kellett szállítani. Az
összes dunántúli fő és mellékvonal mint fontos utánpótlási vonal sze-
repelt. Ezek a vonalak a különböző nemű (csapat, élelmezés, szén, kór-
ház, fogolynzállító, mentett árukkal rakott, valamint üres szerelvények)
vonatokkal a háború alatt mindvégig teljesen ki voltak használva.

Hangsúlyozni szeretném például azt a helyzetet, amikor az olasz
hadüzenet három hadszintér táplálásának súlyos feladatát rótta a vas-
ítra, Ez azt jelentette, hogy az utánpótló vonatok, valamint a folyton
változó hadihelyzethez igazított csapat átcsoportosítások stb., katonavo-
natai es/mást keresztezve keresztül-kasul futottak hazánk területén.
Mindezt tetézte az Alszttiában és Németországban beállt gabonaínség
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leküzdése érdekében Romániába küldött üres, onnan pedig rakott gabo_
naszerelvények ( átíag n api 20 zárt vonat) leszállítása.

Az óriási módon fellendült háborús ípar fokozott követelményeinek
kielégítése fokozódó nehézségekkel járt a vasút szempontjából. A bosz-
niai érc, a fiumei és erdélyi bauxit hazánk vonalain kersztül jutott el a
német és csehországi gyárakba. Avasútra háruló nehéxégek leküzdésó-
nek eredményeként a vasút történetében először az első világháborúban
kellett kialakítani a katonai gújtővonatok és zárt távolsági vonatok
rendszerét.

1915. szeptember 01{ől Kevevára-Debrecen-Kőrösmezőn át napi
20, összesen kcjrülbelül 200 vonattal török csapatokat kellett az orosz
hadszíntérre szállítani. Ez még be sem fejeződött, amikor szeptember
05{ől kezdve kisebb-nagyobb meg§zakításokkal december közepéig Né-
metországból, Ausztriából és Magyarország helyőrsógi állomásairól napi
40-60 közt váltakozó vonatmennyiséggel (30 sorozattal) körülbelül 1400
vonatot kitevő haderő lett szerbia ellen felvonultatva.

Ezzel párblzamosan október 11-30. között, majd november 24-től
december 01-ig terjedő időszakban Galíciából, Mezőborcon és Siankin
történt belépéssel Budapest-Kelenfóld-Délivasúton át körülbelül 150
katonavonatot kellett az olasz frontra szállítani,

A Balkánra és azészaki fiontra felvonult jelentős haderők utánpótló
szállítmányai ebben az időben minden irányban külön-külön napi 15-20
v()natot tettek ki. Acsapatszállító vonatok forgalma mellett az utánpótló
vonal.ok, valamint a Románbiából ftllyamatban volt gabonavonatok
mennyisége a leginkábbigénybevettBudapest-Marchcgyivonal mindkét
irányú lilrgalmát átlag napi l50 vonatra emelte. Ez a rekordforgalom
minden nagytlbb fcnnakadás nélkűl lett végrehajtva.

l915. <lecember 13{ól kezdődött a német román "Viktória" fedőnc-
vű nyerstllajfbrgalom. Ennek üres szcrelvényei Odenberg. Passau és Bo-
danbach irányábtil hetenként 2-2, összesen 6 vonattal tutottak Brassóba,
viszont Romániából ugyanannyi rakott vonat tért vissza a belépő állomá-
sokra.

A tanulmány atlta viszonylag szűk kcrctci miatt nem térek ki az
orosz, balkáni és olasz tionthaderók hadtáp vonalainak részletes ismer-
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tetésére. Annyit azonban szükségesnek tartok megemlíteni, hogy Né-
metoí§zágból a három hadszintér mindegyikére naponta egy-egy rendes,
azonkívül szükséghez mérten naponta még 2-3 szükséglet szerinti, átlag
9-10 vonat, hetente háromszor ery-egy g5nijtóvonat közlekedett.

A hadianyagot, mezőgazdasági felszereléseket, szenet, ipari termé-
keket és más egyéb kereskedelmi cikkeket külön e célra rendelt közvet-
len (fedóneves) vonatok ütték Szerbiába, Bulgáriába és Törökországba.
Onnan viszont nyersanyagokat szállítottak üssza, naponta változó vonat-
mennyiségben. Lengyelországból a drohobyci finomító é§ nyersolajüze-
mekbe rendelt küldemények részére hetenként átlag 12 vonat volt kije-
lölve.

