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LOGISZTIKA - KATONAI LOGISZTIKA

A IIBLYREÁLLITÁS LoGISZTIK,,ÍJA

Kóthay Jónosl

A folyóirat előző számában közölt cikkemben eljutottam odáig, hogy
megkíséreltem a HTB-t, mint logisztikai rendszert értelmezni.

Szó esett arról, hory a IITB-i rendszernek alapvetően két fizikai fo-
lyamata létezik (ennfi főfolyamatot kezel) az ún. technikai és az ellátási
fófolyamat.

Jelen számban a technikai főfolyamat további bontásával és elemzé-
sével kapcsolatos eredményinket ismeítetem,

Kissé koncepciózusan ugyan (a kutatási koncepciónak megfelelő
szempontok alapján) rögzítettük, hogy a technikai főfolyamat alapvető_
en felszerelés, pótlás, korszerűsítés, állapotmegőrzés és helyreállítási
részfolyamatokat tartalmaz és az ezek kiszolgá|á§ára szervezett logiszti-
kai összetettmúveletekkel (beszerzés, raktározás, szállítmányozás, hulla-
dékgondozás, kiléptetés), valamint a rendszer működésének javítása és
biztonságossá tétele érdekében szerveződött technológiai jellegű kisegí-
tó részfolyamatokkal (megsemmisítés, újrahasznosítás) egázül ki.'

A felszerelés, pótlrás és korszerűsítés részfolyamatok az utobbi évek-
ben bekövetkezett nemzetgazdasági kapcsolatok és üszonyok átrende-
ződésével, valamint a hadsereg koncepcióváltása és belső átszervezései
kapcsán - melyek a szakzolgálatokat is jelentősen érintették - meglehe-
tősen instabillá válta[ mind külső kapcsolataikban, mind belső múködési
rendjük eddigi determinisztikus vonásainak elvesztésében.

l Dr. Kóthay Jáno§ alezredes, adjunktus, ZMKA Haditechnikai tanszékvezetó helyettes
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A HTB vezetésének legfelsó szintjein komoly erőfeszítések folynak
az említelt resztolyamatok életbentartására és újraszervezésére, de amíg
ez érzékelhető eredményekkel nem jár, addig a fizikai folyamat fó terheit
az állapotmegőrzésnek és a helyreállításnak kell hordoznia.

1. Ahelyreállítá§ folyamat€lemzése

A hellreállítás a főfolyamat végpontján helyezkedik el, az üzemel-
tetővel áll közvetlen kapcsolatban és a fizikai folyamat legvégső eszköz€
a technika rendszerbentartására.'

Egyetlen termelési jellegű központi magja a jaűtás, amit a technikai
felderítés, összegyújtés á az alkalamazóhoz való üsszatérítés kapcsolnak
be alapvetően a környezeti konstellációba. (1.sz.ábra)

Aszakmában közismert á általam is használt elnevezések a háborús
működésre utalnak, de végül is békeállapotra és harctéri viszonyokra
eryaránt értelmezhetók. A tevékenységek értelme, célja ugyanaz, azok
belsó tartalmuk, módszereik, használt eszközeik idomulnak a üzsgált
időszak jellegzetességeihez.

A háborús elnevezéseket azÉrt taríom meg, mert a hadsereg alapál-
lása a háborús működés és a békeidős folyamatok is úgy szewezendők,
hogy azok azonnal átállíthatók legyenek a hadi működésre.

A j avítás kivételével a többi részfolyamat végül is egy-egy logisztikai
összetett műveletet testesít meg, melyek eltérő elnevezése az adott kör-
nyezetei feltételek közötti sajátos működésre utal.

1.1. A technikai f€ldefité§

A technikai felderítés (továbbiakban: TF) logisztikailag tulajdon-
képpen egy beszerzési összetett művelet, melynek keretében a sérült
(meghibásodott) haditechnikai eszkózt szerzik be a javítás központi fo-

3 Defi!íciót lásd €lózó §zám 2.6. pont alatt. ( 1 l .old.)



lyamatának működtetése érdekében. igy aztán ez a tevékenység olyan
mozzanatokat (logisztikai alapműveleteket) tartalmazhat, melyeket a

Katonai Logisztika 1993. 4. sz. 16. oldalán az 1. sz. ábrán vázoltam, a

beszerzési folyamat általános logisztikai hatásvázlatának ismertetésekoí.
Ezek: áNétel, anyagmozgatás, minősítés, komissziózás, átadás lehetnek.
A konkrét logisztikai út a megvalósítás módszerének, körülményeinek a

függvénye. Ezek az alaprnűveletek a továbbiak során szintén szakmai

értelmezést nyerhetnek épp úgy mint maga TF mint összetett művelet.

A TF folyamatáb an az átvélel beazonosítható a sérült, meghibáso-
dott esetleg elakadt eszköz felderítésével, észlelésével; magával a rátalá-

lás mozzanatával. Harchelyzetben tehát, az átvétel speciális esete fog
megvalósulni, amikor az átvevő térben és időben el van szakítva az át-

adótól. Amikor a technikai felderítő járőr ráta]lál az eszközre, ettől a pil-
lanattól jogilag felelősségi körébe tartozik, belépett a folyamatba.

Békeállapotban maga a TF is más módszerekkel történik, pl. a be-
tervezett időszakos ellenórzések keretében valósulhat meg. Itt az átvé-

tellel - más körülmények között ugyan - szintén a hibás, javításra szoruló
eszköz felfedése pillanatával lép be a technika a folyamatba, Az anyag-

mozgatás értelmezésével nincs gondunk, mert az itt is eredeti tartalmával

valósul meg.

Az ezt követő minősítés a meghibásodás (üzemképtelenné válás) ka_

tegóriájának megállapítása érdekében történik. Ebben a moz7^n^tban

dől el, hogy egyáltalán javításra szorul-e az eszköz, vagy csak ki kell men-
teni műkódésképtelen helyzetéből; ha javításra szorul, milyen terjedelmű
javítást igényel, hol javítható (a helyszínen, saját műhelyben vagy maga-

sabb javítótagozatnál); a javítás helyére történő eljuttatás érdekében
kell-e előkészító munkálatokat végezni va5l sem, stb. A komissziózás
szükség esetén jelentkező mozzanat, általában a TF-t követó összegúj-
tés vagy jaűtás érdekében történő csoportosításban (komissiók létreho-
zá§ában) ölt testet.

Végül az eszközt a TF részfolyamatából is ki kell léptetni a megfelelő
részfolyamatba, ami természetesen valamilyen átadási mozzanatban va-
lósulhat meg.

Akiléptetés történhet az összeg5nijtés vagy aj avítás részfolyamatok-
ba, történhet közvetlen átadással vagy hátraharyással. A köZvetlen át-



adá§ a vontató (szállító eszköz) bevezetésével, illetve javításba adással
valósul meg. A hátrahagyás pedig egy tulajdonképpeni deponálási ösz-
szetett művelet előkészíté§ét és megszervezését fedi.

Elmondottak után a TF hatásvázlatát a 2. sz. ábra szem|élteti.

Látható, hory a fentebb hivatkozott ábra szerinti ún. teljeskörű be-
szerzési folyamatról van szó, mel}mek valamennl logisztikai útja értel-
mezett. Adott esetben megkerühető a minősítés vagy a komissziózás.
Minősítésre akkor nincs szülség, ha gazdátlanul heverő szétszórt eszkö-
zök összegyűjtéséról van szó (a minősítés ilyenkor a követó folyamatok
valamelyikében tórténik) vagy - egyszerú eseteknél - az átvétel elemi
funkcióival megtörténhet a szűrés. A komissziózás eryedi eszközök fel-
derítésénél marad ki vagy minősítés után azonos típusú elbánásban ré-
szesüló eszközök esetén, ha meghatározott az átvevő. A komissziózás
egyébként nem feltétlenül j ár az eszköz Ftzjkális elmozdításával együtt,
az anyagmozgatás jelenthet pusztán megjelölést is.

A 2. sz. ábrán az átvéte|-átadás közvetlen kapcsolat két dolgot je-
lenthet. Az egyik aZ átvételi funkcióba beépített szúrő működését a nem
megfelelő minta üsszautasítiására (a nem hibás eszköz be sem lép a rend-
szerbe) ami persze nem aztjelenti, hog5l a minősítési mozzanaton keresz_
tüli szűrő ne műkódne bonyolultabb esetekben. A másik jelentés az ex-
pediálással támogatott beszerzést jelöli, ami akár béke _ akár harctéri
viszonyok közt a javítást kérelmező szállítási kótelezettségét jelóli.a

1.2. Az összegújtés

Az ósszegyűjtést, mint részfolyamatot a vontatás megjelöléssel is
gyakran használják a szakmában. Eredetileg a gépjármű szolgálatnál ala-
kult ki, ahol a sérült (meghibásodott) gépkoesik összegyűjtésének folya-
matát jelölték vele. Haryománytiszteletből a szakma megtartotta a kife-
jezést á az összeg5nijtéssel ekvivalens fogalomként használja ma is. A
technikai szolgálatok összevonásával a fogalom tartalna értelemszerűen
kibővúlt.

4 Fentiek l€isáikai értelmezését lá§d a katonai Logisáika 9 3/4sz. 5-ó. oldal



Az összegyújtés logisztikai értelmezését és a tevékenységek hatás-
váz|atát a 3. sz. ábra tarta|mazza. Ebből kiderül, hogy az összeg5nijtés
tulajdonképpen szállítmányozási összetett művelet.

Nem terhelném a z o|vasót az ábra részletes magyarázatával, mert az
a szakmai tartalom alapján evidens a témában jártas o|vasó számára.

Megiegyzé§t teszek azonban néhány logisztikai alapmúvelethez, me-
lyet a szakemberek más felfogásban is értelmezhetnek és az sem lenne
hibás. A szállítás (1) alapmúveletnél az elvontatás vagy rakfelületen való
szállítás közótt nem teszek különbséget, mert a szállítás módszerbeli vál-
tozatainak tekintem.

Logisztikailag ez kényelmes, mert nem kell különbséget tenni a szál-
lítási módozatok között és együttesen értelmezhető agyakorlatban sűrűn
előforduló kombinált mód, amikor vontatnak és rakfelületen más eszkö-
zöket szállítanak is egyszerre. Szállítási feladatnak tekintem továbbá az
elakadt eszköz kivontatását (mentését) ami rendKvül rövidtávú szállí-
tásnak tekinthető ugyan, de azért nem minősíthető anyagmozgatásnak,
mert nem a folyamaton belüli áramlatmozgás létrehozásában kap szere-
pet, hanem egy különálló folyamatból kiesett eszköz oda való üsszake-
rilését céIozza, (üzemeltetés-helyreállítás-üzemeltetés!) tehát eg5rmás-

tól elkülönülr folyamatok krizötti áramlattovábbítás eszköze.)

A vontatási feladatok végrehajtásánál mindig számításköteles az a
lehetóség, hogy a vontatandó eszköz nincs vontatható állapotban, varyis
előkésátái munkálatokat igenyel a vontatás megkezdése. A vontatiás-elő-

készítés sokszor bonyolult javítási feladat is lehet, de mindíg csak olyan
rnértékű, hogy az eszköz vontatása lehetővé váljon.

Az elókészítést célja, jellege miatt, logisztikai feladatnak kezelem és
az anyagmozgatás (3) alapmúveletnél értelmezem. Tulajdonképpen azt
gondolom, hogy a felkapcsolás, mint anyagmozgatási funkció lehet na-
gyon egyszerú (egy mozdulat) és lehet bonyolultabb (vontatáselőkészí-
tés).

5 Lásd. Katonai Logis zlika 93l3.sz. "Logis^lkai alapmílveletek."



Az össze5nijtést lezárő átadás alapműveletnél a üsszaadás akkor va-
lósul meg (mint a legegyszerűbb átadási múvelet) ha az eszközt csak ki
kellett menteni üzemképtelen helyzetéből és üzemelhet tovább. Vagyis
ha a szállítás tartalma csak kivontatás.

Így az összeg5nlíjté s legegszenibb logisztikai útja: " átvétel-alyagmoz-
gatás-szállítás-anyagmozgatás-átad ás. (3.sz. ábrán a kitéró nyilak mentén
jelölve.)

A hátrahagyás történhet a jaűtó szervnek vagy magasabb vontatási
tagozat íészére. Csakúgy mint a TF-nél itt is egy tulajdonképpeni ideig-
lenes deponálási összetettművelet megszervezését és létrehozását jelen-
ti. Varyis a hátrahagyott eszközt ellátják okmányokkal, őrzéséről gon-
doskodnak, megjelölik az átvételre jogosult folyamatot (szervezetet). Itt
a térben és időben elkúlönúlten tevékenykedő folyamatok összefíizése
igényli a deponálást.

1.3. A jaűtás

A javítás logisztik ai étte|mezését a 4. sz. ábránkiséreltem meg. Sen-
kit ne tévesszen meg, hogy a hibaelhárítás és a visszajavítás az ábra íar-
talmának kis részletét adják. Ez a központi feladat. Bonyolultságában,
tartalmában, eszköz és anyagigényességében, jelentőségében súlyponti
tevékenység.

Ez azonban már a szakma, az a technológiai mag, mely követeli a
megfelelő logisztikai háttér kiépítését - En az azt támogató logisztikai
rendszer részekre bontását végeztem el és megfelel ő szakmai értelmezé-
sét konkretizáltam.

Kisegítő termelési mozzanatként feltüntettem a mentesítést, ami a
vegyi- és sugárellenórzéssel - mint speciális minősítési alapművelettel -

együtt a háborús működésre jellemző műveletek. Az, hogy a mentesítés
belefoglaltatik-e a javítási folyamatba a meghatározott tagozat függvé-
nye.

Felsőbb szinteken elképzelhető, hogy önálló és külön működő fo-
lyamatként kezelik. Ekkor a javítási rendszerben nem jelölhető, de min-
denképpen a hetlreállítási folyamat (részfolyamat) eleme. Ez arra utal,



hogy nem keverendó össze általában a mentesítési feladatokkal, amit az
üzemképes technikán is elvégeznek szükség esetén.

A jaűtási rendszernek három, egymástól független bemenete van,

Az egtikbemenet, a 4.sz. ábrán jelölt áWétel (3) input, ahol a javításra

szoruló technikai eszköz jelenik meg, mely az összegyrijtés, vagy a TF
részfolyamatok irányából jöhet. -.4 másik bemenet a jaűtó-karbantartó

anyag és szerszám raktározás, amely közvetlen input nem csak a jaűtás,
hanem a helyreállítási rendszer számára is, meít az anyaE közvetlenül
érkezik a tecírnikai főfolyamat, folyamatközi raktározásifrrntciOtOt. Á-
vételi alapmúvelet azért nincs feltűntetve, meft az, a javítóanyag raktá-
rozráson belül található.

Ehhez hasonló oz line kapcsolattal érkezik a mentesítőanyag a men-
tesítés műveleteihez, csak az megkerüli még a technikai főfolyamat fo-
lyamatközi rendszerét is és közvetlen a harc és szakanyag ellátási főfo-
lyamattól áramlik, Természetesen ez a bemenet nem értelmezett a javÍ-

táson belúl, ha a mentesítési művelet nem a javítási rendszerhezvan szer-

vezve. (Lásd fe§ebb!) A javítási rendszer inputjainak értelmezését és a

kü|ső rendszerkapcsolatokat 4z 5. sz. óbra íeszi szemléletessé.

Persze a javításnak, sőt az egész helyreállítási folyamatnak, léteznek
más bemenetei is, melyeken egyéb áramlatok jelennek meg, mint élel-
mezési, ruházati, egészségügyi, stb. anyagok; ezek ábrázolására azonban
nem törekedtem, minthogy a rendszer működése szempontjából indiffe-
rensek.

A sugárellenórzésról fentebb már szóltam, itt megjeg5zem, hogy lo-
gisztikailag minósítési alapműveletnek /minősítés (2)i fogom fel, melynek
rendeltetése eldönteni, hogy az eszköz mentsítést igényel-e mielótt be-
lépne a rendszerbe vagy egyból továbbítható. Ha mentesítést igényel,
ezután minden esetben ismét sugárellenőzés következik, mely igazolja a
mentesítés minőségét. Továbbítás esetén a javításra szoruló eszközt
újabb minősítésnek vetik alá, melynek szakmai tartalma előzetes hiba-
megállapítás. Az előzetes hibamegállapítást /minősítés (3)/ minden eset-
ben el kell végezni és nem keverendó össze a részletes hibafelvételezés-
sel, ami már nem logisztikai élzatú múvelet, hanem a javítási (hibaelhá-
rítási) technológia része.



Az előzetes hibamegállapítás során elsósorban azt döntik el, hogy az
eszköz egyá|talál javítható-e aZ adott tagozat (avítószerv) erőivel, esz-
közeivel. Ha nem javítható, átmenetileg tárolásba he\ezik /tárolás (3)/
a felsőbb javító szervnek történő átadásig. Ha saját erővel j ayíthaló az
eszköz, a várható javítási technológiának megfelelően eldöntik, hog5l le
kell-e szedni az üzemanyagot és/vagy a lőszert, melyet osztályozás (3)
alapművelet jelöl, mint ennek a célnak megfele|ő széfuálasztá§ mozza-
natot. Innen külön útra terelődik a technika (tárolás (1), ill. hibaelhárí-
tás) és a leszedett anyag (tárolás (2) - anyagmozgatás (3) - feltöltés (1).
Az anyagmozgatás (10) és (11) alapműveletek irányultsága a megfelelő
minő§íté§t nyert technika további útJáthatáíozzameg, mely annak a függ-
vénye, hog5l a javítási kapacitás mennyire van_leterhelve. Igy a tárolás (1)
alapművelet felfogható egy csapolópontnako, melynek funkciója a javí,_

tásra váró eszkcizók ideiglenes tárolása a hibaelhárítás folyamatába való
beléptethetőségig.

A hibaelhárítás után a minősítés (4) alapművelettel műszakt átvéíel-
re kerül a kijavított eszköz, melyet nem megfelelő minósítés esetén
visszajavítás kóvethet, ami ismételt műszaki áwétellel jár vagy - széFlá-
lasztott eszköznél - üzemanyag és lőszerrelvaló feltöltés, illetve átvételig
történő tárolás /tárolás (4)/ lehet az eszköz sorsa.

Az arryagraktározási funkció, mint összetett művelet, fóleg az alsóbb
szinteken jellemző a javítási folyarnaton belúl. A felső szintek felé halad-
va a hierarchiában ez külónválhat és a helyreállítási folyarnat logisztikai
elemét képezheti.7

A hulladékanyag gondozás a javításon belúl ideiglenes, átmeneti jel-
legú, rövidebb idejű és kistételben való kézi gondozást (elhelyezést) je-

Katonai Logi§zíika 94ll. sz, 8. oldal

Me&jegyzem, ho8y a javításon belül ekkor is kiálákíthatlak valamilyen konyhanyelven "kézi íak_
táfozásnak" nevezett - tárolá§i műveletet, de ezt akkoí a hiba€lháútási technoló8ia belsó lo8isái-
kai elemeként kezeljük,
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lenthet, ahonnan a kiléptetés minden e§etben atechnikai főfolyamat hul-

ladékgondozási funkcióba történhet.

