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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;
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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-
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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-

99



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.
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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.
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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-

124



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;
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- 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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