A hadműveleti sikerek változásainak megfelelően 1915. december
23-27. közöít az olasz frontról (Délvasút-Miskolcont át) 15 csapatvona-
tot az oíosz, december 15-tól 191ó. január 08-ig pedig a szerb frontról
Kevevára és Zennar állomásokról67 vonatot a német nyugati arwonalra
kellett szállítani.

A sikeresen befejezett szerb hadművelet után fölszabadult birodalmi
német csapatokat 191ó, januárban, az egyes vonalak teljesítőképességé-
hez mérten megosztva, napi 15-20 vonattal kellett a német nyugati had-
színtérre szállítani. Ennek a hadműveleti átcsoportosításnak a vegrehaj-
tásáboz előzőleg 3 héten át naponta 12-15 zárt üres szerelvényvonatot
kellett az ország területén keresztül Szerbiába továbbítani.

A lucki oro§z áttörés újabb erős lökést adott a csapatszállításoknak.
Elsősorban azolasz frontról napi20-30, összesen 430 katonavonatot, Bu-
kovina déli tésúből pedig átlag napi 8 vonattal körülbelül 75 vonatot
kellett sürgósen az orosz csapatok általveszé|yeztetett körzetekbe átcso-
portosítani. Közvetlenül ezután Nyugat-Galíciából Ruttka és Orló belé-
pő állomásokról Mezőlaborc, Kőrösmező és Siankin át még 250 katona-
szerelvénlt kellett az orosz támadás kivédéséhez leszállítani. A hadihely-
zet változásait követve az orosz csapatok megállítása után a szövetséges
haderőből 1916. augusztus 76-ától 720 csapatszállítmányt az olasz had-
színtérre, 53 csapatszállítmányt pedig a n},ugati hadszíntérre kellett to-
vábbítani.

Úgy gondolom, hog5l a vasút első világháborús szerepének tárgyalá-
sakor feltétlen szólni kell a Román betörésről (1916. augusztus 28.). Ami-
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kor a gyengén védett or§zághatárt az új ellenségként fellépő román had-
sereg egyszerre több helyen átlépte, Erdély határmenti magyar lakossága
fejvesztetten menekúlt. Ez a vasút szempontjából azt jelentette, hogy a
vasútvonalakat a Maros folyóig ki kellett üríteni. A menekülő lakosság a
készenálló és forgalomban lévő vonatok összes fedett és nyitott koc§üait
életveszélyes tülekedés árán ellepte, üsszahagytak mindenüket, csak-
hogy legalább a puszta életüket mentsék. Az összes mozdony és teher-
kocsi felhasználásával egyik zsúfolt vonat a másik után éjjel-nappal sza-
kadatlanul, fékezők ésjelzőeszközök nélkül (ami a vasútforgalom leírás-
ban elképzelhetetlen) indult a veszélyezteteíí helyekről. A pánikzerű
menekülés mérvének illusztrálására csak egyetlen adat szolgáljon, neve-
zeteseíl az amikor 1916. augusztus 29-én eseíe, (ekkor ugyanis Brassó
előtt már ellenséges járőrök tüntek fel) Brassó-Botfalu állomások között
13 km hosszú erős lejtőben fekvő vonalrészen 17 rakott vonat mozgott
egyirányban. Róvid időn belül mintegy 500 mentett, árúkkal rakott vo-
natott kellett elhelyezés céljából az ország különböző vonalrészeire ün-
ni.

A román offenziva napjától kezdve a hadak útja állandóan szeli Ma-
gyarországot minden irányban. A különböző hadszintéri viszonylatokban
kölcsönösen közlekedó mindenemű vonatok óriási forgalma a vasút
egész teljesítőképességét állandóan lekötötte. Az első világháború el-
vesztése, a monarchia összeomlása idején sem csökkent a vasút szerepe.
Az összeomlás szülte zűrzavaros helyzetben is helyt kellett állnia a nagy-
mennyiségű csapat, anyag és egyéb szállítmányok, valamint a különböző
nemzetiségű katonák hazaszállítása érdekében.

Az első ülágháború alatt jelentkezett grandiózus feladatának telje-
sítésében - a ülágháború földrengetó küzdelmei közepette - megállapít-
ható, hogy a magyar vasút addigi történetének legnagyobb feladatát (a
hadsereg intézményen kívűl álló valamennyi iltézmény közül) teljesít-
ményének végsőkig történő megfeszítésével összességében eredménye-
sen oldotta meg.