A javítás átadási alapművelete /átadás (3)/ a technika útját több

iránybá választha tja szét a közbeiktatott technikai főfolyamatközi szál-

iitmányozási f.rnkóión keresztüI.8

Egy irányba a technikai eszköz külsó szolgálta_tás igénybevételére

traqviilt rovid időre a rendszert, mely a béketevékenységre jellemzó,

Átia'nutO a pótlás vagy korszerűsítés folyamataiba, ahol a technikai fő-

folyamatban marad tóvábbi kezelésre, illetve a hulladékanyag átadható

a téchnikai főfolyamat folyamatközi-hulladékgondozási összetett műve-

letéhez.Yégezeíül pedig ; jaűtás utáni átadással maradhat a technika a

helyreállítáion belü1, annak visszatérítési végpontjához kerülvén, ahon-

nan a főfolyamat kiléptetési összetett műveletéhez kerül, de kimondot-

tan az üzeÁellr"tési folyamatba való kiléptetés célj ából, Kivételt képez a

kivontatás és helyszíni javítás utáni visszatérítés, amikor is a technikai

eszköz közvetlenül az üzemeltetóhöz kerül- Ebben az esetben a techni-

kai főfolyamatból való kiléptetés a visszatérítés funkciója, A folyamatkö-

zik:tléptátés itt azért volt kikapcsolható, mert a technológia kitelepítésé-

nek m^ódszerét alkalmaztuk (iásd: Logisztikai módszerek, 2, évf, l,sz,),

1,4. A üsszatéfités

A visszatérítés logisztikai értelmezése kissé több gondot okoz, mint

az eddigi összetettmúveletek beazonosítása. Ha azt mondanám, hogy a

visszaté"rítés egysima átvétel-átadási (továbbadási) m ozzalat,.igazamle-

hetne, mert e!] helpzíni javítást alapulvéve, a rajparancsnok áweszi a

szerelőtól a kiJávítoit eszk-özt és máris továbbadja használójának; de, ha

azt mondnám, ho g szál|íímányozási, raktározási és deponálási összetett-

műveletek bonyolult kombinációja, akkor is igazam lehetne, mert egy

központi bázisón végzett javítás után, még a felsorolt műveletek is ke-

8 A száűtmányozá§ jelképe§ éítékű megjelólés, ami a üz§8at szinttól fü88,óen, ta_rtalínában anya8-- 
mozgatasi cs szaíiasi al'apmüvetet is lehet. Lá§d: Katonai Logisztika 9 4l2-sz, 18, oldal 1,bekez-

dés
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vésnek túnhetnek.Így azután a üsszatérítés még általánosított formában
sem ábr,ázolható a szinttól, k<irülményektől és konkrét rendszertől füg-
getlenül, egyetlen alap-, vagy összetett műveletként.

A visszatérítés képüseli magát a disztribúciótg, mégpedig annak is
egy kitüntetett fajtáját, a kijavított eszköz üzemeltetesi iéndsierbe (há-
borúban harcrendbe) való visszajuttatását.

A visszatédtesre tehát mint komplex disztribúciós szak aszra a követ-
kezők jellemzők

- Kijavított, üzemképes (harcképes) technikai eszközök elosztá-
sára irányul.

- Az üzemeltető (alkalmazó) irányába hat.

- A rendszerből kiesett eszköz eredeti helyére való visszajuttatását
célozza,

, Most már látható, hogy az eredeti szakterminológia logisztikai érte-
lemben nem illek be az l.sz. ábrón szereplő gondolatsorba, hiszen durva
logikai szintugrást sugall. Sajnos ez a szintugrás a valóságban létezik is,
ami abból eredeztethető, hogy a helyr.eállítás rendszerhatirainak beazo-
nosítása során a szakemberek zászlóalj és dandár szinten gondolkodtak,
hiszen itt_volt a legégetőbb szükég a rendszerhatárok kijáolésére, hog!
a helyreállításnak, mint folyamatnak világossá váljanak á határai és sá
bályozva legyen a felelősségi köre a kijavított technikával szemben, elke-
rülvén a zavaró, felelősségátfedeseket az üzemeltetési folyamattal való
kapcsolatában. Í9 egyérteIművé válik, hogl a TF a folyamát kezdőpont-
ja, a visszatérítés a vegpontja és mindkettő megszervezése és kiütelézése
(vagy kiviteleztetése) a helyreállítást végzó és irányító szervezetek fele-
lősségikörébe tartozik.

Zászlóalj és dandár szinten viszont valóban az a helyzet, hogy a
üsszatérítés legegnzerűbb formái valósulnak meg, melyek iokszor áég
egy komplett összetett múveletnek sem minősíthét ők (iásd: fent emlttei

9 Bóvebben lásd: Katon ailogisztlk^ I. ffi.z. sz,A sorozat indító ci*ke
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továbbűdást!). Felsóbb szinteken viszont, bonyolultabb múveletsorokat
ke|| szervezni a üsszatéútés érdekében.

A javítás utáni teljes disztribúciós szaknzt a 6. sz. ábra mutatja be.

Mint az ábráról leolvasható javítás után szállítmányozásra, raktározásra,
esetleg deponálásra vagy közvetlenül kiléptetésre kerülhet a kijavított
eszköz, illetve a javítás átadási funkción keresztül elhagyhatja a helyre-
állítási rendszert.

A vázolt hatásirányok bekövetkezése nflván annak a függvénye,

hogy a hierarchia melyik szintjén történt a javítás.

A raktározási ősszetett műveletlo belső összetételében változatos
tartalommal jelenhet meg a különböző szinteken, de jellemzóen nem tel-
jeskcirű a hivatkozott ábá logisztikai útjainak megjeienítésében. Átalá-
ban az áttelepítésikört (ott: 4-1ó,17,í8-4) és a minősítésikörí (uglanott:

4- 5 -6-7-8-4) nem lartalmazza. Aíaktározás ryakorlatilag minden szinten
megielenhet, csak nem azonos tartalommal, és nem minden eszköztípus
vonatkozásában.

Tartalma a logisztikai alapműveletek bonyolult szerv eződaétől egé-
szen a virtuális átfuttatásig' ' - terjedhet, amikor is az eszköz csak okmá-
nyon jelenik meg a raktárban. Harci-, hadmúveleti üszonyok közt jellem-

ző a szintek közötti anyagáramlás biztosítására, ideiglenes jelleggel rak-
tározási műveletek életre keltése, amikor is a visszatérítendő technikai
eszközt átadópontoka, átadó körletekbe kitelepítve - a tér áthidalásával
- teszik lehetővé több alárendelt részére a gyon és szeívezettvételezést-
viszont az előbb ismertetett módszer nem feltétlenül raktározási műve-
letben ölt testet, egyszerűbb esetekben deponálással is megvalósítható.
Avisszatérítési szakaszban a deponálás nem csak harci körülmények kö-
zött lesz jellemző, a béke viszonyokra is általánosan értelmezhető- Aszál-
lítmányozás szakaszos múvelet is lehet, ami aztjelenti, hogy több lépcső-
ben, különböző s zállítmányozási műveletek egtmásutáni összekapcsolá-

l0 KatonaiLo8isáiks 1.é,lí. 4.sz. 4.sz. ábla

11 Katonai Logisztika l, &f,4. §z, "Alo8isáika összetett műveletei (raktá.oás alpont,)
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sával valósul meg. Furcsának és főleg gazdaságtalannak túnó jelenség,
hogy a szállítmányozási összetettrnűveletek közvetlen egymásutániságá-
val történjék a disztribúció.

Hiszen az átrakás költségeive|, de az átjátszásí időveszteséggel is -
harctéri körülmények között még aZ átjátszási kockázattal is - költsége-
sebbnek tűnik a megoldás. Ez azonban a különbóző megvalósulásoknak
csak nagyon szűk sávjában mutatható ki. Ebben a sávban nflván nem is
alkalmazzák. Gondoljunk viszont eg5l vasúti szállítmány közúton való to-
vábbítására.Itt már az is kiderül, hogy más megoldás nem is adódik.

Harctéri viszonyok ktizt a folyamat biztonságossága is igényelhet
ilyen megoldást. Eg] adott ponttól több iíányba szétváló - esetleg még
mozgásban is lévő - alárendelt (átvevő) felé irányuló szállítmányok to-
vábbítására feltétlenül biztonságo§abb a terepet és helyi viszonyokat ura-
ló regionális szállítmányoző közbeiktatása. Ha ez még szállítóeszkóz ti-
pusváltást is jelent, mondjuk nagyobb terepjáró képességgel rendelkező
gépjárművekre való átrakodást, magyaráznisem kell a megoldás előnyös-
ségét. Az egész disztribúciós folyamat szempontjából - adott megvalósu_
lásban - indokolható a megoldás, kimondottan gazdaságossági előnyök
kimutatásával is. Ha a központi elosztó szerv, adott kapacitás mellett
más-más irányok kielégítésére, több ciklusban oldja meg feladatát, ké-
zenfekvó a teljes folyarnat időnyeresége.

Zárógondolatként szeretném ráirányítani az olvasó figyelmét, hogy
a visszatérítés fentebb elemzett ö§§zefüggései, azokjellege, csak a logisz_
tika segítségével váltak feltárhatóvá. Az aIap és összetettműveletek is_
merete nélkül a folyamatelemzés sem lettvolna lehetséges. Nem is csoda,
hogy a korábbam említett logikai szintugrás feloldása során, a témával
foglalkozó szakemberek, hol azza| kisérleteztünk, hogy a helyreállítás
folyamatán Kvülre helyezzük aüsszatérítést - ettől remélvén az anomália
feloldását - hol megkíséreltük belegycimöszölni a javításba, hogy látha-
tatlanná váljék a zavaró jelenség.

2. A helyreállítási rend§zer kiterjesztése

Az eddig leírtak alapján most már nyilvánvalí, hogy az 1. sz. ábrán
feltüntetett hatásvázlat valóban egyszerűsített és a részletektől mentes
kapcsolati irányok ábrázo|ására terjed csak ki.
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A részletes tárryalás során négy alkalommal vetődött fel az ábra ki-
terjesztésének szülrségessége.

A sugórellenőnés és mentesítés múveletcsoportoknál, ha azok nem tar-
toznak bele a javításba, a javítóanya4ok rahározásánál magasabb szinte-
ken, a visszatérítés részletesebb bontásának tárglalásakor és a deponólúsi

folyamatok megszervezésére történő utaláskor. Az e|ső három a korábban
leírtak alapján értelmezhető, az utolsóhoz röüd magyarázatot fűzök.

A cikk korábbi részeinél kitértem arra, hogy mind a TF, mind az
összeg]^ijtés, hátrahagyási múvelet után deponálási folyamatba torkol-
hat. Az általánosított folyamatot bemuíatő 7. sz.lDrdn nyomonkövethe-
tő, hogy a TF után szenlezett deponálás (1) összetettművelettel az
összeg},újtés és a jaűtás számára biztosítható az áramlat. Mind két eset
a háborús műkódésre jellemző, A TF után közvetlenül a javítás részére
történő deponálás, a helyszíni javítás klasszikus esete. Minthogy a TF és

deponálás (1) között, illetve a deponálás (1) és jaűtás között semmiféle
anyagmozgatási, vagy szállítási művelet nincs feltüntetve, jó| mutatkozik,
hogy módszerbelileg ajavítási technológia kitelepítéséről van szó, vagyis
a javító erők és eszközök a meghibásodás (sérülés) helyén rátelepülnek
a jaűtandó eszközre.

Minthogy az ábra hatásvázlat, vagyis funkciója a kapcsolati irányok
(folyamatos, tevékenységek, e5rmásután következésének) ábrázolása,
igy deponálás (l)-től a javítás részfolyamat irányába mutat egyértelmű
nyil. Jelölhetnénk áramlási irányokat is (az áramlatok mozgásának irá-
nyát) mint ahogy azt tettem előZő számban megjelent clkkem3.sz. ábrá-
ján, ah.kor a nyil íordíwa, javításból deponálás (1) irányába mutatna és a
javítási technológia erőinek és eszközeinek a mozgási irányát jelölné.
Uryanez érvényes a TF-jaűtás közvetlen kapcsolatra is.

AZ összegJ^íjtés folyamatát követó deponálás (2) összetett művele-
tet ketűs célból szervezhetik, Eg5né§zt a saját javítóerók javítási alapjá-
nak megteremté§e céljából, amikor azok még nem foglalták el települési
helytiket és az összeg5nijtés a sérülttechnika g5dijtőhelyre történik, ahol
átvételig deponálás alatt van. Másrészt az elöljáró vontató szervek részé-
re történhet a deponálás, az elöljáró (magasabb tagozatú) javítószerv ja-

vítási alapjának létrehozása érdekében, a szakaszos vontatás elvének
megfelelően. Ezt az összegyűjtés-deponálás (2) oda-üssza irányú nll
szemlélteti.
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A disztribúciós szakaszt korábban értelmeztük. A helyreállítás rész-
folyamat outputjainak rendszerezéséhez felhívom a figyelmet, hogy azok
az adott szint technikai főfolyamat más elemeihez, külső szolgáltatási fo-
lyamatokhoz és közvetleniJl azizemeltetés folyamatához kapcsolódnak.
Ennek szemléltetéséhez szíveskedjék az olva§ó áttekinteni a 8. sz. ábnit!

3. Helyreáütás beillesztése a hierarchiába

Az olvasó is érzi - talán hiányolja is - hogy az eddigi elemzések során
a folyamatok, rázfolyamatok leírása általánosított formában és a létező
szintektól (tagozatoktól) elvonatkoztatott módon került tárgyalásra,
megelenítésre. Való igaz, hogy a folyamatok tényleges tartalma, megva-
lósításuk módszerei az adott hierarchiába behelyezve tárhatók fel, A
technikai tófolyamat, annak elemei, így a helyreállítás is külónböző szin-
teken zajlik, alakítja ki belsó tartalmát és a szintenkénti horizontális ki
építettség mellett, egy vertikális irányú logisztikai lánc hangolja össze
működésüket, köti össze tér és időbeli kapcsolataikat. Igy a fófolyamat
bizonyos elemei - a helyreállítás is - szintenként más-más meghatározott
tartalommal ismétlődnek, míg más elemek csak meghatározott szinteken
műkódnek. Utóbbira példa a korszerűsítés (kutatás-fejlesztés) részfolya-
mata, mely a legfelsó szinten értelmezhető, valamint a z á|lapotmegőrzés,
mely csak az alsóbb szinteken nyer teljes értelmű tartalmat.

A9. sz. ábrán megkíséreltem a folyamatot behelyezni a hierarchiába,
melyen a lehetséges és általánosságban feltételezhető kapcsolati irányok
komplex ábrázolására törekedtem. Reményem szerint a jellemzó kötő-
dések és sorrendi bekövetkezések leolvashatók a vázlatról.

A folyamat persze bármelfk színíen átszewezhető, más megoldá-
sokkal helyettesíthető (ha úgy tetszik optimalizálható) de ennek mindíg
struktúrális háttér előzménye és szervezeti utóvonzata van. Ha a későb-
biek során, vagy akár a cikk megjelenéséig bármi megváltozik a rend-
szerben, módosulást szenvednek a kapcsolati összefüggések is. Néhány
éwel ezelőtt teljesen másként mutattam volna be pl. a hadsereg és köz-
ponti tagozat szintet. Mintho$/ aZ a kettő jelenleg erősen instabil és át-
alakulóban lévő rendszerállapotban van, a kapcsolati összefüggések ré-
szint feltételezettek, részint a hagyományos gyakorlat alapján rekonstru-
áltak.
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Ez konkrétan azt jelenti, ha valamilyen kapcsolati irány pillanatnyi-
lag nem értelmezhető, a rendszer akadálymentes működéséhez kellene
léteznie és ha valamilyen kapcsolati összefüggés nem ábíázolrl, delétezik,
az a jeíen helyzet átmeneti vary szükég megoldása a műkődóképesség
fenntartására.

Ami a rendszer működésének általános megítéléséhez fontos, azjól
nyomonkövethető az ábrán. Nevezetesen, hogy a küönbözó szintek kü-
lönbözó tartalommal jelenűlnek meg és, hogy a kapcsolati gyakoriságok
eloszlása nem homogén, Rápillantásra is szembetűnő, hogy a helyreállí-
tás fő terheit a dandár és hadtest szint üseli. Ez persze a kapcsolati in-
tenzitást minósíti és nem mutatja ki azt a tartalmat, hogl bizonyos javí-
tásra szoruló eszközök (mint pl. gépjárműtechnikai eszközök, lövész
fegyverek, tüzérségi lövegek, stb.) forgalmának csaknem - vagy több mint
- 50 Vo-a zász|óalj és dandár szinten realizálódik, más eszkózök (mint
műszerek, elektromos- és elektronikai berendezések, stb.) túlnyomó ré-
sze a felsőbb szintekkel való kapcsolatban forgalmazódnak.

Az ábra a javításra szoruló technikai eszkózök határiányaiból eredó
kapcsolatok íbrázo|ására törekzik és (a zavaró hatások elkerülése ér-
dekében) nem tüntettem fel egyéb anyagáramok kapcsolódási pontjait,
mert azok egyrészt a technika nyomvonalához kötődnek, másrészt a fo-
lyamat funkcionálását kisegítő ágon érintik.

Az ábr ázolt szjntek tartalmi üzs gálatának elvégzésekor láthatóvá vá-
lik, hogy míg a zászlóalj tagozat, csak önmaga folyamatainak működteté-
se érdekében végez technikai felderítést, addig a dandár á hadtest ezen
túlmenően az alárendelt tagozatok összeg5nijtái folyamatait is mozgásba
hozhatja.

Utóbbi kapcsolati irány háborúban nem értelmezhető, kimondottan
béketevékenységi jelenség. Irgszemléletesebben az idószakos ellenőr-
zések végrehajtásakor nyilvánul meg. Hadsereg és központi tagozat
szintjén a TF mint beszerzési művelet nem is ábrázolt, hiszen ide már
automatikusan áramlik ajaűtásra szoruló eszköz, csak a szintre való be-
lépését kell szabályozni, de az már vezetésí kérdés. Mindazonáltal nem
zárom ki, hogy a felsőbb szint végezhet ery célellenőrzés keretében ilyeu
tevéken}§éget, de a rendszer fizikális működóse szempontjából ez any-
nyira nem meghatározó, hogy mint eseti megnllvánulást témán kívülre
helyeztem. Háborúban pedig azért nem értelmezett, mert a hadsereg
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csak az alárendelt által már összegyújtött és deponált eszköz továbbítását
oldja meg, mind vontatási útról, mind az alárendelt sérülttechnika gyűj-
tőhelyről.

Amíg a zászlóalj szinten a TF - javítás közvetlen kapcsolat jól mutat-
ja, hogy a javítást végzővagy jawtő szerv egyszemélyben végezheti a TF-t,
mely után közvetlenül megkezdi ajavítást; addig dandár szinten már nem
találunk ilyen kötődést. Arról van szó ugyanis, hogy a dandár vagy javí-
tó-vontató csoportot küld ki és akkor fedezék mögött javít (TF - össze-
gyújtés - javítás úton) vagy csak javító csoportot küld, de ezt a felderítési
adatok ismeretében teszi, amit önálló technikai felderítő járőr vagy a ki-
küldött vontatócsoport szerez be. Igy üszont a jaűtók kiérkezéséig de-
ponálási múveletet kell szervezni. Hadtest szinten pedig végképp hiány-
zik az a lehetóség, hog5l a meghibásodás (sérülés) helyen települjön rá az
eszközre, mertvagy az alárendelt által ö§szeg}nijtött és deponált eszközre
települ rá, vagy s ziníén fedezék mögött jaűt.

Hadsereg szinten egyáltalán nem tudom elképzelni akár jaűtó-, akár
javító-vontató csoport ónálló feladattal való kiküldését. Ilyet legfeljebb
erősítésnek küldhet, akkor viszont az alárendelt feladatát látja el és irá-
nyítását i§ onnan kapja. Vagyis beépül az alsóbb szint helyreállítási folya-
matába. A legfelső szinten már sem a 3.sz. ábra szerinti értelmezésben
szervezett összeg]ííjtés, sem deponálási művelet nem létezik. Ahadsereg
(hadtest) egyszerűen vasútra rakja a javítandó eszközöket és a vasúti sí-
nek köZponti tagozat szintjén általában bevezetnek a technikai terúletre.
Így sem raktározás előtti, sem utáni szállítmányozási múveletet nem mu-
tattam ki, noha annak is igaza lehet aki azt követelné, mert pláne hábo-
rúban szükségkirakás esetén elképzelhető. (Nem tartom jellemzőnek!)