Bebizonyosodott, hory háborús körülmények kcizött a hadászatijel-
legú feladatok (gyors csapat átcsoportosítások, utánpótlási ellátási, vala-
mint kiürítési és egyéb szállítások) a vasút adta kedvező szállításilehető-
ségek kihasználása nélkül elképzelhetetlenek. A hadászati vezetés a ha-
talmas horderejű feladatok megoldása érdekében az addig (ekkora mé-
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retekbelt) neí! píóbált, na§jelentdségú tényezőt a wsúíi száIütást ked-
vezó tapasztalatokkal ha§ználta fel.
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INFORIVL(CIÓ

A MH ANYAGI-TECHNIKAI SZoLGÁLAT 1994 ÉvRB
TERvEZETT r,ónn ruoouÁtrtvos rumrÁsI

nÉnafiNnr rBcyzÉxn

A Katonai Logisztika (ATB) c. szak,

folyóirat Szerkesztő Bbottsága állásfugla,
ldsa alnpján - a széleskönl tájékoztatós ér-
dekcben - közreadjuk a főbb rudományos
hltatá§i témók jegzéket. A kutatósi témák
F őcs oportfőnöl<s ég középirányító szerv eh
Seregestek és tanintézetek tudomórüos ku,
tatási teneiben szerepelneN részei az ATB
integráció és műszakilechnikai fejlesztés
korszerúsítése koncepciója tudomónyos
megalapozásának. Szívesen fogadják ol-
vasóink érdcklődését és eges ténlák kidol-
gozós ában v aIó ré szv ét e lét -

Szerkesztősé8

I. MH ATFCSF-ség és alá,rendelt §zerv€zetei szakterületén

1. A Magyar Köztársaság közlekedési hálózatának értékelése, a fel-
készítés feladátai a védelmi irányelvek és a Honvédelmi Törvény alapján.

2. A MH személyi állománya élelmezési normáinak korszerűsítése.

3. A fegyvernemi sajátosságokat tükröző új hadi-gyakorló ruházat
rendszerbeállításának lehetőségei.

4. A MH üzemanyag szolgálata gazdálkodásának elemzése és kor-
szerúsítése.

5, Az anyagi-technikai integráció továbbfejlesztésének követelmé-
nyei és lehetőségei az új Honvédelmi Törvény elóírásainak megfelelóen.
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6. A MH haditechnikai korszerűsítésének elvei, módszerei és eljárá-
sai.

. 'l. AMH tüzérség lószerbiztosítási rendszer megbízhatósága növe-
lésének lehetőségei védelmi hadmúveletekben.

8. A MH méróeszköz-kalibráló és minősítő rendszerének vizsgálata
és fejlesztési koncepciója.

9, Alaptanulmányok a légvédelmi és repüló csapatok h arcszabá|yza,
tának kidolgozásához.

!0. Az ország gazdaságának honvédelmi felkészítése,

11. A gazdálkodási rendszer fejlesztésének lehetóségei az MH-ban.

12. A THDS (g.hdt.) védelmi hadmúvelete anyagi biztosításának fo-
lyamata a központi szervektől a csapatokig.

" 13. A feg5rverzeti eszközök háborús technikai biztosításának rend-
sZere.

14. Agazdálkodás és a számvitel reformjának hatása a csapatgazdál-
kodásban.

15. A katonai válságkezelés anyagi-technikai biztosításának elvei,
szervezeti és anyagi feltételei.

16. Az ATB gazdasági szabá|yzőtendszere, korszerúsítésének irá-
nyai és lehetóségei.

77. A nemzetgazdaság mozgósítása, a katonai igények kielégítésé-
nek lehetőségei és módszerei.

18. Magyarország gazdasági erőforrásainak katonai értékelése.

79. Az anyagi-te*hnikai biztosítás utaltsági rendje a magasabb ké-
szenléti fokozatok időszakában.
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20. A védelmi hadmúveletek közlekedési biztosítása megszewezé-
sének, végrehajtásának á irányításának kérdései a Hadműveleti Utasítrás
és a Honvédelmi Törvény függvényében.

21. A szállítási rendszer és a szállítási költségekkel való gazdálkodási
rend további korszerűsíté§e.

22. A Kárpát-medence közlekedési rendszerének rendszerezó fel-
dolgozása, értékelése.

23. A számítőgépe§ repüléstervezé§i rendszer üzemeltetésének ta-
pasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei.

24. A tábori tüzérség eg/séges tűanezető rendszere kialakításának
technikai lehetőségeí.

25. A rádiolokátorok korszerűsítésének lehetóségei, különös tekin-
tettel az automatikus adatleszedésre.

26.,4. haditechnikai elemzések készítésének támogatása számítógé-
pes információs rendszerrel.