Nem ábrázoltam továbbá semellátási, sem elosztási szakaszban a légi
szállítás lehetőségét, mert a MH vonatkozásában békeidőben ez csak-
nem elképzelhetetlen, háborúban pedig bizonytalan, nem rendszerelem.
Az ellátási szakaszban lényegesnek tartom még egy kapcsolat létezésére
felhívni a firyelmet. Az alárendelt összegyújtési műveletektől a felsóbb
tagozatok javítási múveleteihez közvetlenül mutató kapcsolat háború-
ban nem él, vagy ha él hadmúveleten kívül. A felsőbb szervnek tórténő
javításbaadás (beszállítás) alapvetően béke jelenség, Lráthatóan hadtest

és hadsereg között nem ábrázolt, a dandár közvetlenül szállít a hadsereg-
nek.
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Az alsóbb tagozat javítási műveletétől felsőbb szerv által történő
ósszegnijtés pedig kimondottan háborús kapcsolati irány, amikor is az
elöljáró szerv kiszáll az alárendeltek sérülttechnikai-g5nijtóhelyeire, a ja-
vítási folyamat elemzésekor taglalt, adott szinten nem javítható technikai
eszközök összegyűjtése célj ából.

A disztribúciós szakaszt vizsgálva eléggé sokrétú lehetőségkombiná-
ciót és helyenként bonyolult megoldásokat találhatunk, Ennek elsődle_
ges oka a háborús körülmények között való üsszatérítés (elosztás) ne-
hézségeiben keresendő.

Az ábráról leolvasható, hogy minden szinten van lehetőség a helyre-
állítás folyamatából való kilépésre, de csak zászlóalj és dandár szinten
lehet közvetlenül az üzemeltetés folyamathoz üsszatéríteni. Erre a men-
tés és a helyszíni javítás ad csak lehetőséget. Minden más esetben először
a technikai főfolyamatba kell kilépni és a szaggatott vonatlal jelölt szál-
lítmányozási összetettműveleten keresztül jut el a technikai eszköz más
folyamatokhoz (8.sz.ábrára vis szalapozva nyomonkóryethető).

Zász|óa|j szinten csak az üzemeltetés irányába történik meg a rend-
szer elhagyása, míg dandár szinten minden lehetőség él. A legfelső szin-
teken (hadsereg és központi tagozat) csak a pótlás és korszerűsítés fo-
lyamataihoz van kiút. Hasznos megfigyelni azt is, hogy a helyreállítási
folyamatból való kilépés általában a raktározási funkción keresztül tör-
ténik. Ezt elsősorban különbözó komplettírozási, csomagolási, ko-
missziózási, tárolási igények fellépése indokolja, de korábbi írásomban
már elemezett virtuális átfuttatás, minimálisan szükéges az okmányolási
rend és jogviszonyok biztosítása.

Egyedúl zászlóalj és dandár szinten indokolt a jaűtási műveletből
közvetlenül kilépni más folyamatba. Harci körülmények közt a fedezék
mögött javító, javító-vontató csoport üsszatérítési módját, békében pe-
dig azún. gyorsjavításokvisszatérítésének módjátjelöli a kapcso|ati irány.

Békében a visszatérítési rend általában a magasabb tagozattól való
vételezés, vagy vasúti szállítmány átrakása. A dandár a vételezést maga-
sabb tagozatoktól közvetlenül hajtja végre a hadtest szint megkerülésé-
vel. Háborúban a hadsereg és hadtest rendszerint kiszállít az alárendelt
részére, de nem kizárt az előretolt pontra való deponálás és a közvetlen
vételezés sem. A üsszatérítésnek nem jellemző módja, de alkalmazható
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megoldása a közúti szállítmanyok átrakása, ami hadtest-dandár- és had_
sereg-dandár relációban valósulhat meg.

Aközponti tagozatnaküsszatérítési kapcsolata csak a dandárralvan,
ami békére jellemző kapcsolat és hatékonpági szempontok alapján ért-
hető. Háborúban a központtagozat a hellreállítás rendszerébe visszaté-
ríté§i ágon már nem lép be, ami magarázltató, mert a legvalószinútle-
nebb, hogy az odakerült eszköz eredeti helyére kerüljön üssza terv sze-
rint. A kijavított technika innen a pótlási folyamatba kerül, azviszont már
más disztribúciós ág.

Befejezésül ráirányítom a T. olvasó figyelmét arra,ha a 8. sz. ábrán
a jelölt műveletek helyébe behelyettesíti az elemzett alapmúveleteket és
azokat éítelemszelűen kapcsolja eg5rmáshoz a külónbözó szintekre jel-
lemzó lehetséges logisztikai utakon keresztül; csodálatosan szemléletes
kiterített hatásláncot kap, melyen jó| elemezhetóek és nyomonkövethe-
tőek az egyes költségnyelő helyek és láthatóvá válnak a kikapcsolható
(megkerülhető) műveletek. Vagyis kényelmesen végrehajtható bármi-
lyen szempont alapján való optimalizálás. Ez a logisztika jelentősége és
a logisztikai szemléletmód értelme.

Felhasznált iroda|om:

Iándy Géza: Rendszerelemzés és irányítás (Stat. Kiadó 1975)

D r.Turc s ó nyi - d r. B ó t hy - d r. Lov á u - dr. Ré ge r- N e b e h aj -Timkó :

Az anyagi-technikai biztosítás alapj ai (Jegzet,
ZMI(ANyt.sz.:734D17)

Dr.Turcsótlyi - dr.knász - dr.Kóthay:

Katonai Irxikon, haditechnikai szakkifejezései ide-
vágó megfogalmaziásinak felhasználásával. (Kiadás
alatt.)
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A HOLLAND FEGYVBRES ERÓK É§ A LOGISZTIKA

Vdtllölgti Zoltdn|

Hollandia fejlett ipari ország, lakossága tizenöt millió fó, területe
40844 ko:''. Bruttó nemzeti összterméke 193-ban 261 milliárd dollár
volt, s ennek2,65 Vo-át, azaz 6,78 milliárdot fordított védelmi kiadásokra.
lgy az eg fóre jutó 240 dollárral a NATO tagországok átlagának felel
meg.

A közelmúlt történelmi eseményei, a NATO új követelményeinek
való megfelelés érdekében a Holland Fegyveres Erők napjainkban a sze-
mélyi állományra és technikai eszközökre egyaránt vonatkozó, struktú-
ra-változásokkal járó leépítések á átszervezések alatt állnak. Az első
szakasz 1991, és 1995. között tart a létszám 16 7o-os csökkentésével, a
második pedig 1995{ól kezdődik és az ezredfordulóval ér véget a hiva-
tá§o§ (önkéntes) katonák és polgári alkalmazottak további csökkentésé-
vel. (Az átszervezések zömét ez utóbbi időszakra tervezik.) A sorállo-
mány szolgálati idejét 12 hónapról 9-re mérsékelik, majd 1998{ól meg-
szüntetik a sorkötelezettséget. Az új arcú fegyveres erők - más csak ön-
kénteseket foglalkoztatóakhoz hasonlóan - többe fog kerülni a jelenle-
ginél. Azonban az 1990-es évek védelmi költségvetés-tervezetei összeg-
ben közel azonosak, de mivel egy hosszabb idő óta csökkentés alatti szer-
vezetre vonatkoznak ezért a fedezet várhatóan elég lesz.

1. A Holland Fegyveres Erők f€lépíté§e

A Holland Fegyveres Erők szervezetekből és haderőnemekből áll-
nak az alábbi bontásban:

- Központi Szervezet (Honvédelmi Minisztérium),
- Kirá$i Haditen getészet,

1 váívöl8yi Zoltán sázado§, a MH HcsF-ség tervezó tisztje, tudoínányo§ ösáöndíjas;
A taíullnány me8írá§ához §züksége§ információkat és tapa§zt alatokat a Holland Fe8}ry€res Erók
védelmi Akadémiáján §zercztém, ahol .ésá vettem e8y tudományo§ nemzetközi lörzJtisái fel-
késátó tanfolyamoít
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- Királyi hadsereg,
- Királyi Iégierő,
- Királyi Katonai Rendőrség.

A fegyveres erók rendeltetése - a holland külpolitikának megfelelő-
en - válságkezelési múveletekben való részvétel, s az emiatt adódható
fenyegetésekkel s zemberl az országvédelmi, valamint a nemzeti és a NA-
TO-hoz tartozó területek sérthetetlenségének biztosítása.

Feladataik 8z alábbiak szerint o§zúhatóak fel:

1. Az ENSZ irányítása altt végrehajtott békefenntartó műveletek-
ben résztvétel, de ezek száma nem lehet több, mint négy. (Ebben az eset-

ben egy-egy válságtivezetbe zászlőaljat meg nem haladó erő küldhető.
Zászlőalj alatt nem feltétlenül a szárazföldi erőkhöz tartozókat értenek,
annak felel meg kettő hadihajó vagy egy harci repülő század is.) A fegy-
veres eróknek ezt a fokozott igénybevételt három évig kell bírniuk úgy,

hogy egy katona csak egyszer és legtovább fél évre küldhető ki, Ez azt is
jelenti, hogl egy ilyen - feltételezett - intenzitású igénybevétel során az
alegységek nagy része sorra kerülne.

2. Békeidóben fenntartani azt a képességet, hogyvédelmi céllal bár-
mely NATO tagországhoz tartozó területre bevonuljanak, s ezt követő
békét kényszerítő hadműveletkben elégséges részt vállaljanak, Itt elsó-
sorban a magas fokú mozgóképességgel bíró, illetve könnyen szállíthatő
egységek, alegységek jöhetnek számításba, így a légimozgékonyságú
dandár, a könnyű brigád vagl a tengerószgralogos hadműveleti csoport.

l. Ütóképesség és az infrastruktúrális elemek fenntartásávalhozzá,
járulni a NATO erejének megőrzÉséhez, amelynek egy jelentős erejű
fenyegetés, agresszió ellen is biztosítania kell a tagországok területi sért-
h€tetlenségét, szuverenitását.

A katonai felsővezeíők azzal számolnak, hogy az 1989 előtti állapo-
tok nem térhetnek vissza, ezért egy esetleges kűlső fenyegetés kisebb
erejű, a veszélyeztetettségi időszak pedig hosszabb lesz. A fegyveres
erőkkel szemben támasztott új követelmények közül a hatékonyságot és

egy másik területr€ való s/ors beyonulási képességet helyezik előtérbe.
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A csökkentések befejeztével a feryveres erők létszáma 70500 fő lesz.
Komoly konfliktus esetén a tengeri flotta és a légieró - kisfokú közremű-
ködéssel - képes lesz nagylétszámú, ln Extra szervezetek létrehozására.

A Királyi Haditengerészet

E haderónem jelen|egi szeívezÉtéí változtatások nélkül tervezik
fenntartani annak ellenére, hogy elsődlegesen a kiszolgáló szervezeteket
érintő csökkentések 25 7o-osak lesznek.

A szakemberek egy konfliktus esetén feltételezik, hogy igény lesz a
vállalkozást végrehajtó csapatok aktívabb tevékenységére. A tengerész-
gyalogos csapatokat a változások nem fogják érinteni.

A kétéltű szállítóhajók száma is változatlan marad, s a támadások
végrehajtása során alkalmazási lehetőségük kutatási téma lesz. A leszer-
vezések jegyében egy aknatelepítő hajót kivonnak a rendszerből, s szá-
mos korszerűsítési program elmarad.

A Királyi Hadsereg

E haderónem béke és háborús létszámának csökkentáét az új biz-
tonsági helyzet és a válságkezelési feladatok határozzák meg. Struktúrá-
ját annak érdekóben kellett változtatni, hogy megfeleljen, illetve illesz-
kedjen a fegyveres erőkkel szemben támasztott új, az un. "mozgóképes
elhárító-összpontosító elmélet" követelményeibe. Ezért hozták létre új
elemként a Gyorsreagálású Erőket.' Ezek olyan, azonnali készültségű
alegységek, amelyek szükég esetén az ország bármely pontjára igen rö-
vid idő alatt eljutnak. Ezt mozgósítás nélkül, alegységenként külön, illet-
ve egy sznrlezetben, a Iégi Mozgékonyságú Dandárban is képesek tel-
jesíteni.

2 Mivel a hadsere8nek képesnek kell lennie a NATo területén Kvül esó vásá8kezelésekben is részL
venni, ezért alkalmaáatósá8uk miat! e szervezeteket fogiák ilyen je[e8ú feladatokkal megbízni,
Á,IomáOyukat máIjelenle8 is csak hivatásos és önkéntes katonák alkotják,
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A békeidőszak másik, legnagyobb létszámú és erejű részét a védelmi
erők képezik. Gyorsan mozgósítható állománnyal rendelkeznek és a fel-
adatok végrehajtására rövid idő alatt készen kell lenniúk. Allományukba
gépe§ített brigádokés az őrzési-járőrözési tevékenységre is kiválóan al-
kalmas - szintén új elemként létrehozott - könnyű brigádok tartoznak,

A hadsereg több olyan törzzsel rendelkezik, amelyek új egységeket
hozhatnak létre és képezhetnek ki, már a ve§zélyeztetettségi időszak
alatt is. Háborúban a nemzeti feladatokat végző szervezetek egy része is
a hadsereg alárendeltségébe kerül. A közeljövó önkéntes és hivatásos
katonákat foglalkoztató hadserege békeidőben - a légi Mozgékonyságú
Dandár mellett - rnég néhány, azonnal mozgósítható alegységgel fog ren-
delkezni, amelyek együttesen hadműveleti feladatok teljesítésére is al-
kalmasak lehetnek,

A nernzetközi együttműködé§i feladatokból adódóan még az idén
egy csökkentett állománlu hiradó zászlóalj kerül a többnemzetiségú
hadosztály állományába,

A beruházások, fejlesztések terén a rugalmasságot, mozgóképessé-
get fokozók kapnak elsőbbséget, elsósorban a válságkezelésekben törté-
nó hatékonyabb megfelelés érdekében. Ezek elsősorbal al-,egiMozgé-
konyságú Dandár új, korszerú eszközökkel való felszerelését, valamint a
felderítő, parancsnoki, ellenőrző és kommunikációs rendszerek moder-
nizálásáL jelentik majd.

Szintén a közeljövőben kerül sor a Leopard-2-es harckocsi és a
PRTL pánélozott légvédelmi jármúvek Németországgal történó közös
fejlesztésére is.

A struktúra-váltás végére a nehéz fegyverrendszerek számának lé-
nyeges csökkentését, a könnyebbeknek pedig jelentős - elsősorban vá-
sárlással történő - növelését irányozták elő.

Mivel a leépítések legnagyobb volumenben a hadsereget érintik,
ezért az ezekbő| eredő és megoldandó, bonyolult szakmai és személyi
problémák is itt jelentkeznek legnagyobb számban.
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A Királyi légierő

A légierő átszewezése szintén az új biztonsági követelményeknek
megfelelően történik, s döntően ennek függvényeben lesz a harci és szál-
lító repülógépek száma is meghatározott. Ami biztosan tudható, hogy
1991. és 20ü)kózött abékelétszám 30 %-kal csökken. Ennekértelmében
a NATO elrendelte az F-16-os harci gépek számának 144-ról 108-ra való
csökkentését. Ez kettó századotjelent, amelyen Twenthe és Gizel Rijen
légi bázisokon várják 1996-os feloszlatásukat.

Egy esetleges konfliktus esetén a polgári^légiszállító eszk<izök igény-
bevétele a legnagyobb mértékben tervezett,' A humanitárius feladatok
végrehajtására szállító he|ikoptereket, kisebb repülőgépeket és egy nagy
szállító terú repülőgépet terveznek alkalmazni,

A közeljövóben hat F-27-es csapatszállító repülőgépet kettő közép-
méretú C-130-as Herkulesre és néry könnyebb Fokker-S0-es szállító re-
pülógépre cserélnek ki. A többi három F-27-est a DC-lO-es szállító re-
pülógépek rendszerbeállítása után vonják ki 1995-ben.

A kutatásokban többek között a szállító raj alkalmazási sajátosságai
szerepelnek a hadműveletek végrehajtása során.

Szenélyüryi politika

A feg5iveres eróke vonatkoó létsz ánleépít& az ezredfordulóig kö-
rülbelúl 30 Vo-os |esz, ezért a szociálpolitikai elvekben is új eljárásokat
kell kidolgozni a létszámfeletti hivatásos katonákra és polgári alkalma-
zottakra. Az erre vonatkozó elképzelés keXő - szabadon választható -

segélyprogramból áll.

Az egik egy szo|gálati évekkel és beosztással arányos nagyobb
összegú végkielégítést jelentene. A mósik egy, a polgári életbe való beil-
leszkedést megkönnyítő szakmai tanfolyam, vag5l egy új polgári foglalko-

3 Hollandia, Be|8ium é§ Norvégia között megáüapodá§ §zól e8ymá§ lé8i jámúveinek háM esetén
történó átadá§áról.
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záshoz szükséges tanulmányok (főiskola, egyetem e|végzése is) költsé-
geit fedezné.

2. A Holland Fegyveres Erők logisztikai rendszerének főbb
jellemzői

A védelmi költségvetés logisztikai kiadásokra vonatkozó tét€lei

Az éves védelmi kötlségvetésben a logisztikára vonatkozó kiadások
egy átfogóbb tételben, az ún, Anyagi kiadásokban találhatóak. Ez a szé-
les terület az alábbi részekból tevődik össze:

- A katonai rendszer működésének és a gyakorlóterek fenntartásá-
nak költségei, amely a legátfogóbb, legsokrétűbb, legtöbb elemet tartal-
mazó költségvetési tétel. Ide tartoznak a katonai szervezetek és haderő-
nemek, a más (nem katonai jellegú), de a haza védelmére való felkészü-
lésben részt vevő szervek mindennapi életének fenntartási, működtetési
költségei. Magába foglalja az élelmezési-, üzemanyag-, egészségügyi-, el-
látási feladatokat, a technikai eszközókvásárlását, rendszerbe állítását és
javítását, valamint a szállítások végrehajtását.

- Alakás és energia költségei;melyek az alábbi összetevőkből állnak:

épületek, lakások bére, fenntartása; a hivatásos katonák lakbér-
támogatása, illetve lakáshoz jutásának segítése; a gáz, áram és
fűtési díjak; a naglrtakarítások bérei; a szolgálati érdekű költözé-
sek.

- Az irodai költségek; me|ybe az irodafelszerelési és íróeszközök,
valamint az irodai gépek vásárlása és bérlése, illefue a számítógépes há-
Iózat fenntartása és fejlesztése tartozik,

- A személyi költségek; ide sorolják a bevonuláshoz és állományvál-
táshoz szükéges technikai eszközök beszerzését és működtetését. Ide
tartoznakezen kívül a Nemzetközi Sportvetélkedők Bizottsága és a fegy-
verzet csökkentési és leszerelési tárgyalásokon résztvevók költ§égei.

- Avédelmi oktatás költségek és a Védelmi Felvilágosító Iroda költ-
ségei; a védelemről szóló könlve\ folyóiratok és filmek, a postai bér-
mentesítési díjak.
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- A nyomtawány költségek az összes nyomtatványra, illetve a Köz-
ponti Nyomda é§ Kiadó Hivatalra fordított összegeket taítalmazzák.

- A folyóiratok tételbe a Feg5iveres Erők Központi Könyvtára és a
Haderők Orvosi Parancsnolrsága Könyvtárának működtetési kiadásai
tartoznak. Ezenkívül a szakkönlvek, szaklapok és a védelemmel kapcso-
latos tanulmányokat is ide sorolják.

- Károk, veszteségek alatt minden gyakorlat, kiképzés során kelet-
kezett kár, veszteség pótlásának költségeit értik.

- A segélyeket a II. világháborúban kárt szenvedetteknek adott jut-
tatások és a leszerelési tárgyalásokh oz va|ó bozzájárulások képezik.

A logisztikai rendszer felosztr{sa

A logisztika feladatok szerinti felosztása megeryeák a NATO tag-
országokéban elfo gadottakal, az az :

LOGISZTIKA
tr'enntaríás Eü-i.ellátrós SáűtrÉs

1.csop:élelem

2.csop:ruházat

3.csop:üzem-
anyag

4.csop:elhelye-
zési anyagok

5.csop:lőszer

javítás,

tartalék alkatré-
szekkel ellátás,

eszköók be-
szerzése,

megelőzés,

ryóryítás,

evakuálás,

közúti,

vasúti,

yizi,

lég,

stb.
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A logisztikai rendszernek három szintje van.

A felsó szintű szakmai vezetés a Honvédelmi Minisztériumban ta-
lálható élén az Álíalános Anyagi Üglek Ig azgatőjávll, aki tekintélyes
léíszámú apparáíussal dolgozik. Az igazgató felel a logisztikára vonatko-
zó stratégiai tervek kidolgoztatásáért, a fő irányelvek, követelmények
megfogalmazásáért, a haderőnemek szakterületi irányításáért és a közöt_

tük történó koor dinációérí.Hozzá tartozik a külföldön szolgálatot telje-
sítők ellátása is. Munkája során eglrüttmúködik a szintén miniszter köz-
vetten alárendelt Általáno" Gazdasági és Pénzüryi lgazgatóval.

A közép-szinni végrehajtó szervekhez a haderőnemi parancsnokok
törzse tartozik, amelyek felépítése haderónemenként megegyező, vi,
szont a létszámravonatkozóan komoly eltérések lehetnek- A párancsnok
közvetlen aiárendeltségében található az Anyagi Ugyek Igazgatója és

törzse, amely a haderőnemi törzs által kidolgozott tervek logisztikai vo-
natkozású részeinek kidolgozásáért és a Központi Szervezet által meg-

határozott követelmények teljesítéséért felel'. Yégzi a haderónemi és

szakcsapatok szakági irányítását, meghatározza a haderőnemi készletek
megalakítását és fenntartását, ellenőrzéseket rendel el.

A haderőnemek logisztikai feladataik minden szakaszában igen el-
különültek egymástól, amely a felső szinten igen bonyolult koordinálást,
a sajáton pedig gyakran átfedéseket eredményez a munkafolyamatok-
barr. F,zt az érintett területek szakemberei maximálisan csökkenteni ter-

vezik, amelyet a fegyveres erők kis létszáma és az ország kis területe is

indokol.

A logisztikai feladatokat irányító törzsekben olyan szakellenőrök is
találhatóak, akik a polgári vállalatoknál, a gyártás folyamán közvetlenül
ellenórzik a hadiipari termékek (anyagok, cikkek) minőségét.

Békében a haderőnemek önállóan végzik logisztikai feladataikat, a

Központi szervezet csak közös §/akorlatok alkalmával végezegeztetést.
(Igy a központi ellátásba is tartozó, pl. üzemanyagok területén.)

A haditechnikai eszközök beszerzését a minisztérium végzi a haderő,
nemek által felterjesztett igények alapján.



A KiráIyi Katonai Rendőrség sajátos, félig utalt helyzetú. Ug]anis a
működéséhez szükséges alapanyagokat, eszközöket és felszereléseket
önállóan kezeli (ruházati anyagok, gépjárműtechnikai anyagok, fegyve-
rek), ü§zont ellátásilag, fenntartásilag - térítés ellenében - az adott had-
erónem valamelyik szervezetéhez utaltak alegységei.

A haderőnemek békeelláttísában különböző azonosságok és kü_
lönbségek vannak:

|.c s oport : élelmezési ellátás.

Itt a szárazföldi hadseregnél található eltérés, mivel a laktanya élel-
mezését a törzshö ztaftozó, de po|gáriszemé|yzetvégzi. A másik két had-
erőnemnél ezt hivatásos katonák pérlzgazdálkodást folytatva végzik,
szinte teljesen megegyezően a Magyar Honvédségben szabályozottakkal
(pénzkeret-gazdálkodás az árúk központi raktárból tci rténő beszerzésé-
re, illetve helyszíni vásárlásokra vonatkozóan.) Erdekességként megem-
lítendő, hog5l a haditengerészet egyes hajóira, mivel esetenként több hó-
napig is tengeren vannak, elsősorban a fagyasztott élelmiszerek vétele-
zése a jellemző, amelyhez nagyobb mennyiségű (200 db 50literes hordó)
sör is hozzátartozik.

2. csoport: llházati ellátás

Mindegyik haderőnemnél a kózponti anyagokkal, felszerelésekkel
való ellátást az Anyagi Ugek (gazgatójának alárendelt törzs végzi. A
mosatiásokért, tisztitásokért pénzkeret alapján fizetnek a haderőnemek
szervezetei. A hadsereg katonai szervezeteinél polgári alkalmazottak,
míg a légierónél és a haditengerészetnél hivatásos katonák vezetik az
ellátást.

3. c s oport: Üzemanyagellátás

A haderőnemek ellátását a haderőnemi logisztikai törzs végzi saját
raktáraiból. Az élelmezési és ruházati ellátással megegyezóen a hadsereg
szervezeteinél polgári, a másik kettó haderónemnél pedig hivatásos ka-
tona az ellátást vezető.
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4. csoport: elhelyezési anyagokkal való ellátás.

Az elhelyezési anyagok szintén kózponti beszerzésűek, ellátási mó-
dozataik az előzőekkel megegyezőek.

5. csoport: lőszerrel való ellátás

A lőszer központi beszerzésű anyagnak számít, a haderőnemek ellá-
tását a logisztikai törzs végzi. Mindhárom haderőnem szervezeteinél hi-
vatásos katonák vezetik az ellátást.

A csapat-szintú végrehajíó szervek a logisztikai rendszer alsó
szintjét jelentik.

A hadosztály logisztikai szerv ezeteihez

- kettő ellátó-szállító zászló a|j,

- egy fenntartó zászlóalj és

- kettő egészségü gyl zászlóalj tartozik.

A d,andár, illetve annak megfelclő szewezetek logisztikai a|egységeit
az ellátószázad, fenntartó század és egészségigi század képezi.

A závlóalj, illetve annak megfelelő szervezetek logisztikója

- ellátó szakaszból,
- fenntartó szakaszból és

- kettő egészségüg5ri szakaszból áll.

Iagisztikai ellátás hábonús körű|mények között

A háborús körülrnények közötti logisztikai ellátást kettő csoportra
osztják.

Első csoport:

Honi területen űvott háború esetén az önálló ellátás elve az elsőd-
leges. Iévén, hogy valamelyik tagország segítsége valószínűsíthetó lesz,
ezért koalíciós csapatok ellátására is fel kell készülni. (Ez is az eryik oka
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a NATO tagországok egyre erősebben jelentkezó standardizálási törek-
véseinek.)

Mósodik csopott:

Külhonban az erők tészei önállóan, illetve más csapatokkal eg},titt

tevékenykedhetnek. Az elsó esetben a fő elv az, hogy megerősített lo-
gisztikai alegnégeikkel saját magukat teljes mértékben képesek legye-
nek ellátni. A második esetben pedig az a cél, hogy a közös (esetleg több-
nemzetiségű) szervezet logisztikai támogató alegységei létrehozásakor a
holland jelleg, részvétel énényesüljön.

A haderőnemek logisztikai ellátására való felkészülésében és végre-
hajtásában a legnagyobb szerepet az Anyagi ügek Igazgatója törzsekap-
ja.

Békében a háborúra vonatkozó tervek logisztikai vonatkozású be-
dolgozásait készíti el, naprakészen nyilvántartja a nemzetgazdaságból
bevonuló gépjármúveket és egyéb technikai eszközöket, felügyeli a há-
borús készleteket, figyelemmel kí:séri az ellátási források felhasználható-
ságát. Háborús körülmények között a hadsereg érdekében tevékenykedő
légierőt a szárazfőldi hadsereg látja el.

Háborúban az egész országra és fegyveres erőke kiterjedő logiszti-
kai ellátási feladatokat aszárazföldi hadsereg-törzs közvetlen alárendelt-
ségében, békében is meglévő NATCO (Nemzeti Ellátó Parancsnolrság)
végú.

Az ellátáshoz szükséges készletek - hozzánk hasonlóan - hadászati,
hadműveleti szinten széttélepítettek. Erdekesség a laktanyai elhelyezés-
ben lévő egységeknél mutatkozik. Itt ugyanis fő elv, hogy 24 órás műkö-
déshez szülrséges készletekkel kell rendelkezniük, amelyek egy része le-
het laktanyán kívül is elhelyezett.

következtetések

Hollandia fegyveres erói az átszervezések után az új biztonsági kö-
vetelményeknek megfelelő kisebb számú, rugalmasabb alkalmazhatósá-
got bizto;ító struktúiájú, korszerűen felszerelt haderóvé válnak, Ütőké-
pességük kulcsa ajól felkészült, hivatásukat szerető, a szolgálatot önként
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vállaló hivatásos és polgári állomány, valamint a magas szintú logisztika
lesz. A takarékosság, gazdaságosság itt is kiemelt kérdés, elég ha a pénz-
gazdálkodásra való áttérést vesszük a béke ellátás sorián.

Sok mindent elértel§ megyalósítottak, amit nekiiink még a közeli és
távoli jövőben meg kell valósítanunk.
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TECHNOI,ÓGIAI INNOVÁCIÓ A LOGISZTIKAI
BIZTOSÍTÁSBAN1

McDonald, Ch-C-2

A'globális' jelzőnek kulcsfontossága van a mai légierőben éppen
úgy, mint az amerikai iparban. A múlt évben kidolgozták a haderőnem
jövójére vonatkozó hadászati tervezés keretének alapjait. Ez a keret ta-
|álóan kapta a"GlobáIis hatótávolsóg - globális hatalom" elnevezést. Ie-
lenleg tanúi vag}unk a szóban forgó globális hatótávolság-globális hata-
lom múködésének. A kimenetelből ítélve, azt hiszem, eryet kell értenünk
azza|, hogy a technológia fi zikailag jelentős, lélektanilag pedig döntő jel-
legú. Legyen szabad kijelentenem, hogy a technológia helyes alkalmazá-
sa a Sivatagi Vihar egyik fontos tanulsága.

Miként "Hap" Arnold tábornok mondta egyszer "az új technológia
lényeges a lé§erő számára orszógunk védelméhez. Ha elmulasztjuk a jövő
szem előtt tartósát, kárt okozunk űz orszógnak". Ezért helyesnek látszik,
ha arra a hatásra koncentrálunk, amelyet a technológia gyakorol a logisz-
tikára. A jelen cikkben a kóvetkezőlcre térek ki:

- hogyan szolgált bennünket a technológia logisztikailag a Sivatagi
Viharban,

- milyen hatásokat ryakorol a jövőben a légierő új anyagi szolgálatá-
ra, és végül

- hogyan hozza létre a haderónem ezt a szolgálatot.

A légierő előrelátó volt a 80-as években. Ez az e|őrelátás és a tech-
nológiában, valamint a logisztikában az előrelátás hatására eszközölt be-
ruházás g5rümölcsözőnek bizonyult . Ennek a Sivatagi Wharvolt a próbája:

A cikt a Lo8istic§ spectíum l 99 1 3ü ó6zi §zámában jel€nt me8,

€orűtotta:szabó Fereoc nyá.alezredes)

charle§ McDonald tábomok, az am€rikai lé8,ieró lo8isáikai fónöke
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- készenlétben voltunkjóval azelőtt, hory a légicsapásokat megkezd-
ték volna,

- nem fordultak elő logisztikai fennakadások,

- a valaha is tapasztalt legkedvezóbb hadrafoghatóságunk vol. A há-
borús hadrafoghatóság jobb volt a békebelinél. Az F-l5E gépek elérték
a96 7o-oshadraíoghatósági szintet, ez a hadüselés történetében az egyik
legmagasabb kés zeíiétí sziní,

-jobb volt a lószerellátásunk, mint bármikor a múltban; ezen a téren
5,6 milliárd dollár értékű anyagot mozgattunk meg gyorsan, és az esetek
döntő többségében hatékonyan, az új lőszereket rövid időn belül minő-
sítettük,

- félmillió cikketjuttattunk a bázisokra, javítottunk meg ésjuttattunk
vissza az igénybevevőkhöz,

- 9600 főt foglalkoztattunk,

- az Oklahoma Cityben települt központunkban 74 percenként szállt
fel egy-egy megrakott szállítógép,

- az összesen indított 4300 repülőgépből mindössze egy késett,

- az erőíeszítések anyagok millió fontjait és az emberek ezreit érin-
tették.

Számos más feladatot is végrehajtottunk. Tábori körülményekben
megjavítottunk: 15 A-10 repülőgépet, 3 F-16 repülőgépet,1F-15 repü-
lőgépet,3 B-52 repnlőgépet. Jelenleg is dolgoznak még 1 KC-135 repülő-
gépen, I F-l6 repülőgépen.

Ez volt némi áttekintés arról, amit tettünk és most néz^)kmeg, ezt
hogyan csináltuk. A 80-as években a logisztikai szolgá|at megkez,dte az
elavult számítógépesített menedzselési rendszereink korszerűsítését.
Ezekből összesen 24 nagyobb rendszer volt, ame\ek átfogták a logiszti-
kai szolgálat néry fő terűletét, a követelményeket, a beszerzést, azelosz-
tást és a karbantartást. Beruháztunk egy keveset hardverbe, annál többet
szoftverbe. Mivel egy{ajta "adatfi)g4őségi" szervezet vagyunk, a korsze-
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nisített számítógépesített rendszereinket a kóvetkező feladatolcra teruez-
tiik

- a fegyverrendszerek menedzselése,

- a meglévő források és azok holléte láthatóságának biztosítása,

- a szerződések automatizálása,

- olyan új helyzetekre való rugalmas reagálás biztosítása, amelyek
harci ellátást szükségeltethetnek,

- (szülrség esetén) várallan tervezési képességek biztosítása.

Ismételten hangsúlyozom, hogy a logisztika korszerűsítése bőven ki
fizetődött. Felhozom példaként a készletellenőrzési és elosztási rend-
szerünket (SC &D). Bár ennek a rendszernek a teljes használatba vételét
csak 1991 közepére irányoztuk elő. A rnódosítását hamarabb befejeztük
és a Sivatagi Vihar már ki is próbálta. A rendszer azonosította a Szaúd-
Arábiába irányított anyagot és lehetővé tette annak kiadását még a szo-
kásos ellátási igények kitöltése előtt. A szállítási időt napokról percekre
csökkentette. Nagymértékben növelte a képességűnket a tartalék alkat-
részkészletek ellenőrzésére és azoknak az elosztási vonalakra történő
továbbítása kivételes gyorsasággal megtörtént, Egy más rendszer, neve-
zetesen a fegyverrendszerek menedzselésének az információs rendszere
(WS MIS) elsődlegesen arra készült, /rogl;

- értékelje, mely repülőgépek hadrafoghatók,

- mennf ideig vehetők igénybe karbantartás nélkül, és

- milyen alkatrészekre van szükég a nem hadrafogható repülőgé-
pekbez. Ez is naglszerúen működöa.

Ezeknek a rendszereknek szükségszerűen rugalmasaknak kell len-
niük. Ezt tettük lehetóvé, hogy a rendelkezésre álló adatbázis igénybe-
vételével ki tudtuk fejleszteni a légierő logisztikai információs sorának
nevezett prototípu§t. Ez a prototípus perceken belül szolgáltatta az el-
látmányokról sóló információt. Kapásból közölte bármilyen igényelt al-
katrészről, hogl:

- hol található,

- mikor érkezett,
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- milyen konténerben van,

- a szállító kónténer hol található.

Fel tudtuk ismerni a potenciális szűk keresztmetszeteket és a Siva-

tagi Viharban az anyagokat átirányíthattuk olyan egységekhez, amelyek-

nek sürgősebben és fontosabb feladatok végrehajtásához volt szükségük.

Ez az eliő ilyen eljárás volt a logisztika tartományában. A Sivatagi Vihar
biztosította a helyzeteket az ilyen sikerélményekhez. Miközben a repü-
lőgépeink és íakétáink fölényes technológiája nagyon hozzászokott a

hatóiás hírekhez, a légi logisztikai központjaink nagyon szorgalmasan

ügyködtek a kulisszák mögött, tökéletesítve a technológiátés a logisztikai
biztosítást más területeken.

Az egyik technológia, amely kivételesen jó hírnevet s zeízett, a több-

személyeq időszakos hűtőrendszer volt. San Antoniói légi logisztikai köz-
pontunk, valamint a légierő brooki bázisa emberi rendszerekkel foglal-
iozó osztályának közös tervezésével készült. A Sivatagi Pajzs kezdetén
ez a hűtóréndszer még csak a kutatási és fejlesztési állapotban volt. A
rendszerszolgálat meggyorsította ezt a kutatási és fejlesztési erőfeszítést,

mi pedig meggyorsítottuk a szerződést. Biztosíthatom Onöket, hogy ez a

hűiőmeltény iagy megkönnyebbülést jelentett a homoksivatagban. A ne-

warki méréstani központunk is rugalmasan dolgozott, hogy kifej|esszen

egy telepíthető laboratóiurnot a íepúlőgépeken használatos méróműsze-

rói hitélesítésére. A laboratórium egy sor olyan utánfutóbál áll, amely

könnyen berakható repülőgépbe és tet§zés szerinti he|yre szál|ítható az

igényektől függóen. A Patriot ütegek telepítésének beméráéhez is al-

kilmazták. A lőszerszolgálati központunk odaadó munkával, éjjel-nap-
pal szállította a lőszereket, éjjel-nappal dolgozott, hogy a nagypontossá-
gú lovedékek és bombák ketlő időben eljussanak a fogyasztókhoz. Bizo-
nyára ismertek a Sparrow, a Sidewinder, a Maverick, a GBU 27 és

az"Okas lőszerek" technológiája, amely bizto§ította, hogy "beletaláljunk a

kéményekbe".

Milyen szerep eljótszása várható a technológiától a jövőben, kiilönös
tekintettel az űj szolgalatunl<ra? Salk§égtelen hangsúlyozni, hogy a válasz
költségvetési iűggőségu. Ez az új§ág ugyanaz, mint az Oböl-háború előtt
volt - á védelem leépítése tény. Az elkövetkező néhány évben tanúi le-
szűnk a haderő vietnami háború befejezése óta nem tapasztalt csökken-
tésének. A jelenségek, a hidegháború befejeződése, a fenyegetés, a nem-
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zetbiztonsági környezet és hazai prioritások változása, mind-mind alátá-
masztják e_zeket a döntéseket, A Varsói Szerződés február 25-én, két
iTp.ul "? 

Öböl-háboí befejezése elótt feloszlott. Ez az esemény még
több hitelt nyújt annak a ténynek, hogy nem érezzük többé szüIrségésnek]
hogy az eróinket a szoüet fenyegetés ellensúlyozásáho z mére7ezzik,
ahogyan ez az elsődleges biztonsági aggályunk 45 éven át diktálta. Hatá-
rozottan karcsűítani fogják a légierőt. A jelenleg 3ó vadászwing helyett
26 marad,. A hadászati bombáók számát az 1990. éü 268-íóI t9i5-iE
181-re csökkentik. Ez tüközni fogja a B-526 modell elkövetkező né§
évben történő kivonását. A szemétyi áIlomány létszáma az 1985. évi igű
magas 2,2 millióról 1995-re 1,7 millióra mérséklódik.

A kisebb légierő nllvánvalóan rzerényebb költ§égvetest jelent. Az
előrejelzések szerint a haderónem 1995. éü költségvetésének reális vá-
sárló ereje 35 Vo-kal lesz alacsonyabb az 1985. éi szintnél. A leépítá
1z,onlan nem jelenti azt, hog, üsszatérnek a 70-es év ek''üreges'' erőihez.
A légieó képessége nem csökken. Eppen ellenkezóle g, meg akarjuk őrb-
ni a technológiai vezető szerepünket, és mindenekelőit a légtérben és a
világúóen lépünk nagyokat elóre. Ennek eléréséhe z az 1992-re előirány-
zott költségvetáben a kutatásra, fejlesztésre, tesztelésre és értékelésre
10 %-kal többet fordítunk az 1991. éü szintnél. A költségvetés lehetóvé
teszi, hogy 1992-ben 7 C-77 trinrájű hadászati szállító repülőgépet sze-
re?ünk be, 1993_ban pedig további tizenkettőt. Azt is tervezzük, hogy
1995-ben a költségvetés lehetóvé teszi 13 82 csúcstechnológiával feká
relt bombázó beszerzesét.