27. A katonai szabványosítás aktuális kérdései.

28. Számítógépes nflvántartás a MK haditechnikai eszközeire vo-
natkoó múszaki dokumentációk részére.

29- A gépjárműpark korszerűsítésének elvei, a kiválasztás módsze-
rei,

30. A savas indító ólomakkumulátorokkal való gazdálkodás haté-
konysága növelésének lehetséges útjai.

31. A hosszúidejű tartós tárolás (HIT) hatása a harckészültségre és
az eszkózök rendszerbentartására.

32. A MH sugárfigyelő és jelzőrendszer korai nukleáris riasztási al-
rendszere.

33. A mentesító eszközrendszer - váltás feladatai.
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34. A Tűzvédelmi eszközrendszer váltási feladata.

35. Az MH Gazdálkodási Hivatal működésének tapasztalatai.

A Maryar Honvédség Egész§égügJri Szolgálata intézményeinek
§zakterületén

1. MH Budai Honvédkórház

Kardioló§ai B elosztáty

- Vazoaktív ryógyszer hatása a coronariaáramlásra transoesop-
hagealis ECHO-doppler módszerrel.

- A transoesophagealis ECHOcg-val kimutatott arteroscleroti-
cus plakk mint a coronariaslcerosis lehetséges markere Haemorelogiai
factorok szeíepe a transoesophagealis ECHOcg-val detektalt spontán
echocontrast kialakításában.

II. Belgóglúszat

- A Depogen klinika III. fázis vizsgálatok befejezése.

- A bezalip hatása a vér rheológia paramétereire (együttmúkö-
désben a BHK idegosztáIyával).

- A daganatos megbetegedések okozta vórösvértest deformabi-
litás változás okainak kutatása.

- A krónikus veseelégtelenséghez társuló anaemiak kezelése
erythropoetinnel és ennek hatása a teljes vér és a plasma viszkozitására
és a vörösvértestek deformabilitására.

FüI-orr-gége osztáIy

- Központi idegrendszeri focialis elváltozások otoneurologiai
jelei. A vizualis mozgásbetegség és a fociali§ elváltozások összefúggése.
(Eryüttnűködő partnerek: KIiK Mentálhygiéniai osztály, HROVKI).

- Rheologiai eltérések szerepe a szédűlés, a fülzúgás és a hallás
csökkenés hátterében (együttműködésben a BHK idegosztályával).

2,77



IdegoutáIy

- Hemoreologiai eltérések szerepe a cerebrovascularis kórké-
pekben.

I d e g- e lme g ógt á s z ati o s zt ó Iy

- Alvás-ébrenlétzavarok (többműszakos munka és a katonaiszol-
gátattal járó alvászavarok). A Stroke és az alvásbetegségek kapcsolatá-
nak üzsgálata.

- Epilepsia és eszméletvesztéses betegségek gondozásával kap-
csolatos diagnosztikus és terápiás kérdéselc

- Extrapyramidalis betegségek, korszerű kezelési módszereinek
bevezetése.

- Környeki idegkárosodások korai felismerésének és megelózé-
sének módszerei. (Egytittműködésben az Országos Idegsebészeti és Tu-
dományos Intézettel, a Haynal Imre Egészségtudományi Eg]etem Neu-
rológiai Tansákével, az Országos Epilepszia Hálózattal és a Magyar
Epilepsziaellenes Ligával).

S z ük s z e r nő gógt á sz ati o s zt á ly

- Összehasonlító üzsgálatok hidegkés CO2 lézer vaporisatioval.

- CO2 lézetre|vép,ezett conisatioval nyert műtéti anyag szövet-
tani használhatóságának üzsgálata,

- A haryományos és lézer conisatio alatti vérveszteség összeha-
sonlító vizsgálata.

- Co2 lézerrel végzett conservativ myoma műtétek, endometri-
osis műtéti megoldása, összenövések oldása.

- Laparoscopiás műtéti beavatkozások nőgyógyászati alkalmazá-
sával szerzett tapasztalatok feldolgozása.

- CO2 és Nd Yag lézerre|végzelt conisatio hatásfokának össze-
hasonlítása.
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Gyermekosztály

- A koraszülött csecsemó sírásának számítógépes ana|ízise. Új-
szülöttkori apnoe vixgálata koraszülötteknél. A szerkezeti és funkcio-
nális elváltozások összefüggésének tanulmányozása PBD-s koraszülöt-
teknél.

- Perinatalisan detectalt húg5niti fejlődési rendellenességes post-
natalis követése. Új diagnosztikai (MAG3 izotóppal) illetve therapias
(macrosilicon) módszer kipróbálása a vesicourethralis refl ux kimutatásá-
ra és kezelésére.