A védelmi miniszter szerint '2 légierő többet költ majd a feglverek
kutatására és fejlesztésére, kavesebbet a tényle7es beszerzésre. Ez az évtbed,
inkább a fejlesztésé lesz, mint a íermelésé". Ez a fejlesztés taíta|mazza a
csúcsteljesítmény,ri számító képességek és az elektronikához, gázturbinás
hajtómúvekhez és repülőgép-sárkánykomponensekhez szükséges töké-
letesített anyagokat, Logisztikailag ez aztjelenti, hogy folytatódnak azok
a trendek és tanulságok, amelyek a Sivatagi Viharban kezdődtek el. Ne-
vezetesen arról van szó, hog5l miként lehetne csökkenteni a logisztika
méretét.

Jó példa erre a mozgó elektronikai teszteló berendezés vagy aho-
gyan rövidítve mondják, a METS használata az F-15 biztosításiítoz. A
tipikus megoldás szerint egy F-15 repülőszázad által szükségelt légi szál-
lítási kapacitás egyenlő 18 C-141 szál|ítőgép teljesítményével. Csúpán a
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közbeeső Aüonikai (repülőgép-elekrtonikai) Álomások (AIS) szállí-
tása 5 C-141-est igényel. Ezek az állomások az F-15 harcászati elektro-
nikai hadviselési rendszer teszteléséhez szükségesek. Ezenkívül a telepí-
tés helyén az üzemeltetéshez kellenek még

- avionikai közbeeső raktár,

- elektromos szabványkészlet (kalibráló berendezés),

- légkondicionálás,

- óvóhelyek,

- elektromos áram,

- 85 technikus az üzemeltetéshez és karbantartáshoz.

Az állomásnak együtt kell települnie a századdal - ezáltal nagyobb a

sebezhetőség - és az első naptól kezdve jártas technikusokra van szüksé-
ge. Ennek a régi rendszernek a használata arra utal, hogy az elmúlt 40
évben nem sokat fejlődtünk. Akkor ugyanis Winston Churchill, a légierót
jellemezve a következőket írta:."Bármilyen furcsdn hangzik is, a légierő a
Iegkevésbé mozgekony haderőnem. A repülőszázad uglan néhány órán be-

lül eléi a rendeltetési helyét, de telepítenie kell raktárakat, iizemanya4ot,
tartalék alkatrészeket és műhelyeket, amihez hetelcre van szüksége".

A Sivatagi Vihar alkalmat teremtett annak az ellenőrzésére, hogy
miként működik az új, mozgő tesztelóberendezés. A logisztika mérete
jelentősen csökkent. A légiszállítási ígérly 2 C-74l,essel csökkent. Az új
berendezés arra is alkalmas, hogy teszteljen 15legáltalánosabb csereegy-
séget rövidebb idó alatt, mint a régi AlS-rendszer. Továbbá bármilyen
helyen működhet és sokkal kevesebb kezelőre van szüksége. De ez csak
egy dolog- Számos más logisztikai csatorna is feltárás alatt van. Amlizá-
lunk minden j avít ási íolyamatoí azzal a szándékkal, hogy csökkentsük a
megrendelésihajó záslszá||ítás folyamatát, valamint a bázisjavítás ciklusát.
Finomítjuk a vegyes wingek biztosításához szükéges logisztikát. Ugyan-
akkor továbbra is hangsúlyozzuk a megbízhatóságot és a fenntarthatósá-
got (R & M), mert a végtermék és a sárkány esetében ez a legfontosabb.

A technológia növekvó hangsúlyozása és a már elért technológiai
vívmányok megőrzése mellett a haderőnem továbbra is nary gondot for-
dít az oktatásra. Támogatjuk azt a jelenlegi erőfeszítést, amely igyekszik
minél korábban ráirányítani az iskoláskorúak figyelmét a tudományra. A
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légieró is pártfogolja ezt a célirányos oktatást, de nem feledkezik meg a
színkép másik széléról sem. Szeretnénk, ha minél több PhD-énk (a filo-
zófia doktora) lenne. Terveket és programokat dolgoztunk ki, hogy az
évtized végére duplájára emeljük a légierőben a polgári és katonai PhD-
ek számát. Orömmel látjuk a PhD-ket a logisztikában. Szerencsésnek
tartjuk, hogy megnyertük Michael Leahy századost a robot-automatizá-
lási osztály élére a San Antonió-i robottechnológiai programmenedzse-
lési és értékelési hivatalban. Jelenleg a légieró technológiai intézetében
(AFIT) a villamossági fejlesztés docense.

Ha már az AFIT-nál tartunk, hadd térjek ki a szoíWerre. A szofaer
továbbra is egyike azon kivételes dolgoknak, amelyeknél még a kézi ve-
zérlésnél tartunk. Az AFIT felismerte a szoffueroktatás szükségességét.
AB-2 bombrázó repülését a szoftvernekköszönhetjük. A logisztika egyT e
inkább függ a szoftvertől, különö§en a karbantartás tartományában, kö-
vetkezésképpen az AFIT szoftverfejlesztési tanfolyamokat indít.

Most pedig néhány szót a légierö rendszereinek és logisztikai szolgá,
Iatának integróciójáról. Ez is jelenleg reagál a védelmi szükségletek és

köttségvetési realitások megvá|tozására. Ez képezi a következő logikai
lépést a haderónem néhány éve tartó átstruktúrálásának és áramvonala-
sításának állandó folyamatában. Miként a légierő minisztere mondotta,
^Az ídőzítés jó". Az integrálás alkalmakat nyújt az üzleti ryakorlatok és

szervezeti struktúra javítására. Növelni a foryasztók segítését és a tech-
nológiai folyamatban történő alkalmazását. A célunk eg5l erősebb had-
erőnem építése a két szolgálat tehet§égeinek és képességeinek integrá-
lásával és mindkettő erősségének szinenergisztikus alkalmazásával. A
szándék lényegében a jelenlegi gyakorlat jaűtása olyan teljesen integrált

fegwenendszer-menedzselési folyamattal, amely a "bölcsőtől a síri§' felfu,
gdsra támaszkodik

A légierő anyagi szolgálata eglséges arculatot mutat majd a foryasz-
tóinknak és olyan egységes vezetést, mint a harcászati és hadászati légi
parancsnokág. Átfogia majd az irrteglőlt feryverrendszer menedzselés
minden aspektusát, megteremti az elszámolhatóság és a felelősség ülá-
gos vonalát, ami a fogyasztók érdekeit szo|gálja. A céIjaink mindenekelőtt
a fogasztók szül<ségleteinek kielégítését szolgáljók Arra is el vag5runk kö-
telezve, hogy javítsuk a gép szolgálatát és továbbra is fejlesszük a repü-
lőgép- és világűri technológiát minden logisztikai szükégletének kielé-
gítésével.
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Az új szolgálatba beépírjnk a futóIis minőségi menedzselás iránti köl-
csönös elk<itelezettségünket. A minóség serkentés marad és továbbra is
hangsúlyozzuk a kiváló partnerségi látomásokat. Hadd emeljem ki, hogy
a totális minóség menedzselése nem azonos a jelenlegi menedzselési fi
lozófiával, haneá kizárólagosan a mi menedzsélési filózófiánk. Ószintén
felkaroltuk azt. Az embereink bükzék a termékeikre és teljesítményük-
re. Miként a minóség egyik védnöke egy alkalommal mondotta: '§zaya-
tolnunk kell a minőség moráIis dimeruiójót ... Erényként kell azt elismemi
- olyan dologként, amelyet önma4áért, nem pedig valamiféle profitáló stra-

tégiáér,t keII elémüil&". Közel állunk ahhoz, hogy elérjük ezt a felfogást.

Egpéges szolgálatként, ahol csak lehet továbbra is törekszünk a áa-
tékonysúgra és szabványosításra. Ehhez keresni fogjuk a technológia lé-
gierő és a repülőgép-ipar közötti átadása megkönnyítésének módját. Jó
példa erre az olyan értékelhető program, mint az integrá|t tewezéstbíz-
tosító rendszer. Ezklterjed a"laitilal§" technikai feilesztési informáicóra,
amely a karbantartási, javítási és újrabeszerzái funkciókhoz szükéges
és amely benne rejlik a feryverrendszerek életciklusában. A technikai
tanáesadó csoportunk számos tagia egyben vezető szerepet játszik a re-
pülógépiparban is. Ennek a rendszernek számos potenciális előnye van,
de a legfontosabb az lesz, hogy közvetlenül hozzájárulhatunk azokhoz a
kritikus adatokhoz, amelyek nélkülözhetetlenek a fejlesztési, gyártási és

konfigrációs menedzseléshez. Ez pedig határozott előny ahhoz a jelen-
legi gyakorlathoz viszonyítva, amely a gyakran elawlt mikrofilmrajzoka
és technikai megrendelési okmányokra támaszkodik, Es ami a legfonto-
sabb, a légierő személyi állománya már megkezdte ennek az "obnány-
mentes" íecbnolőgiának az alkalmazását ahhoz, hogy közvetlenül továb-
bítson adatokat a sz.eruődőtő| alégi logisz_tikai központjainkhoz, jelentő-
sen növelve ezáltal a hatékonyságunkat. I5l tehát a számítógépes segíté-
sű beszerzés és logisztikai biztosítás (CAI§) már működik,

Befejezésül megernlítem, hogy a Sivatagi Vihar szemléltette a ter-
mékeink megbízhatóságát és fenntarthatóságát. A technológiánk elsó
osztály,ri és valóban versenyképesek vag5runk a ülágpiacon, de nem pihe-
nünk a babérainkon. Továbbra is keményen kell dolgoznunk. Nem lát-
hatjuk előre, hory milyen védelmi válságot hozhat a jövó, de azt tudjuk,
hogy a technológiai éllovas szerepének megőrzéséhez lépést kell tarta-
nunk a háborús feg5rverek gyakran ryors váItozásával. Miként az elnök
mondotta: "Istennek háIa, hogt amikor a scu.dok jötteN lzrael és Szaud-
Arábia nepe és a koalíciónk derék erői, inkább a sajót tevékenységükkel
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altalmaztók az életiikat mint u elrettentés valamiféle etuont elméletéve!'.
Mi, a légierőben jogosan vagyrrnk büvkék a repülógép- és űrhajózási
iparunk termékeire és készenáüunk a"Kvóló Partlerse!' fo_$tatására.
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ANYAGI - TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS

A RAcIoNALIZÁL$I naóoszBnrr orterÁs,q.
ÉS nr xlrvlzÁsur L6rnrösÉcn A KAT6NAI

GAZDÁLKODÁSBAN

aaazry tauUL

A mintery kettő és fél éwel ezelőtt beindult törzstiszti képzés kere-
tében új szakok is indultak a Zrínfl Miklós Katonai Akadémián, többek
között a gazdálkodási törzstiszti szak, amelyet az a reális igény hívott
életre, hogy javítani kell a hadseregben a béke vezetés és ezen belül a
gazdálkodás színvonalát,

A gazdálkodás, vagyk az erőforrások célszerú és hatékony felhasz-
náása mindenekelőtt napjaink rendkívül nehéz gazdasági helyzete miatt
nary jelentőséggel bír. Minden olyan lehetőséget ki kell használni, amivel
bármilyen kis mértékben, de csökkenteni lehet a szükségletek és a lehe-
tőségek közötti ellentmondást, fel lehet tárni a hadsereg gazdálkodásá-
ban jelentkező veszteségeket, és a rnég meglévő tartalékokat, javítani
lehet a honvédség rendelkezésére álló költségvetési előirányzat felhasz-
nálásának hatékonyságát. A gazdálkodási törzstiszti tanfolyamon folyó
oktatás alapvetó célja ezeknek a módszereknek az oktatá§a, olyan isme-
retek átadása, amelyek segítségével a katonai szervezetekhez üsszake_
rüló tisztek eredményesen hozzá tudnakjárulni a hadseregben folyó gaz_
dálkodás hatékonyságának fokozásához.

A célkitűzések elérése érdekében a gazdálkodói törzstiszti tanfolya_
mon újszerű tematika szerint folyik az oktatás. A szakmai tárgyak köxitt
vannak olyanok, amelyek az akadémia képzési programjában korábban
is szerepeltek, de most kibőűtve, nagyobb óraszámban, korszerűen át-
alakított ismeretanyagot tartalmaznak, és vannak olyanok, amelyek a ka-
tonai vezetői képzésben eddig még nem szerepeltek. Ezek közé tartozik
az értékelemzés és racionaliálás is. A képzés kózel három éves múltja

l Dr3aláz§y László mk. óma8y, a ZMKA véáelem8azdasá8tan íatr§zék oktatója
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már elegendő ahhoz, hogy felmérjük a tantárgy oktatásának tapasz-
talatait, és a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretanyag gyakorlati felhasznál-
hatóságának lehetőségeit.

A racionalizálás szó egyszerűsítés t, ésszerűsítést, céls zeyűsítést, gaz-
daságosabbá tevéstjelent, és magában foglalja mindazokaí az eljárásokaI
és módszereket, amelyek alkalmazásával a meglévő személyi és tárgyi
feltételek mellett az adott munkafolyamat (gyártás, szolgáltatás, ellátás,
vezetés, adminisztráció stb,) gazdaságo§abbá tehető, vagy a munkafelté-
telek javíthatók.

Aracionalizálás egyrészt módszer, másrészt probléma kezelési szem-
lélet, amely a gazdálkodási feladatok megoldásánál jól kamatoztatható.
Aracionalizálási módszerek oktatása során is a cél elsősorban a szemlélet
formálás; az ötletkeresés és a rendszeres veszteségfeltárási magatartás-
forma kialakítása. Az oktatás azonban csak egy módja a szemlélet formá-
lásnak, a legfontosabb ugyanis a megfelelő érdekeltség. Szabályozók,
utasítások - hasonlóan az 

^|kalmazás 
előnyeit propagáló hiresztelések-

hez - csak részben képesek érdekeltséget teremteni , azigazi érdekeltség
a gazdasági kényszer, A költségvetési szeweknél és ezen belül a honvéd-
ségnél a legnagyobb probléma az érdekeltség hiánya. Amikor az akalo-
nai szeívezeí gazdálkodik')ó/", amelyik többet költ az előirányzatnál, és
így van esélye, hog5l a következő évben is megkapja a valódi szükséglete
fedezéséhez szülséges keretösszeget, vagy a"rövid halál" elmélete a|ap-
ján szándékosan a legfájóbb helyekől veszik el az előiányzatot, jó irány-
ba ható érdekeltségról aligha beszélhetünk.

A racionalizálás a kollektíva újító- ésszerúsítő kapacitásának célra
irányított és módszeres hasznosítása, ebből következik, hogy igazán ered-
ményes munka csak megfelelő szakmai és személyi érdekeltség mellett,
és csak heterogén szakmai összetételű racionalizáló csoporttól várható.
A csoportban jelen kell lenniük az adott feladatban érintett képüselők-
nek, de nagyon fontos külsó, "fügetlen" szakéttők részvétele is, még ak-
kor is, ha az adott munkaterületet egyáltalán nem ismerik.

A racionalizálási módszerek sikeres alkalmazásának miásik fontos
feltétele a gátló tényezők leküzdése Ezek közé tartozik például a mun_
kahely féltés, hatalom és tekinté$éltés, a kockázatvállalás hiánya, idő-
hiány, a megszokotthoz való ragaszkodás.
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A racionaüzálás módszertani ismérvei közúl ki kell emelni az analí-
tikus hibafeltárás fontosságát. Az alapelv az, hogy minden munkaelem
lényegbevágó, mert a részletes, pontos helyzetelemzés, problémafeltárás
után a megoldás szinte már önként adódik. A helyzetfelmérésnek ki kell
terjednie a személyi feltételeke, a munkaeszközökre, a munkamódszer-
re, a munka tárgyára, a munkahelyre és annak kórnyezetére is- Fel kell
tárni a hibajelenségek és azok oka közötti összefüggéseket, a cél ugyanis

nem a tünéti kezelés, hanem a hiba okának felszámolása. Különbséget
kel| tenní formális és tényleges, közvetlen és közvetett vesztesé7 kőzöIL ls.

Aracionalizálásnak számos módszere ismert, vannak közöttük olyan
ún. egyszerű racionalizálási technikák is (például ok-hatás elemzés, ABC
elemzés, 7M módszer), amelyek külónösebb szakmai felkészültség nél-
kúl is jól hasznosíthatók a gazdálkodás mindennapjaiban. Egy adott hi-
bajelenség és annak okai közötti összefüggés feltárására alkalmas példá-
ul'az ok-hátós elemzés, mós szóval Ishikawa tnódszer, vagy halszáIka diag-

ram (1. sz. ábra), Amódszer japán eredete is mutatja, hogy a racionali-
zálásnak a gazdaságilag fejlett országokban is milyen fontos szerepet tu-

lajdonítanak. Érdemesmegjegyezni azt is, hog/ abelga katonai akadémia

oitatói által 1993. őszén a ZMKA-n tartott gazdasági vezetői tanfolya-
mon is részletesen foglalkoztak a racionalizálási módszerekkel,

Amennüben a hibát e|óidéző okokat feltártuk, intézkedni kell azok

megszüntetésére. Átalában semlehetőség, semszükségnincsvalameny-
n1-ok felszámolására, elegendő a legfontosabbakra koncentrálni. Ezek
kiválasztását segíti eIő az ABC (Pareto) elemzés (2. sz- ábra). Ennek lé-
rtyegét az a megftgyelés adja, hogy nagyszámú ok esetén a hibából szár-

-uó koltrég"k 75 Vo-át azokokí %-a (A csoport), aköltségek2D Vo,át

ahibák2} Vi-a (Bcsoport) idézi elő ,s ab|bák15 Vo-a(C csoport) csupán

a költségek maradék1 Vo-áértíe|elós. Az okok felszámolását tehát az A
c§oportnál kelt kezdeni, ezt köyetően rátérhetünk a B csoportra, a C
csoporttal áttalában nem érdemes foglalkozni.
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Az ABC (Pareto) elemzés elvi alapjai
7o

í00oE

E 75
a költ§éget elő-
1déz6 tény.zők lEolA csoport

2-sz-ábta

A racionalizálási módszerek közé tartoznak a szellemi alkotó munka
hatékonyságát növelő ín. alkotástechnikai módszerek is, mint többek kö-
zött a brainstotming NCM módszer. Ezekkel a módszerekkel például öt-
leteket lehet g5nijteni arra vonatko zóan,hogy az előzőekben ismertetett
és rangsorolt hibaokokat hogyan lehetne kiküszöbötni. A gazdálkodási
gyakorlatban ezek a módszerek elsősorban indirekt módon hasznosítha-
tók, varyis ha beépűlnek a napi munka folyamataiba.

Ery munkamegbeszélés, parancsnoki értekezlet sikerét például jól
elő tudja segíteni az említett alkotástechnikai módszerek alkalmazáia,
úryszintén az interdiszciplináris csoportrnunka elveinek az ismerete,
vagy olyan munka- és vezetésszpichológiai ismeret, mint pl. "hoglan tehet
egt tanácskozás Onnek is nyereséges" :

1.) Az eredmény Öntől is fiigg!

2.) Ir5,en aktív!

3.) Beszéljen őszintén a tapasztalatokól!

4.) Korlátozza mondókáját a problémára!

5.) Mondja ki azt, amit gondol!
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6.) Egyszerre csak ery beszéljen!

7.) Kövesse figyelmesen a tanácskozást!

8.) Legyen túrelmes a többi résztvevő iránt!

9.) Tartsa tiszteletben mások álláspontját, lehet, hogy Ön téved!