- Gyermekkori atheroclerosis rizikófaktorainak korai felde{ítése
(Eryüttműködésben MH KOKI Kórélettani Kutató Osztállyal).

- Kissúlyú koraszülöttek optimális táplálása.

- Gyermekkori asthmas betegek légzésfunkciós értékek Korspe-
cificus standardjának üzsgálata. A légúti provokációs teszt diagnosztikus
alkalmazása.

- Psychosomaticus betegségek gyermek és serdüló korban.

2. Győri Honvédkórház

- Újoncok primer mentálhigiénes prevenciójának lehetőségei.

- Xenograft alkalmazása nagy kiterjedésű égési sérülések keze-
lésében.

- Nyaki gerinc teljeskörű mútéti ellátása.

- Lézer a|ka|mazása az idegsebészetben.

- A térdizűleti sérülések komplex ellátása és rehabilitációja.

- A hypertonia és a diabetes kapcsolata különös tekintettel az
ACE inhibitor kezelésre nephropathiaban.

- Komplex gastroenterológiai viagálatok katonabetegeken- fi-

ryelemmel Eü.minősítésre.
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3. MH Katonaorvosi Kutató Intézeí

Radiophatmatológiai Kutató O sztály

- A gyógyszeres sugárvédelem lehetőségeinek tanulmányozása.
(Az ionizáló sugárzás okozta egésxégkárosodás megelőzésének, illetve
a sugársérülés biológiai következményei kivédésének ryóryszeres lehe-
tóségei).

Toxikológiai Kutató O sztóIy

- Belégzéssel és/vagy lenyeléssel a szervezetbe kenilt toxicus
fémek (radioactiv izotópok és nehéz fémek) felszívódásának, illetve a
szervezetból történő eltávolításának gyóryszeres lehetőségei.

- A szervezetbe keverék formába bekerülő hasadvánlermékek
viselkedése a szervezetben. Felszívódásuk és kiürülésük gyógszeres
befolyásolásának lehetőségei.

- Organophosphat mérgezések és az ellenük való védekezés
lehetőségei.

- Analítikai eljárások kidolgozása az orgonaphosphatok minősé-
gi á mennyiségi m eghaíározására.

Kóré leu ani Kut ató O sztáty

- Oxido-redukciós állapotváltozrások jelentősége a sejtműködés
regulációjában. Az aminothiol tipusú sugárvédó veg}iletek sejtszintű
hatásmechanizmusának vizsgálata.

- A rhinitis allergica immuntherapiájának hatásmechanizmusa.
Az immunválasz regulációjának változása allergiás megbetegedésekben,
A diabeteszes angiopathia klinikai gyakoriságának felmérése és a pat-
chomechanizmusának vizsgálata. A lipodperoxidáció jelentósége az at_
herosclerosis kialakulásában.

- A sebgyógyulás pathomechanizmusának vizsgálata. Az oxidáns
és antioxidánstényezők szerepe a szöveti sérüláben. A sebryóg5rulás
immunológiai vonatkozásai,

- Az immunglobulin termelés regenerálódásának vizsgálata acut
sugárterhelést követően.
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4. MH Kecskemóti Honvédkórház

- Modellszervezet felállítása, gyakorlati alkalmazásának további
lehetőségei

5. MH Közegeszségügyi Intézet

Járv ányügl é s mil<robiológia

- Rászvétel a levegő mikrobiológiai szabvány kidolgozásában,
különö§ tekintettel az egésxévügyi intézetek és a fizikotherápiában
használatos barlangok levegőjére. (A témában eg]rüttműktjdő-koordiná-
ló partner az Országos Közegésaégügyi Iníézet).

- Úi táptatalot 1transporttáptalajok) kidolgozása, a nyugati szab-
vány szerinti mikrobiológiai ingrediensek bevezetése,

- A clostridium difficile toxin termelésének és a íota és adeno
40-41 vírustörzseknek direkt kimutatása klinikai vizsgálati anyagokból.

- Hanta és LCM vírusok hazai szerepének, epidemiológiai jelen-
tőségének vizsgálata.

- Epidemiológiai statisztikai módszerek és a számítógépes adat-
nyilvántartás gyakorlati jelentóségének vizsgálata a területi járványügyi
gyakorlatban.

Köz e gé s z s é gügl i o s zt á ly

- Részvétel az új mikrohullámú védőruha kialakításában.
(Együttmúködésben a Budapest Műszaki Egyetem Mikrohullámú Tan-
székével),

- Az egéni zárolt élelmiszer készletek korszerű, szubkalóriás
követelményeknek megfelelő átalakításának lehetőségei. (Együttműkö-
désben az MH Elelmezési Ellátó Kózponttal).