10.) Ne vitasson ténykérdéseket!

11.) Ne féljen kérdezni; a legegyszerúbb kérdések rendszerint a leg-
jobbak!

12-) Ne fétjen a csendtől; előfordul, hogy mindenki gondolkodik!

13.) Érkezzen pontosan!

A racionalizálásnak még számos más módszere ismert, például az
analítikus módszerek (összehasonlító morfológia stb. ) , Hsérleti módszerek,

kötöt| módszerek (tesztel9 veszteségtérkípeN interjúk), mikromódszerek,
kombinált módszerek, ezek adaplálása azonban már komolyabb munkát
igényel.

A racionalizálási feladatok megoldásának nagyhatékonságú mód-
szere az értékelemzés, amely valamely termék funkcióinak és kóltségei-
nek a tanulmányozása rendszeresen, alkotó módon, a költségek csökken-
tése céljából. Az értékelemzés több, mint a hagyományos racionalizálás
költségcsökkentő eljárása. Az értékelemzés ugyanis olyan eljárás, amely
a felhasználók jogos elvárásaiból, igényeiből kiindulva azt célozza, hogy
ezeket az igérlyeket a szükséges szinten és egyben minimális költségrá-
fordítással elégítse l,:l Az ét,tékeleúaés tehát nem kbárólaq költséglefara,

7ást jelent, hanem az igényeknek megfeleló teljesítések - |unkciók - és az

azok megv alósításához szül<séges ráfordítások eg)üttes optimalizálását.

Az értékelemzés hagyományos, legrégebbi múltra visszatekintő al-

kalmazása a ryártmányfejlesztés. A honvédségnél is ezideig a haditech-
nikai kutatrás-fejlesztés során alkalmazták ezt a módszert. Az értékelem-
zés azonban alkalmazható minden o|yal do|ogta, értékelemzési szakszó-
val kiíejezve termékre - amiva\amilyen igényt elégít ki - funkciót teljesít -
és költsége van (folyamat, szolgáltatás, szervezet, terv stb.). Igy gyakor-
latilag a katonai gazdálkodás bármely területén alkalmazható.

A nemzetközi tapasztalatok szeriní az értékelemzéssel 70-L5 Vo, jő
esetben 75-20 Vo költségcsökkenés érhető el a felesleges költségek lefa-
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ragásával. Az Egyesült Álamokban az ötvenes évek eleje óta a kormány-

zaii beszerzéseknél - így a haderő esetében is - meghatározott értékhatár
felett az értékelemzés alkalmazása kötelező, az ebbő| származó megta-

karításon a szállító és a megrendelő osztozik. A Védelrni Minisztérium
Beszerzési Hivatala (DOD) 1962-ben mneghírdetett költségcsökkentési
programjában is a íő szerepeí az éítékelemzés játszotta. Egy információ
izerint a haditengerészet például 1983 és 1987 között ezzel a mődszerrel
l milliárd USD-t takarított meg.

Az értékelemzés meglehetósen munkaigényes e|lárás (1- sz. táblá-

zat) ezéít e|sŐSotban olyan területeken érdemes vele próbálkozni, ahol
a legnagyobb forintosítható haszon érhetó el, tehát a jelentős költségeket
retemeiitO tevékenységeknél. Ilyenek például a beruházás, rekonstruk-

ció, fehijítás, műszaki fejlesztés, beszerzés. Ez utóbbival újszerűsége miatt

célszerú kicsivel részletesebben foglalkozni. A piacgazdaságra való átté,

rés felértékelte, uryanakkor bonyolultabbá is tette a beszerzés művele-

tét. Fokozottan jeientkezik a nyilvánosság ellenőrző igénye is, ami miatt

megnövekedett az olyan módszerek alkalmazásának jelentősége, ame-

lyeÉ az egyes beszerzési döntések alátámasztását, indoklását, érvelésünk
érogadtáiását srolgálják. A közvetlen gazdasági szúkségességen felül a

közélet tisztaságát is szolgálják ezek a módszerek.

Az egyik leggyakoribb döntési probléma a beszerzés során (például
tendereziétéskor), hogy a különböző ajánlatok kdzül ki kell választani a

leginkább megfelelőt. Még egy viszonylag egyszerú termék esetében is

.r"- ki, r.tudát eldönteni, hogy milyen szempontok alapján értékeljek,
és a sokszor ellentétes irányú értékeléseket összességében hogyan ve-

gyem figyelembe. E feladat megoldásában segít az értékelemzés szemlé-

tétén alapuló rabbdimenziós értékelési módszer, amelynek több változata
is ismert, s ezek mamár számííógépes programok formájában is a felhasz-

nálók rendelkezésére állnak. A haditechnikai eszközök értékelésére leg-

inkább alkalmazható haszonérték elemzés logikai me letét muíatla a 2. sz,

tóblúzat. Ugyanezen móds zer alkalmazásával az erőviszony számvetések

atapját képéző harceszközök egyenérték mutatók is meghatározhatók,

de Üármilyen komplex rendszer, tevékenység viszonylag objektív módon

értékelhető.
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Fázisok Az értékelemzés lépesei

Előkészítő
fázis

Témakiválasztás, célkitűzések meg-
hatáíozása.
Team tisszeállítása
Munkaterv elkészítése

Információs
í6zis

lnf ormáció8yűjtés /termékre. az i8é-
nyekíe, a me8oldási lehetőségekre,
költségekrd, elemzés
Tényállapot felmérés
Igényelemzés
Funkciók meghatároása, elemzése
Funkcióköltségek rne8határozása,
elemzése
Funkcióteljesítés bírálata
Funkciókölt§égek bírálata
Gyengepontok kitűzése
Célkitűzések pontosítása

Alkotó
fázis

ÖtletgyEtés
otletek értékelése, rendezése
Megoldási változatok kidolgoása
A legjobb megoldás kiválaszlása
Javaslattétel

Megvalósítási
íáús

Döntés
kísérleti bevezetés
Az eredmóny ellenőrzése, értékelése
Bevezetés

1 - sz- tát,l|ázat

Az értékelemzési munka menete
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problénra Eljárás Eredménv

Milyen szempontok
alapján történjen az
éítékelés?

Igény-funkció-tulaj-
donságelemzés

releváns tulajdonságok:
Mi, i->n

Milyen fontosak az
egyes tulajdonságok?

A tulajdonságok
súlyozása

tulajdonság súlyszá-
mok:
Gi

Mik az elvárások? A tulajdonsá8ok sziik-
séges értékeinek előírá-
sa

aíulaidonsegok"ke "
értékei:
Mio

Mit teljesít? A tutajdonsá8ok tény-
le8es értékeinek me8ha-
teíóz,Lsa

a tulajdonságok "vaz"
értékei:
Fi

A teljesítés számunkra
mit ér?

A tulajdonságok "van"
értékeinek értékelése

tulajdonsá8 teljesítési
fok:
Ti

Összességében
mennyire hasmos?

A tulajdonságok érté-
keinek súlyoása,
összegzése:
N:3 GiTi

L--1

A haditechnikai eszköz
hasmálati értéke:
N
Cél: n -> maximurrr

Mennyire hasmos, ha a
költségeket is figyelem-
be veszem?

A hasmálati értéket
osztom a költsé8ekkel
lPl
ö:Á-P

A haditechnikai eszköz
költséghatélonysági
mutatója: o
Cél:O:->maximum

A haditechnikai eszközök értékelésének logikai menete

2. sz. táb|ázat
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Az éttéke|emzés "lelke" a íunkciók feltárása, rendszerezése, vizsgá-
lata, Ezt a munkát van hivatva elős egíteni az ín. funkcióséma, mósnéven
FAST diagram (3. sz. ábra). Ha például egy gazdálkodási tevékeny§ég
ideális állapotára és tényleges állapotára elkészítjük a funkciósémát, és
azt egymással összehasonlítjuk, máris kiszűrhetők a hiányz6, vagy a fö-
lösleges funkciók. Ezt követően értékelhető az egyes funkciók teljesíté-
sének színvonala, ha pedig a funkcióséma alapján elkészítjük a funkció-
költségeket is tartalmazó termék-funkció mátrixot (3. sz. táblázat) aköl.í-
ségkritikus pontok is megállapíthatók.

Magyarázat:: * kö|t§égkíitikus pont /súlyához képe§t díá8a/
** n qYon.ió lel ie§ítés. de lehe( funkciókitikus ponl is /érdemes ráford ilás nijveIÉsével

á fTnkcóteljésílés szinvonalát em€lni./

3.sz táblázat

Az anyagellátás "gtenge pontjainak" feltárását szolgóló egluerűsített ter-
mék-funkció mátrk

Az értékelemzés hozzásegít a he|yes gazdálkodási szemlélet kialak-
tásához is. A funkcióban való gondolkodás, a katonai gazdálkodás min-
dennapi problémáinak megoldása során a szükséges szintű funkciótelje-
sítés melletti költségminimalizálás mint optimalizálási kritérium állandó
szem előtt tartása a gazdaságosság szempontok érvényesülésének egyik
Iegiobb biztosítéka.

Az oktatás móds zere terén az e|őző ev tapaszía|atai a|apján változ-
tatást hajtottunk végre, nagyobb súlyt fektetünk a gyakorlatiasságra és
az ismeretanyag feladatokon keresztül történő elsajátítására, Ezt a célt
szolgálja az olyan témák részletesebb tárgyalása, mint a sállítási tevé
kenység, anyaggazdálkodás racionaüzálása, költségcsökkentési |ehető-
ségek felárása, döntéstrámogatás, szervezet raciona|izálás, minőség
javitás értékelemzéssel.

Tevékenv§éeelemek
1 2 3 4 Afunk-

clo.Folt-
§e8e
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e&/JUrl(

A tevfkeAysÉRele- 5l 37 86l14

,f

u

k
9

á
k

készletet táíol

."y^€l6Éíík-

információt tá-
rol

\,*r#r#!)

1284l-
-|92558
3933626

-,7 l22

6|

|0z

1,04

2l

25

40

15

20

22

35

36

7

0,88

0,8,7

0,35

összesen 1l4 86a75] zaa l00 100

60



5

ll

!
,l

l{ i!! É
á;* | 3
tlÉir§ ! i

ri

1i§
3É,

-té

9
{

i
9

éE

i,
39

-aál
tl

_l
E}

á

É

3
íl
!E

61

3.sz.ábra



Az oktatás során a legfóbb gond, hogy ezeknek a módszereknek a
gyakorlati alkalm azására - azMHHTT kivételével - a honvédségen belül
tudtunkkal még nem került sor. Nincsenek tehát gyakorlati tapasz_
talatok, és példákat is csak a polgári életből tudunk venni, bár az értéke-
lemzés gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos alkalmazása a polgári élet_
ben sern gyakori, költségvetési szerv esetében pedig kivételes esetnek
számíí. Az alkalmazást nehezíti továbbá az a tény, hogy a költségek
meghatározása - péIdául a pénzforgalmi szemléletű számvitel miatt - ne-
hézségekbe ütközik.

A hallgatóknál szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdálko-
dfu terén dolgozók jelentős része kvés önáIlósággal rendelkeziN a problé-
mák megoldása során az útmutatdsokat, szabályozókat keresik és az inno-
natív gondolkodás nem erős oldaluk. Mivel a tendencia a gazdálkodás
terén is a decentra|izáció, az aíacsonyabb szintek hatráskcirének bóvülési
irányába mutat, ebből a szempontból is hasznosnak tartjuk ezt az isme-
retanyagot.

Összegzésképpen elmondható, hogy az értékelemzésnek és raciona-
lizáIásnakmint tantárgmak van létjogosultsága, mivel ez az ismeretanyag
a korszerű gazdasági menedzsmenthez hozzáíartozik. Az oktatásban a
lényeg a szemlélet formálásán van, amire a tantárgy kiválóan alkalmas.
Mint módszerről pedig elmondhatő,hogy eddigjórészt kihasználatlan po -

tenciális lehetőséget jelent. Abeszerzés során például a tenderek kiérté-
kelése e módszerek alkalmazása nélkül eg5nzerűen nem lehetséges, de a
katonai gazdálkodás minden reálfolyamata esetében is alkalmazhatók a
kciltségek csökkentése céljából Az alkalmazás legfőbb nehézsége a nem
kellő érdekeltség és az a tény, hogy pénzforgalmi szemlélehi számviteli
rendszerünk a költségek kimutatására csak korlátozottan alkalmas.

A katonai gazdálkodás terén alkalmazható racionalizálási módsze-
rek feltárása, adaptálása még további kutatómunkát igényel, de az okta-
tás színvonalának emelését is elősegítheti, ha ezeknek a módszereknek
a gyakorlati a|kalmazására - al<ár a ZMKA Védelemgazdaságtan tanszé-
kének bevonásával is - gyakrabban sor kerülne. Addigis a gazdaságossági,
a költségtudatos, az innonatív szemlélet erősítésével , az ezt cé|Á oktatői
módszerek javításával kívánunk a gazdálkodás hatékonyságának emelé_
séhez hozzájárulni.
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HADTÁPGAZDÁLKODÁS ÉS BIBUZÉS

Lakatos Péter, Czank Lószló1

A gazdasági elemzés helye és szerepe a hadtrápgazdálkodásban szé-

les körben ismerí és e ténrában rendszercsen jelentek meg publikációk,

Írásunkban a fenti tényt elfogadva az alábbi területekkel kívánunk
foglalkozni:

1. A számídlstechnikt illtal n lijtott lehetőségek felhasznáIdsának eló,

nyei a hadtóp, valamint az anya§,technikni vezetésben a gazdáIkndás

ere dm é ny e ine k é rt é ke l é s e kor.

2. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola elmúIt évi hadtápgazdálkoddsi
eredményeinek bemutatása táblúzatkezelő és grafikon készítő számítogép-

program alkalmazds áv a l.

vezetés es információ

Senki sem cáfolja azí atéí|yt,hogy a gazdálkodásban hozott vezetői
döntésekhez megfelelő mennlségű információra van szüksége az adott
vezetési szintnek. Napjainkban minden vezetési szinten az információk,
adatok eg}Te növekvó tömege áll rendelkezésre.

Ezzel párhlzamosan csökkent az egyes gazdálkodási folyamatok
elemzésére fordítható idő, ugyanakkor a gazdálkodás színvonalával
szembeni elvárások egyre inkább növekednek.

Másik kényszerítő körülmény, ami szintén alapos döntáek megho-
zatalára kényszerítí avezetőt, a gazdálkodás külső kórnyezetének nega-

tív hatásai.

l Lakato§ Péter ómagy, a Kossuth Lajo§ Katonai Fóiskota hadtápfónöke;

czank Lásdó ómagy, a Kossuth Lajos Katonai Fóiskola hadtáp oktatója
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Nehezíti még ezenkívül az anyagi-technikai fónök ezirányú munká-
ját azintegráció végrehajtása után a neki alárendelt szolgálati ágak szer-
íe ágazó gazdálkodási tevékerynége.

Nem szeretnénk túl dimenzionálni az anyagi-technikai főnök veze-
tési szintjén jelentkező nehézségeket, de mindez nem zárja ki, hory fog-
lalkozzunk újszerű dolgokkal, módszerekkel.

Visszatérve a hadtápgazdálkodásra, annak információs rendszerére,
elmondható, hogy más jellegú adatok szükségesek a szolgálatiág-főnök,
a hadtápfőnök, és az anyagi+echnikai főnök részére. Ahory haladunk a

vezetési hierarchiában felfelé, úgy kell csökkennie az információtömeg-
nek, ezzel szemben tartalmaznia kell a hadtápgazdálkodás minden olyan
mutatóját, tendenciáját, amelyek átfogják a szolgálati ágak tevékenysé-
gének egészét.

Mindemellett ezen adatok legyenek áttekinthetőek, az adott szolgá-
lati ág gazdáIkodásának szab ályait, lehetőségeit nem a szolgálatiág-főnök
szintjén ismerő vezető számáraís egyérteműen tüközzék a gazdálkodás
eredményeit, tendenciáit, és nyújtsanak segítséget megalapozott dönté-
sek meghozatalához.

Amennyiben a hadtáp szolgálati ágak éves beszámoló jelentésit néz-
zik, azok tartalmazzák a fenti követelményeknek megfelelő adatokat,
elsősorban számadatok, táblázatok segítségével, természetesen a szolgá-
latiág- főnök szöveges értékelésével együtt.

Ezekből azt adatokból, néha a számok közötti minimális eltérések-
ból lehet következtetni különböző változásokra, tendenciákra, ami el-
mélyült, időigényes vezetői munkát követel.

Különösen nehéz szemléltesen meg|eleníteni a hadtápgazdálkodás
eredményeit a parancsnoki beszámoló jelentések alkalmával, hiszen na-
gyon nagy az adathalmaz és a jelentésre fordítható idő meghatározott.
Nem elég az, ha egy terúlet hozzáértő vezetője érti és ismeri a neki alá-
rendelt szolgálati ágak gazdálkodás eredményeit, azt el is kell tudni fo-
gadtatnia elölj áróival.

Ehhez üszont megfelelő szemléltetés is szükséges,
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Számítógépes szemléltetés

Mindenki ismeri az ilyen alkalmakra napokon keresztül készített
tablósoroka1, kézzel rajzolt grafikonokat. Ezek a különböző tablók na-
gyon munka- és anyagigényesek és hátrányuk, hogy csak egyszer haszná-
latosak.

Mi úgy gondoltuk, hogy a számítástechnikát hívjuk segítségül, hiszen
az akadémiai tanulmánfnk során a gazdasági elemzéseknél nagyon po-
zitíru tapasztalatokat szereztünk a számítástechnika e zir árryí alka|mazá-
sáról. Véleményünk az, hogy e helyen nem kell általánosságban taglalni
a számítógép alkalmazásának előnyeit, hiszen az már a legtöbb helyen
ismert.

A következőkben néhány pontban felsorolju\ hogy az á|talunk
használt áblázatkezelő és grafikonkezelő program milyen előnyöket
jelent az előbb felsorolt területen:

1, Az elkészült grafikonok szemléletesen mutatják be ahadtápgaz-
dálkodás bármely mutatóját úgy, hogy a helyes következtetések levonása
§zembetűnő, még ahozzá nem értők számára is.

2. Ezen grafikonok írásvetító fóliára átmásolhatók, így a beszámoló
jelentés során alkalmasak a szemléltetésre.

3. Viszonylag egyszerű technikai megoldással ki sem kell nyomtatni
az ábrákat, hanem a számítógép monitorán megjelenő grafikon vetíthető
ki az érdeklődők részére.

4. Semmivel sem pótolható előny, hogy a számítógépbe bevitt gaz-
dálkodási mutatók megmaradnak, és az újabb időszakok szárnadatinak
feMtele után azonnal készíthetők a z új elemzések

5. Apapírtakézzel szerkesztett grafikonokkal szemben a kinyomta-
tásig az ábrák tetszőlegesen változtathatóak, és rugalmasan kiválasztható
az adott eredményt legjobban kifejezó megjelenítési forma.

A felsorolás folytatható mindaddig, amíg elképzeléseinknek az anya-
gi lehetőségek határt nem szabnak. Hiszen a fentiektől csak egy lépés,
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hogy a szolgálatiág-fónökök saját irodájukba viszik be a számítógépbe a
gazdálkodási mutatókat és statisztikai adatokat.

Hadtáp§tati§áika

A továbbiakban röviden ismertetjűk a hadtáp statisztika feladatait,
majd rátérünk a főiskola hadtápgazdálkodása eredményeinek és jellem-
zőinek ismertetésére.

A hadtáp statisztika feladatait az a lábbiakban lehet összefoglalni:

- a kiképzés biztosítása és a harckészültség fenntartása érdekében
végzett munka értékelése;

- a szolgálati ágak tevékenységében érvényesüló törvényszerűségek-
nek, a hadtáp és más anyagi szolgálatok munkájában megnllvánuló köl-
csönös összefüggések tanulmányozása és számokban, grafikonokban va-
ló kifejezése;

- a hadtáp szolgál ali ágaknáI az ellátási- és biztosítási munka színvo-
nalának kimutatása;

- a ki nem használt tartalékok felkutatása és felhasználása;

- a költségvetésben biztosított pénz- és anyagi eszköxik takarékos
felhasználásának vizsgálata.