Kömy e ze u éde lmi O s zt ó Iy

- Ivóvízkészleteink fémion (Pb, Zn, Cd.) tartalmának felmérése.

- A vér ólomtartalmának üzsgálata a veszelyeztetett populáció-
ban.
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Egé sz s é gv é de lmi a lo s zt á Iy

- A dohányzási szokások és az egésxéges táplálkozás ismeretei-
nek felmérése 18-24 éves katona fiatalok kórében.

6. Pécsi Honvédkórház

Baleseti sebészet

- Chondrorna|atia patellae.

- Csípőprothetizálás, - prothesis fejlesztés.

- Periférias idegek regenerációjának üzsgálata.

- Friss és inveterált acromyoclaücularis ficam műtéti megoldása.

- Komplex kézfunkció megítélése (komputeres diagnosztika).

- Perfuzió üxgálatok károsodott keringésú végtagokon.

Egési osztály

- Szabadgyökök sz-erepe az égésbetegségben.

- Égési heges pathopphisiológiája.

Fogószat

- Softlézerek alkalmazása a stomatológiai gyakorlatban.

Ideg-elme osztály

- A haemostasis vizsgálatok jelentősége a cerebrovascularis be-
tegségekben.

- Predevienciak szocialpsychológiai vixgálata.

- Katonai suicidumok katamne§ztikus vizsgálata.

Fü|-orr-gége, fej,nyak sebészeti osztáIy

- Transcranialis és subcranialis koponyaalap resectiok és helyre-
állítási lehetőségeik.
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- Az állkapocs pótlás új módszere: a bipectoralis costomyo-cutan
lebeny.

Intercív osztály

- Szabadgyökós reakciók vizsgálata traumás shockban.

- Érbetegek hemoreologias üzsgálata traumás shockban.

- Erbetegek hemoreologias üzsgálatának jelentósége.

Belgóglószat

- Alkoholos eredetű máj és pancreas betegségek.

- Colitis ulcerosa és Cohn betegség gondozása.

- Non invasiv diagnosáikus vizsgálatok és radionclid lehetóségek
echemias szívbetegségekben.

Röntgm osztáIy

- A radiológiai és UH üzsgálatokkal kapcsolatos adatrögzítés és
feldolgozás, adatszolgáltatá§ saját fejlesztésú számítógépes program
alapján.

- A patella instabilitás radiológiai megítélése. Vállsérülések ra-
diológiai üxgálatának újabb methodikai aspectusai.

Sebészeti osztóIy

- Az SP54 és aNatrium Heparin thrombosis profilaxis összeha-
sonlító vixgálata.

- A haryományos, valamint a gép varrattechnika ös§zehasonlító
vixgálata a szövődmények elemzésével, a vastagbél sebészetben.

7, Központi Honvedkórház

- Katasztrófák következményeinek felszámolása háborúban és
béke üszonyok között.

- Az antibiotikus therápia alkalmazásának új szemlélete.

- A gerinc degeneratív betegségeinek sebészeti megoldása.
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- A katonai közösségek menthalhygiénes állapotának felmérése,
a ve§zélyeztetett tényezők íeltár ás a.

- Cardiogen stroke a kórház neurológiai osztályával együttmű-

8. Honvéd ROVKI

- Harmadik generációs műszer módszerfejlesztése az információ
feldolgozó képesség mérésére extrém környezeti kórülmények esetén.

- A mozgáskorlátozás és súlytalanság hatásának vizsgálata a
különböző tipusú vázizmok funkcionális és morfológiai változásaira ál-
latksérletekben.

- Radioindikációs módszer és műszer kifejlesztése az emberi
testnedvek idóbeni és térbeli eloszlásának vizsgálatára az űrrepűlés kü-
lónböző fázisai és földi modellkísérletek során.

- F edélzeti métő és adatrögzítő berendezés fejlesztése az élelíani
és repülési paraméterek g5nijtésére űrrepülés és repülés közben.

- Avesztibuláris érzékenység vizsgálata ENG-el normoxiában és
hypoxiában.

- A kardiovaszuláris és kardiopulmonális terhelhetóség és rezer
vek üzsgálata extrém megterheléseknek kitett populációban.

- Az íSZB rizikófaktorainak analizise a pilóta állománynál. 02.
szabadgyökök és antioxidánsok vizsgálata.

- A vizuális teljesítmény és az azt befolyásoló környezeti hatások
üxgálata pilótáknál.

- Az é|ettaní paraméterek, a pCO2 és az oxigénszaturáció üzs-
gálata barokamrában hypoxiás körülmények között.

- Elektrofiziológiai, kiváltott válaszvizsgálatok a hajózóállo-
mánynál.

- Pszichofiziológiai és személyiségvizsgáló eljárások korszerűsí-
tése a jelöltkiválogatás és a repülőalkalmasság objektív elbírálása érde-
kében.
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tr. A MH Szírazföldi Csapatok Parancsnokság szakteriiüeíén

1, Az anyagi-technikai főnökégekvezetése, működtetése a jelenlegi
szervezeti formában, az integráció továbbfejlesztésének iránya.

2. Az anyagi-technikai szolgálatok szakkiképásének szervezése és
végrehajtása.

3. A gazdálkodás és számütel reformjának hatása az anyagitechni-
kai főnökségek csapatgazdálkodására.

4. A területvédelmi csapatok alkalmazása anyagitechnikai biztosí-
tásának vezetése.

5. Tábori- és páncéltörő tüár lövegek tartós tárolásba helyezésének
technológiája.

6. Arepülőtechnikai eszközök üzembentartásában résztvevő sorsze-
relői állomány jelenlegi helyzete (feltöltöttség, kiképzettség), ryakorlati
foglalkoztatottsága, Alternatív megoldások kidolgozása ezen állomány-
kategória alkalmazásának lehetóségeire úry békében, mint háborús ü-
szonyok köZött.

7. MI-8, MI-2, Z-43 típusű repülóeszközök üzembentartási rend-
szerének korszerűsítése, a saját üzemeltetési, valamint az USA repülő-
csapatainál tett látogatások tapasztalatai alapján.

8. Az éves üzemanyaggazdálkodiás és hajtóanyag felhasználás tapasz-
talatai. A lehetőségek és a jelentkező szükéglet összhangja érdekében
foganatosítható rendszabályok, módszerek.

9. A hajtóanyag tervezés módosításának perspektiükus modellje, a
tényleges szükséglet számvetéseinek alapjai és módszere.

10. A rendszeresített - rendszeresítésre tervezett - ruházati ellátó, részlegek feladatai, működtetésének alapjai a csapatok hadiruházati el-
látásának megszervezése érdekében.

11. A Tábori Hadsereg védelmi hadművelete egészségügyi biztosí-
tásának megszervezése, az egészségügyi szakcsapatok alkalmazása.
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Itr. A MH Legvédelrni Parancsnokság szakíeriiletén

1. A légvédelmi c§apatok békevezetése számítógépes támogatásá-
nak lehetőségei, a rendszer kiépítésének eddigi tapasztalatai, a tovább-
lépés lehetséges irányai, útjai.

2. A Iégvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó javítózász-
lóalj alkalmazása és ATB sajátosságai a haderőnemi biztosítás körében.

3. Integrált technikai hadrafoghatósági információrendszer megva-
lósításának lehetőségei a Iégvédelmi Parancsnokság és alárendeltjei vo_
natkozásában.

4. A légvédelmicsapatok haditechnikai eszközeinek fenntartásához
és üzemeltetéséhez szükséges kóltségvetési források vizsgálata.

5. A kikülönített rádiólokátor csoportok csapásvédettségének vizs-
gálata a földi éleslövészetek tapasztalatainak elemzése alapján, követ-
keztetések és javaslatok a fennálló problémák kiküszöbölése érdekében.

6. A távolfelderítő rádiólokátorok modernizálási lehetóségei, a
P-l4F antennaforgató rendszer átalakítása, a P_18 rádiólokátor_állomás
P-l4F antennára illesztésének műszaki megoldrási lehetóségei vizsgálata.

7. A K-6ó komptexum nagyfrekvenciás vételi szakaszának moderni_
zálási |ehetőségei.

8. A MIG-29 típusú repülőgépek rendszerbeállításának tapasztalatai
a haditechnikai biztosítás területén. A repülő-műszaki számítógépes
adatfeldolgozó rendszer adaptálása a MIG-29 repülőgépeke.

IV. A Tanintézetek §zaktanszékeinél

zMKA

A.) Haditechnikai íanszék

1. A haditechnikai biztosítás logisztikai rendszerének kialaKtása,
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2. A korszerű infratechnikai eszközök rendszerezése.

3, A korszerű katonai tehergépjárművek csoportosítása, jellemzése.

4. A tiszti állomány felsőfokú képzési rendszerének elemzése, javas-
lat kialakítása a haditechnikai szaktisztek képzésére.