A statisztikai elemző munka a gazdáIkodási tevékenység mindinkább
szerves részevé kell, hogt váljon.

A parancsnok anyagi-technikai helyettes, hadtápfónök, és szolgála-
tiág-főnökök adott éü vezetái, illetve gazdálkodási terveinek alapját az
elmúlt év gazdálkodási tevékenységének elemzése, illetve az ebból le-
vont következtetések alapján megszabott feladatok adják.
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A főiskola 1993.éü gazdálkodási tevékeny§égét az alábbiakjellem-
zik:

Az átmeneti időszakban a havonta csöpögtetett pénzellátás nem
kedvezett a hosszú vagy kcizéptáví tervezés megvalósításához. Igy álta-
lában évet, negyedéveket és hónapokat lehet egy gazdálkodási naptári
évben egmráshoz és az e|őző esztendőhöz üszonyítani.

Mégis az elemző és értékelő munka ázsióját növelte az utóbbi évek-
ben jellemzó és egyre szigorúbb rendszabályok között, a mind takaréko-
sabb gazdálkodási tevékenység. Persze felmerülhet a kérdés, hogy hon-
védsé§ berkeken belüI beszélhetiink e gazdálkodásról vag például költség
elemzésről?

Egyértelmú, hogy egyetlen kiképzésre és oktatásra hivatott honvéd_
ségi alakulat sem jellemezhető egy az egyben a polgári üzemek pararné-
tereivel, hiszen fő profiluk nem termelés á szolgáltatás. Ezért nem a
profit az elsődleges cél, hanem inl<tább a rendelkezésre bocsájtott erófor-
rások mind racionáIisabb felhasználása. Ahozamok sem pénzértékben
fejezhetók ki, hanem a kiképzett katonák és ezáltal a haza védelmének
erősítése az úgynevezett profit.

A cikk elején említett számítógépes támogatás, ryakorlati eredmé-
nyeit mutatjuk be az alábbiakban a főiskola elmúlt évi gazdálkodási mu-
tatóin keresztül,

Felmerül a kérdés hogt ezzel a módszerel a gazdálkodás mely tenileteit
célszerú elemezni, figelemmel Hsémi?

célszerű elemzési területek

Ezek a területek az alábbiak lehetnek:

l. Költségvetési előirányzatok alahiása:

- biztosított keret (szolgálati ágankén, vagy fó költségvetési terüle-
tenként);

- az év közbeni módosítás (emelés, csökkentés és ezek okai);

- év végi maradvány, túllépés;
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- a felhasználás értékelése.

2. A keszletgazdálkodás és központi elldtás helyzete:

- igényelt és biztosított tételek aránya;

- főbb gondok és pozitíwmok;

- tartósan, vagy gyakran hiányzó anyagok;

- meglévő raktári és M készletek elemzése, hiány, felesleg alaku-
lása;

- az állomány folyamatos ellátásáról való gondoskodás helyzete,
elért eredrnények.

3. A rendeltetés szeinti szolgaltatúsok teljesítése:

- a javítási, karbantartási feladatok teljesítése, értékelése.

4. Az anyagi felgelem alakulása:

- keletkezett károk elemzése;

- tendencia az elmúlt évhez üszonyítva;

- ellenőrzések főbb tapasztalatai;

- bizonylati, nyilvántartási fegyelem helyzete.

Fenti elemzési területek szolgálati áganként változó jelentóségűek,
így például a készletek alakulása és az anyagi fegyelem a ruházati ellátás-
ban nagyobb súllyal szerepel. A megtakarítás és az állomány ellátása, pél-
dául a tápanyagmutatók alakulása az élelmezési szolgálatnál jellemzőek.

CéIszerű tehát a fenti csoportosítások alapján szolgilati á4anként vé8-

rehajtani az elemzéseket, kiemelve az adott terület pioitásait.

A továbbiakban szolgálati áganként haladva kísérelünk meg átfogó
képet adni a főiskola hadtápgazdálkodási tevékenpégéről a teljességigé-
nye nélkül, s ahol célszerű, a számítógépes támogatás igénybevételével.
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Szolgálati áganként

1. Az élelmezé§i ellátás vizsgálaía és elemzése:

A legfontosabb, hogy a felszámított élelmezési norma pénzértékét
póthitel révén is, de sikerült biztosítani. AZ ellátottak élelmezése tétel az
alábbiak szerint alakult.

l. 1. Kóltségvetési előirányzatok alakulása:

Élelmezésiszolg. Pü.általkifizetve

I.negyedév 9 06837.50 3975 433.00

Il.negyedév 8373241.00 4849609.00

Ill.negyedév 9 996957.00 4294798.00

IV.negyedév 10928589.00 5 987 332.00

Összesen, 38 367 163.00 79 |0'l I7Z.O0

1.sz.grafikon

A negyedévek alakulásából kitűnik, hogy a második félévben a nor-
ma módosítás és a létszám növekedés miatt számottevó emelkedés ta-
pasztalható,

A második és harmadik negyedév alatt a hallgatói szabadságok miatt
nótt a pénzbeni kifizetés,

1.2, A készletek alahldsa az ]993. december havi ill. %oban

Nem csókkenthető készlet I222840.00 38,52 Va

Fogyókészlet 2 478924.24 76,20 Vo

2. sz. grafikon
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Elgondolkoztató, hogy több min 1 milliós értékű nem csökkenthető
készletet kell az előírások szerint tárolnunk, nem éppen ideális raktáro-
zási körülmények kcizött.

1.3. Az állomány élelmezési ellátása

Az elmúlt évben az élelmezési szolgálat alapvető feladata a főiskola
személl állományának folyamatos élelmezési biztosítása volt. A szolgá-
latiág igyekezett az igénybevételeknek megfelelő tápanyagellátást bizto-
sítani.

Éves szinten É,ves szinten Biztosítás
t?,ryezvc, hiztosína 7o

Energia (kcalMJ) 3800/16.81 3990l|7.65 105

Teljesértékű fehérje (g) 60 60 100

Hiányos fehérje (g) 70 77 110

Zsír (g) 1,2O 142 118

Szénhidrát (g) 550 545 97

3.sz.graftkon

A fenti adatokbó| az alábbi következtetések vonhatók le:

- a kalória felhasználás a szükségletet kissé meghaladja;

- a teljesértékű fehérjével való ellátottság megfelelő;

- a zsírral való ellátottság túlzott.

Összességében megállapítható, hogr a katonák táplálkozás-é|etta-
ni igénye a fontosabb tápanyagokból biztositoít volt.
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2. Ruházati ellátí§ é§ §zolgáltatás elemzése

2. 1. Készletgazdálkodás :

A vizsgált gazdasági időszak alatt megnótt a II. értékcsoportú anya-
gok aránya. Az I. értécsoportú anyag aránya az előző évhez képest 18
Va-ot romlott. A takarékos gazdálkodás előtérbe helyezésével csökkent
a kiselejtezett anyagok mennyi§ége, nagy szerepet kapott az anya4ok to-
vábbi javítása.

A gazdálkodási készletet a nem megfelelő méret-megosztású anya-
gok jellemzik.

2.2. Főbb cikkek fogúsmutatóinak alakulása, illetve a maximális
ké sz let szinxól v a ló e ltéré s e :

Fsz Cikkek megnevezése maximális db.klt. fogyás db.

szerinti eltérés 1992 7993 Vo

7 főre

1. 65 M gy.zubbony (x)

2. 65 M gy.nadrág (x)

3, 65 M kabát

4. 65 M kabátbélés

5. tiszti gy,ing

6. legénységi gy.ing

7. 65 M bakancs (x)

8. legénységi félcipó

9. tiszti z,fél.cipő

10. bőrtalpú félcipő

4.sz.graftkon

0.4

2.5

2.3

0.i

1154 921 79

2619 7899 70

370 269 86

,74 52 70

743 582 ,78

620 585 94

870 361 41

830 720 86

z20 209 95

168 144 85

0.3

0.1

,72



Mint a táblázatból kitűnik, egyes cikkek a már említett takarékossági
intézkedések bevezetése miatt a maximáIis keszletsz.rrí mutató fölé ke-
rültek, nagyobb részben II. écs. anyagból.

Az anyagok fográsmutatóinak vizsgálata során megállapitható,
ho$t a feníi okok miatt jelentó§ c§ökkenés tapasztalható.

2.3 . A raldái kszletek állapota:

I.értékcsoportú anyag

Il.értékcsoportú anyag

Gazdálkodási klt. össz.

"M" készlet

Mindösszesen

1 főre jutó gazd.klt.

forint

1992. 7993. Előzőév
Ft. Ft. Vo-ában

34959.00 28986.00 82

34959.00 2898ó.00 82

4800.00 6501.00 135

39759.00 35487.00 89

n736.N 33926.N 83

Az e|őző gazdálkodási időszakhoz képest romlott a helyet és a mé-

retmegoszlás az optimólis, tapasztalati megoszlástóI eltért. Gyakran csak
többszöri próbálkozás után sikerült a mérethelytelen ruházatot kicserél-
ni.

A gazdálkodási év elején biztosított előinányzat nem tette |ehetővé

az elmúlt évekhez hasonló színvonalú ellátást.



2.4. Kdrok alakulása:

|992 1993 1992Vo,ban

káresetek száma (db) 4'70 442 94

egységraktárban (e.ft) 7'7 3 1'7

alegységraktárban (e.ft) 7 45 642

felhasználóknál (e,ft) 174 l82 104

összesen (e.ft) 198 Z3O 716

1 fórejutó kár (ft) 203 220 108

5.sz.grafikon

A fenti adatokat figyelembevéve megállapítható, hogy a szeméIyi ál-
lománynál a hiresetek száma nőtt.

A keletkezett károk értéke, illetve az 1 főre esó kár értéke ugyan
csekély mértékben megnövekedett, de figyelembevéve a vizsgált idő-
szakban bekövetkezett áremelkedést megállapíthatő, hogy az anyagok
megőrzése az állománytál fointban kifejezve javult.

A ruházati anyagraktárban (csereraktár) feltárt 3000 Fros hiány az
előző évhez képest jelentős csökkenést jelent.

Az alegységraktárakban keletkezett károk összege jóval meghaladja
az elmúlt évit. Vizsgálatánál azonban figyelembe kell venni, hogy mind-
össze két aleg5négnél fordult elő és ebből az egyik 43.000 Ft.
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3. Az üzemanyag ellátás elemzése.

3. l. F og a sztás i ktre t íelhasználás alakulá s a :

A8-86 AB-92 DZK-30 összesen

Fogyasztási keret (kg) 32120 10780 149200 192700

Felhasználás (kg)

Maradvány (kg)

ó.sz.grafikon

A fogyasztási keret felhasználást évközben folyamatosan figyelem-
mel kísórtük. A kapott keret biztosította volna a fóiskola igényét a kere-
tek átcsoportosít ásával, de az év végén a központi raktárban keletkezett
gázolajhiány miatt a főiskola a gépjárművek igénybevételének csökken-
tésére, valamint a kiképzési feladatok lehetőség szerinti laktanyán belüli
megoldására kényszerüIt. Ezért az átcsopoítosítás nem vált szülrségessé.
A foglasztási keret maradvány összességében majdnem 1 havi szükségletet

Akenő- és karbantartó anyagok tekintetében a keretek biztosították
a felhasználás zavartalanságát, a fenntartási készletekben hiány nem je-
lentkezett.

3.2. Az anyagi |eglelem helyzete:

Uzemanyag

Üza.techn.eszk.

összesen

7.sz.grajIkon

26407 8438

5773 2342

Keletkezett károk Htk.
Ft. Ft.

29a66 9230

2321,1, 4831

53077 74061,

144806 179651

4394 12449

I-níwa
Ft,

19636

18380

39016



A káresetek szárna 1992. évhez viszonyítva duplájára nőtt, míg a károk
ös sze ge 2, 5 - sze re s é re.

Az üzemanyagokban keletkezett károk a tartálykészleteknél jelent-
kező hiányokból, illetve műszaki meghibásodásból történő elfolyásokból
adódtak.

Az üza. technikai eszközókben keletkezett károk az alegységek el-
lenórzése soránjelentkeztek, a személyi állomány a kiadott eszközökkel
nem úudoít elszámolni. Jelentósen növelte a kárösszeget egy 199l-ből
áthúzódó kár, amely 1993-ban került lerendezésre.

xx

x

Ennyiben kívántuk bemutatni a főiskola hadtápgazdálkodásának el-
múlt évi jellemzőit, eredményeit, valamint ezen mutatók szemléleteseb
bé tétele érdekében végzett munkánkat.

Szül<ségét látjuk a továbbiakban kiterjeszteni a gazdálkodás és az ok-
tatás területén a szdmítógéppel támogatott elemzési tevékenységfejleutését
és annak beépítését a vezetési és gazdálkodási döntéselőkészítésbe.

Felhasznált irodalom;

1. Dr. Szenes Zoltán - Jeney Géza: A gazdasági elemzés helyzete és
fejlesztésének szükségessége a hadtápszolgálatnál.
(Uj Honvédségi Szemle 199211. szám)

2- Dr. Réger BéIa.,Statisztika
(ZMKAJegzet)

3. A KLKF hadtáp szolgálatiág-fónökeinek 1993. éü beszámoló
jelentései.
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Ellátottak élelmezése 1993

1.sz. grafikon

Ké§zl€tek m€go§zlása - élelmezés

2.sz. grafikon
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300

200

l00

Az 1993. évi tápanyagmegoszlás

I99J_b.o 1993_1, Állrri Növ.nyi
n€Bfrló!ü11 lerv...rl f.hari€ f€harj.

3.sz. grafikon

Ruházat foryása

Ffu #l l9ca

4.sz. grafikon
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Anyagi feglelem - ruházat

Al€8ységraktáí

5.sz. grafikon

Uzemanyag foryasztási kertt

E8y§é8l.dktár

6.sz. grafikon
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A HARCI runúzer pBrlpszrÉsÉmr FoLyAMÁ^TA A
BELGA HADSERBGBEN

pakocs zoltdn|

A Magyar Honvédsóghez hasonlóan a belga hadsere gben, a száraz-
fóldi haderőnemnél is folyamatban van a megváltozott feladatokkal kap-
csolatos új kovetelményeknek megfelelő harci öltözet és egyes felszere-
lési cikkek fejlesztése. A fejlesztés kezdeményezésére jelentős befolyá-
soló tényezőként hatott a hadműveletek újra értékelése, a haderő struk-
turális átszervezése, a humanitárius akciókbanvaló részvétel és nem utol-
só sorban a használók kifogásai és igényei,

I. A v á|toztatás szükségessége

Abelga szárazföldi haderőnem katona á1lománya általjelenleg hasz-
nált harci ö|tözet az 1960-as évek elején került rendszeresítésre. Ez az
öltözet a haderőnem által a rendszeresítés idején igényelt követelmé-
nyeknek megfelelően lett kialakítva. A kialakítás során meghatározó
szempontként vették figyelembe a várható, lehetséges harc lefolyásának
helyét, valamint a harcot megvívó egységek jellemzóit. Aiapvetó elkép-
ze\és azvolt, hogy - szükég esetén - a harcot Közép-Európában, gépe-
sített egységekkel fogák megvívni, a személyi állomány mozgása gépesí-
tett eszközökkel történik.

Az 1980-as óvekben több irányból merült fel a változtatás igénye és

megkezdődtek a fejlesztési törekvések. Például 1985-ben az egyik kato-
nai főiskola parancsnoka a harci öltöny továbbfejlesztésére eg1 belsó
tanulmány elkészítését kezdeményezte. A tanulmány lényege az volt,
hogy nem teljesen új öltözetet kívántak, hanem az addigi alapokat meg-
tartották és a régi ruházati cikkeken új követelményeknek megfelelő
átalakításokat, módosítá§okat terveztek végrehajtani. Bár a fóiskola ja-
vaslatainak nem volt jelentős visszhangja, a tanulmány elemei közül
néhányat figyelembe vettek az első új modellek kialakításánál.

l Pakocs Zoltán alezJedes, MH RsZF-séB,8azdálkodási fótiszt
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Az egységek parancsnokságuk éves jelentéseiben terjesztették fel
elöljáróik részére a harci ruházattal kapcsolatos észrevételeiket, kifogá-
saikat, valamint konkrétjavaslataikat arra vonatkozóan, hogy a különbö-
ző cikkeken hol, mit kellene javítani. A jelentésekben egyre több prob-
léma merült fel, a növekvő számú panaszok és kifogások 1991-ben érték
el acsúcspontot, Ekkor határozták el, hogy a harci ruházat korszerúsítése
és egyéb felszerelési cikkek modernizálása irányába lépni kell.

A fejlesztési elgondolást erősítette az a tény is, hogy a katonák
működési köre is változáson ment keresztül. Következésképpen szüksé-
gessé vált, hory jobb felszerelést biztosítsanak a részükre, az addigiaknál
magasabb színvonalon lássák el őket.

A szárazföldi haderőnem kijelölt egységeinek a humanitárius műve-
letekben (Afrikában és a volt Jugoszláviában) való részvétele felszínre
hozta a rendszerben lévő felszerelés hiányoságait. A hiányosságok fel-
számolása és a résztvevők igényeinek kielégítése érdekében soron kívüli
beszerzéseket kellett végrehaj tani.

A humanitárius akciók új feladatként való jelentkezése, illetve egyre
gyakoribbá válása tehát §zintén új követelményeket támasztott a ruházati
szakanyagokkal szemben és ezen a téren is elkerülhetetlenné vált a jobb
minőségű ellátás. Kiemelt figyelmet kellett fordítani arra, hogy a tevé-
kenlséghez meglegyenek a megfelelő mennlségú és kívánt minőségű
cikkek.

2. Tanulmrány kidolgozása

Az elózóekben említett okok hatására a szárazföldi haderőnem
vezérkaránál döntés §zületett a harci öltözet cserqének szükségességé-
ről. 1991. októberében a szárazfö|di haderőnem vezérkari főnöke a

vezérkar tewez.ési osztályának állományából megbízott egy tisztet a harci
ruházat és felszerelési cikkek fejlszetésével kapcsolatos tanulmány kidol-
gozására.

A megbízott tisztnek a harci öltözet fejlesztési irányrának, valamint
az öltózetcsere lehetőségeinek a megállapítása, a jövőbeni szükségletek
megvalósíthatóságának a tanulmány ozása, e|emzése, értékelése volt a fó
feladata. A feladat végrehajtását segítették a szárazföldi haderőnem
egyéb szolgálatai által e témában már megvalósított munkálatok eredmé-
nyei, a korábbi években elkészített tanulmányok, logisztikai, Ksérleti,
teszte|ési eredmények, minóség vizsgálati, átvételi tanulmányok. Mind-
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ezek következtetéseiből - a terv megvalósításának meggyorsítása érde-
kében - minden hasznos információ felhasználásra került.

Azon műszaki jellemzők meghatározása céljából, amelyeknek a fel-
szerelésnek meg kell felelnie, készült egy feltételezett hadműveleten
alapuló résztanulmány is. Meghatározták, hogy a különböző egységek-
nek milyen elsőbbséget élvező szükségletei vannak békeidóben, esetle-
ges háborúban, valamint humanitárius akcióban való részvételkor, Figye-
lembe vették azokat a szempontokat és kidolgozták azokat a minőségi
jellemzőket, amelyeknek a ruházati anyagoknak és felszerelési cikkek-
nek különböző föIdrajzi és időjárási viszonyok között meg kell felelniük,

A tanulmány kidolgozása során a kúlönböző feglvernemeket felkér-
ték felszerelési szüIségleteik és azok minőségével kapcsolatos igényeik
felmérésére. A felmérés eredményének felhasználásával készült egy ki-
mutatás, amelynek összeállításakor figyelmbe lett véve az is, hogy rnivel
kell, illetve kellene felöltóztetni a katonákat ésjelenleg milyen cikkekkel
rendelkeznek. A kimutatás tartalm azta a nlházati anyagok és felszerelési
cikkek minőségével kapcsolatos követelményeket is. A beérkezett ada-
tok feldolgozásakor természetesen voltak közös vonások és voltak fegy-
vernemenként különbözőek. A kialakított minóségi követelményeket
végül a szóvetséges haderőnemek hasonló megoldásaival hasonlították
össZe.