5. A minőségbiztosítási rendszer szerepe a haditechnikai biztosí-
tásban.

6. A biztonságtudomány vetülete a hadseregben.

'L A szátazfö|di csapatok technikai biztosításának általános logiszti-
kai rendszere.

8. A fegyveres kúzdelem lőszerbiztosítása, mint különleges logiszti,
kai rendszer.

B.) Hadtáp Tanszék

1. Tábori Hadsereg védelmi hadmúvelete ATB-nak megszervezése,
különös tekintettel a nemzeti erőforrások bevonására.

z.YeszÉ|yezteteítségi hellzetben és háborúban - hadműveleti terü-
leten - alkalmazott honvédelmi dandár ATB-nak sajátosságai.

3, A vasúti közlekedési alágazat háborús igénybevétele, különös te-
kintettel az elszigetelt területek vasúti vonalszakaszainak üzemeltetésé-
re.

4. A2. magyat hadsereg fegyverzetének, mozgósításának á ellátó
szolgálatának általános jellemzói t942-43-ban.

5. A légvédelmi- és repüló haderőnem csapatai ATB-nak sajátossá-

, gai hadműveleti teíületen.

6. A Tábori Hadsereg műszaki csapatainak háborús ATB-sa.
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pub lihá l á s ra t e rv e ze tt té má k

1.Katonai ellátási logisztika elmélete, módszerei, területei, alkalma-
zási lehetőségei a MH-ben.

2. Katonai szállítási logisztka elmélete, módszerei, területei, alkal-
mazási lehetőségei a MH-ben.

3. A gl.dd. védelmi harca anyagi-technikai biztosításának sajátossá-
gai üziakadály mentén.

4. Logisztikai képzés jellemzése és perspektívái a MH-ben.

5, Iégvédelmi es repülócsapatok logisztikai biztosításának főbb irá-
nyai.

6. Manóverező védelem, manóverező AT-i egysége\ aleglségek.

7 , AzuLánszállítást végrehajtó katonai szervezetek működésének ta-
paszlalatai a 2. Maryar Hadseregben.

BJKMF

A.) Hadíáp ós pénzügyi Tanszék

1. A katonai gazlásztiszt-képzés elemzése és továbbfejlesztésének
lehetőségei.

2. Az Osztrák Szövetségi Haderó anyagi-technikai biztosítása.

B,) Fe5lverzettechnikai Tanszék

1. Döntéselőkészító modellek kidolgozásában való részvétel

- bonyolult haditechnikai eszközök fenntartási költségeinek várható
alakulása a rendszerbentartás tervez,ett időtaítamárai

- a tenszerú megelőző karbantartások, javítások ciklikusságának,
helyének és technikai feltételeinek elemzése;
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- a ciklikusan ill. folyarnatosan üzerneltetett eszközök fenntartási igé-
nyeinek összetevő elemzése.

_ 2. Tüzerségi és harckocsi rézhűvelyek repedésének üzsgálata

- a tárolt túzérségi és hk. rézhűvelyek repedésének metallográfiai
felderítése;

- a jelentkező okok alapján technológiai sor biztosítá§a repedések
elkerülésére;

- felderítéshez anyagvizsgálati módszer kidolgozása.

2. Távoktató tantárgyi programok kidolgozása

- távoktató tantárgyi programok kidolgozása a főiskolát lemvégzett
haditechnikai szolgálatoknál beosztott tisztek számára;

fóiskolai végzettség biztosítása a nevezettek részére.

C. )Páncé|os és Gépjárműtechnikai Tanszék

1. Hibridhajtás kialakítási lehetőségeinek elemzése katonai gépjár-
műveknél.

2. Iégfékrendszerek modellezése.

3. Fékerószabályoók dinamikus vizsgá|ata.

4. Az MN és MH-ban rendszeresített harcjárművek figyelő és irány-
zóeszközei 1 948{ól napj ainkig

" Újftási és eszközíejlesztési íehdatok

1. Tengelyterhelés méró készülék tervezáe és kivitelezése.

2. Tan - szélcsatorna tervezése és kivitelezése.

3. Hjmü. villamossági próbapad módosítása.
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Megjelenésre tew ezett főislalai j egzetek

1, Az aeg., egység (dd.) szintü ATB alapjai.

2. Szakmai szabályi§meret a páncélos és gépjárműtechnikus hallga-
tók részére.

3. Gép- és harcjárművek futómúvei.

4. Gépkocsiszállító szakaszparancsnoki i§meretek,

5. Közlekedési ismeretek I.
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