A tanulmány elkészítésével megb untt íiszt tapaszta|atszerzés céljá-
ból tájékozódó látogatást tett a szcivetséges haderőknél, Franciaország-
ban, Angliában, Hollandiában és Németországban, valamint felvette a
kapcsolatot az USA személf felszerelési szakértóivel is.

Az elkészült tanulmányt véleményezés céljából bemutatták a fel-
használóknak, valamint a különböző haderőnemeknél meglévő "tanul-
mányi" irodáknak.

A minőségi követelmények kidolgozása után a szárazfóldi haderő-
nem szervezete, illetve létszáma alapján a mennyiségi szükségletek ke-
rültek meghatározásra. A költség számításokat, valamint a folyamatos
megvalósítás lehetőségeit financiális szempontból a pénzügyi szakem-
berek végezték, illetve véleményezték.

A komplett tanulmány 1993. januárjában készült el és jóváhagyásra
a szárazföldi haderőnem vezérkari főnökének helyettese útján felterjesz-
tésre került a szárazföldi haderónem vezérkari fónöke részére. Mindkét
személy néhány szempontot még meghatározott a tanulmány kiegészíté-
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se céljából. Az űj harciruházat és felszerelési cikkek kialakításával kap-
csolatos kidolgozott program, a kiegészítések és módosítások végrehaj-
tása után 1993. márciusában nyert jóváhagyást.

3. A felterjesztési program

A program nég fejezetból és a szúkséges mellékletekból áll, amely-
ben a bevezetés útemezésének megfelelően a cikkeket három kategóri-
ába csoportosították.

Az elsó fejezet általánosságokat, a második fejezet a z 1. számú kate-
góiába sorolt, pioitást élvező cikkekel, a harmadik fejezet a fontossági
sorrendnek megfeleló 2. és 3. számú kategóriába sorolt cikkeket, míg a
negyedik fejezet az ü5nezetéssel kapcsolatos témákat íaítalmazza.

a.) Az 1. fejezetben van rtigzítve a harci öltözet deí'iniciója, a program
célja és minden olyan fontos téma, amely szükséges a program megérté-
séhez.

A jelenleg rendszeresített harci öltözettól való megkűlönböztetés
érdekében az új öltözet a tábori öltözet nevet viseli, amelyet mint a har-
colók által használt ruházati anyagoknak ós felszereléseknek az összes-
ségeként deiiniáltak.

A tábori öltöZet bevezetésével kapcsolatos terv célja alapvetően
olyan modern öltözet és felszerelés beszerzése, amely megfelel a rendel-
tetésszerű használatnak és minden olyan kövctelménynek, amely hatás-
sal van a viselésre, továbbá a külónbőzó óghajlati viszonyok között kü-
lönböző harcászati feladatok végrehajtását segíti, a tevékenységet nem
akadá|yozza.

Az új ruházattal szemben támasztott követelmények m eghatározá-
sánál figyelembe vették a jövőbeni harcászati feladatok és a küldetések
(Kijzép-Európában k[asszikus harc, humanitárius műveletek, békefenn-
tartó és békéltető akciók, rendfenntartó és a fogadó országot támogató
műveletek, az érinteíí országba irányuló segélyakciók) követelményeit.
A harcászati követelmények és - ezeknek megfelelően - az alábbi minő-
ségi ismérvek: ballisztikai veszély elleni védelem, tűz-, hő_, nedvesség- és
hideg ellenivédelem, oltalom a vegyi és bakterológiai vcszélyekkel szem-
ben, mozgékonyság garantálása, viselési kényelem javítása, funkciónak
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való
nek.

megí'elelőség különbóző szakterületeken feleljen meg az igények-

A minóségi szükégleteket a használat funkciója szerint külön üzs-
gálták a gépesített lövész (ezekkel egy csoportban a felderító, múszaki,
légvédelmi íijzér), a harckocsizók, a támogató, a logisztikai egységek és

a törzsek vonatkozásában, a cikket három csoportba sorolva aszerint,
hogy melyek azok amit a katona magán visel, magával visz és egyes ese-
tekben felvesz, valamint magával visz, de nem vesz fel.

A különböző vizsgálatok eredményei és az elernzésekből levont kö-
vetkeztetések alapján a felszerelési cikkeket nágl csopol-tba sorolták:

(1) ú; cikkek, melyek még nem voltak rendszerben, de be kell sze-
íeznl:

(2) meglévő cikkek javítása, módosítása, fejlesztése;

(3) még használható cikkek, melyeket rendszerben kell tartani;

(4) használatból véglegesen kivonandó cikkek.

Az új cikkek bevezetésére vonatkozóan fontossági sorrend alapján
három kategória került kialakításra.

b.) A 2. fejezet az 1. kategóriába csoporto§ított cikkek jellemzőit
tartalmazza.Ide sorolták azokat a ruházati anyagokat ós felszerelési cik-
keket, amelyeket úgy ítéltek meg, hogy lecserélésük feltétlenül és sürgő-
sen szükséges, beszerzésüket a lehető leggyorsabban kell végrehajtani.
Ezek a cikkek: harci sisak, sapka, golyoálló mellény, esőköpeny, téli ka-
bát, téli alsó, harci zubbony, harci nadrág, ing, deréköv, hátizsák, hálózsák
védőhuzat, matrac.

c.) A3. fejezet a 2. és 3. kategóriába csoporto§itott cikkekjellemzóit
tartalmazza,Ide sorolták azokat a cikkeket, amelyek még megfelelnek
rendeltetésüknek, de szükséges a kicserélésük. A csere sürgősségi foka
alacsonyabb, nem olyan hangsúlyú, mínt az 1. kategóiás cikkeknél. Acík-
kek minőségének javítása, fejlesztése egy későbbi időpontban, de meg-
hatáíozott hatáirődig szűkséges, illetvc elkerülhetetlen. A beszerzés a
rcndszerben lév<j crkkek elhasználódásának függvényében a készletek
frissítése és az utánpótlás során va ló su! meg. A 2. kategóiába sorolt cikkek
a harci fülvódri, személyi sátor, nyári ós télisapka, evőcsésze, tábori evő-
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eszközkészlet, felszerelést védő zsák, kulacsvédő, vágószerszámtaríí,
karbantartó anyagok, tisztálkodási készlet.

d.) A 4. fejezet az új cikkek rendszerbe kerülésével kapcsolatos fel-
adatokat tartalmazza.

A beszerzés két módon valósul meg:

(1) Külön vásárlások történnek a humanitárius akcióban résztvevók
ellátása érdekében. A humanitárius akciókban való részvétel gyakoribbá
válása miatt a vonatkozó beszerzéseket gyorsan kellett megvalósítani, a
cikkek tesztelését megkiilönböztetó figyelemmel, kiemelt feladatként a
szokásosnál rövidebb idő alatt hajtották végre.

(2) A fejlesztésre kerülő cikkek kis szériában kerúlnek legyártatásra
- 3-4 modellt vásároltak minden cikkből -, amelyek alkalmasságát a
felhasználók csapatpróba keretében értékelik. A tesztelési eredmények
alapján döntenek a végleges változatokról, majd elkészítik a műszaki
leírásokat,

e.) A mellékletek a rendszeresítésre tervezett cikk€kűl, a bevezetés
időpontjairól, a költségkihatásolriról és az elláüással kapcsolaíos elgon-
dolásokról készített s ámvetéseket ípirÍalfiazzáIr-

Az 1. kategóiába sorolt új cikkekkel történő ellátás az elkészült
ütemterv alapján még ez évben kezdódik és - a tervezett kóltségvetés
realizálódása esetén - 1998. év végéig fejeződik be.

Az előzőekben leírt részletes elemzésekből levont következtetése-
ken és széles körű információk feldolgozásán alapuló, lehetóségekkel
összhangban lévó fejlesztési folyamat, bár nagyon sok hasonlóságot tar-
talmaz a Magyar Honvédségben alkalmazott fejlesztési folyamattal, új
ismereteket is ad ahhoz, hogy a tapasztalatok a kialakult rendszerünkben
érdemben felhasználásra kerülhessenek.
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vITAFÓRI_]'N,í
A T ECHNIKAI KISZOLGÁIÁS, CSAPATJAVÍTÁS

FELADATAIRÓL, LEImTÓSÉGEIRÓL

Gdspór Tibor|

A íenti témában a Magar Hadtudomónyi Társaság Hadi-
technikai SzakosúálJa és Száradóldi Tagozata szemezésében
1994. június 01-jén vitafórum kcrült levezstésre Székzqíehéná-
ron, a 47. Fejer javító zőszlóaljruál.

A vitaforumot dr. Fehérvái Tamás mk.vezérőmagl, az
MH haditechnikai csoportfőnöke (MH ÁTFCSF H), a Hadi-
technikai Szakosztály elnöke nyitona meg. A házigazda, Rába
Imre mk. vezérőmag1 a szárazföldi cs apatok parancsnokának
anyagi- technikai helyettese hangsúlyozta a vitafórum jelentó-
ségét. Megallapította, hog) a téma nag)on aktuális, tekintettel
a haditechnikai eszközök jelenlegi helyzetére. A technikai ki-
szolgóIás és csapatjavítds területén olyan gondok vannak,
amelyek megoldása sürgős beavatkozást igényel. A teendő in-
tézkdeseket jól alapozhatja meg a jelenlegi vitafórum.

A vitaindító előadást Dr- Gáspár Tibor mk alezredes, tar-
totta. Az előadás szerksztett változatát az alábbiakban közöl-
jük

Szerkesztőség

A technikai kiszolgálás, csapatjavítás feladatai, lehetőségei,
korszerű módszerei

A jelen vitafórumunk célja a haditechnikai biztosítás meghatározó
részétképező technikai kiszolgálás és javítás aktuális kérdéseinek meg-
ütatása.

t Dr, Gásp& Tibor ínk.al€zrede§, MH szcsP-§á8 ATF-Sé8, mb. Teívezó osnáiyyezPLő
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Ugy gondolom, hogy a tisztelt olvasók előtt a hadsereg jelenlegi ha-
ditechnikai helyzete, mint a vitafórum alapvető kérdése, kellóen ismert.
Ezért az eszközökkel kapcsolatban csak néhány alapvető összefüggést,
néhány számadatot szeretnék ismertetni.

A haditechnikai eszkcjzök - és ebből következóen - a technikai ki-
szolgálás és csapatjavítás helyzetét, csak komplex módon, az adott kör-
nyezetben lehet objektíven üzsgálni. Az objektív vizsgálatnál figelembe
kell venni:

- magáL a haditechnikai eszközt, mint a technikai kiszolgálás és
csapatj avítás célobjektumát;

- a folyamaiokat végzó embert, a haditechnikai szolgálatok szakállo-
mányát;

- a folyamat vezetési rendszerét;

- a végrehajtási folyamat infrastruktúráját;

- a javító szervezetek helyzetét.

A haditechnikai eszközeinkről jelenleg ősszességében megállapítha-
tó, hogy kritikus helyzetben vannak, A meghatározó, fegyverzeti eszkö-
zókre vonatkozóan a Katonai Logisztika folyóirat 19932. számában a
kóvetkező összegzett megállapítás jelent meg:

"Ósszességében megállapítható, hogl a MH rendelkezik a szükséges
mennyiségű alapvetó fegNenettechnikai eszközze l. Ielentós részük techni-
kai állapota leromlott, üzemidejük a vége felé jár, javítóanyag és alkatrész
ellátásuk nem, vagl nehezen biztosítható, gdftásuk - és ezzel ipai javítási
hátterük - megszún4 ígl tov ábbi rendszerbenlatásuk feltételei megnehezül-
tek, Egt részuk az ezredíordulóig rendszerben tűrtható, kisebb hányaduk
modemizáIható, fehiljítható. Mindebből kóvetkezik, hog néhány tenileten
ele ngedhetetlen a technikai eszközök v dltás ának mielőbbi megkezdése."

Az utóbbi időben egyre nyíltabban kerül a felszínre a haditechnikai
eszközök valós helyzete. Erre csak egy példát had említsck: az SZCSP
Haditechnikai Főnökség által lefolytatott témavizsgálat eredményeként
felszínre került, hogy a T-72 harckocsik milyen helyzetben vannak. A
közel téléves erőfeszítésekkel sem sikerúlt visszaállítani a kívánt hadra-
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foghatósági százalékot. Jelenleg a hadrafoghatóság összességében 80 7o
körül van, de a kiképzési besorolású eszközöknéI aííg 50 %o.

Az elmúlt hónapokban megjelent "Á honvédelem négy éve 1990-
1994." címűkönyl szerzői a következőket rögzítették:

"A technikai dllapot romlásának megakadáIyozására a korábban fel-
halmozott tartalékolg alkatrészkészletek felhasználása is szül<ségessé vált.

A fenntartási anyagazdálkodás páratlan erőfeszítéseire volt szül<ség

az eszközpark üzemképességének szintentartás ában. A beszerzési feltételek
megnehezülése mellett, a fenntartásra igénybevehetó elóirányzatok evról-
évre nomináléttékben is csökkentelq mindezek következtében a Magnr
Honvédség eszközei döntő hányadát tekintve, egl technikailag túlilzemel-
tetett, ug)anakkor alul kiszolgalt haditechnikai eszközparkkal rendelkezik

KöItségvetési helyzetiinN a nélkülözhetetlenül íontos amortizációs cse-
rék végrehajtúsán túl, nem tette lehetóvé haditechnikai fejlesztési progra-
mok beindítását, új haditechnikai eszközök beszerzését és rendszer-
beállításút. Ez alól a tendencía alól a hazai légvédelmi repülőcsapdtok
technikai színvonalában minősé§ v áltozóst eredményezó MIG -29-es repü-
Iógépek rendszerbe állítása a kivétel."

Azt hiszem, az elmondottak ülágosan kifejezik haditechnikai eszkö-
zeink jelenlegi helyzetét.

A technikai biztosítás folyamatában résztvevő szakállomány helyze-
te alapvetően megeg;zezik a hadsereg azonos kategóriában lévó állomá-
nyahe|yzetével, de szül<séges néhány köüIményre felhívni a figelmet:

- a szakállomány feltöltöttsége folyamatosan, az utóbbi időben ugyan
lassuló tendenciával, de csökken. Ez nem azért van, mert sokan mennek
nyugdíjba, vagy megválunk a felkészületlen, fegyelmezetlen munkatár-
saktól, hanem azéít, meít a jól felkészült fiatal szakemberek keresnek
maguknak lényegesenjobb megélhetést a polgári szférában. Jelenleg két
javítózászlóalj|étszámának megfelelő szakállomány (tiszt, tiszthelyettes)
hiányzik;

- a haditechnikai szolgálatok mérnöki, tiszti állománya több vonat-
kozásban is hátrányt szenved a parancsnoki állománnyal szemben. Ezek
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közül a legfontosabbak a következők: alacsonyabb beosztások, rosszabb
munkafeltételek, nehezebb előmenetel, kisebb elismerési lehetőség,
stb.;

- az integrációs és átszervezési folyarnatok alaposan összekuszálták
a jól felkészült kollektívákat, felkészült szakemberek kerüItek a szolgá-
laton lívülre, illetve más területekől kerültek tisztek, tiszthelyette§ek,
közalkalmazottak a szolgálathoz hiányos szakismerettel. Jelenleg nincs
megfelelő szakmai továbbképzési rendszerünk ezen hiányosságok felszá-
molására.

A technikai kiszolgálás és csapatjavítás vezetésének rendszeréről
röüden a következők nondhatók el

A technikai biztosítás, azon belül a technikai kiszolgálás és csapatja-
vítás irányítása az anyagi-technikai integrált rendszerben valósul meg. Az
integráció eddigi tapasztalatairól már sok írás jelent meg, több fórumon
napirendre kerültek ezek. Is/ és itt ezzel nem kívánok foglalkozni. Az
integráció elónyei mellett ezen a területen - a megkezdődött integrációs
folyamatok be nem fejezése miatt - tóbb feszítő gond is jelen van. E'ze&
a következők:

- azintegrált javitószervek vezetésének kérdése; az ágazati irányítás,
még a haditechnikai főnök koordinációja mellett sem biztosítja a javító
szervezetek hatékony vezetését és kapacitásuk teljeskörű kihasználását;

- a jelenlegi szeryezeti felépítésből adódó alárendeltségi viszony a

kapacitás szétforgácsolását eredményezi. A hadseregszintű feladatokat
ellátó javítószervek a katonai kerületek alárendeltségében nem, vagy
csak jelentős plusz energia eredményeképpen teszik lehetővé a hatékony
munkaszervezést és eredményes kooperációt a többi javítószerwel;

- a be nem fejezett integráció szemléletes példája az elektronikai
szolgálat területén fennállő helyzet, a dandár, ezred szinten végre nem
hajtott integrálás;

- az iltegrá|t szervezetek kialakításánál nem sikerült szervezetüket
- az ismert létszámkorlátozások miatt - a szükséges kapacitásokhoz kiala-
kítani. Jelenleg a csapatok nagy részénél, minden tagozatban kapacitás-
hiány van. Az 1992. évben végrehajtott felmérés szerint ez minteg5l 350
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ezer munkaóra. Az azóta elrendelt feladatokat (HIT kiterjesztése, a gép-
járművek kcirnyezeivédelmi vizsgálata, stb.), valamint technikai eszkö-
zök öregedését, a gyári és nagyjavítások elmaradását figyelembe véve
jelenleg ez a hiány mintegy 450 ezer munkaórára tehető.

A technikai kiszolgálás és csapatjavítás inírastukfiiráj át vizsgálva sem
lehetünk elégedettek Több olyan alakulatunk van, ahol még az sincs biz-
tosíwa, hogy a haditechnikai eszközök mindegyike - méretei miatt - be-
férjen a javítóműhelybe.

A műhelyfelszerelések elavultak, elhasználódtak, A polgári életben
már meghonosodott korszerű javító és diagnosztikai eszközök hiányoz_
nak. Jelenleg szinte semmi lehetőség sincs ezen a helyzeten való változ-
tatásra. Csak a helyi kezdeményezések maximális kihasználásával lehet
valamit javítani, a meglévó állapototkat legalább konzerválni, a romlást
megakadályozni.

A javító szervezetek helyzetéről már áttételesen szóltam. Összessé-
gében a felsorolt negatívumok (létszámhiány, az állomány megbecsülé_
sónek, elismerésének hiánya, az irányítás ellentmondásai, az infrastruk_
túrális gondok) mind a javítószervezeteknél csapódnak le, gátolva ered_
ményes tevékenységüket. A javítószervek tevékenységét, egy 1986-ban
kiadott MN FVTFCSF-i intézkedés szabáIyozza általában- Ez a szabá-
lyozás már alapvetően rászolgált a felülvizsgálatra.

Végig menve a technikai kiszolgálás és csapatjavítás kérdékdrt be-
folyásoló tényezőkön, még egy lényeges kérdésről feltétlenül szólni kell.
Ez az eglséges technikai kiszolgólási rendszery ami a Magyar Honvédség_
nél csapatszinten 1987-ben került bevezetésre. A tervszerű fenntartási
rendszer hatfokozatú, melynek első négy fokozata egységes technikai ki-
szolgálásokat, az ötödik és hatodik a tervszerű megelőző.javításokat fog-
lalja magában, azt hiszem ez mindenki előtt ismert.

A rendszer lényege és célia volt a bevezetéskor:

- az eltérő fe|építésű, időtartamú és periódusú ágazati kiszolgálások
eglséges rendszerbe foglalása;

- a technikai kiszolgáló és jaűtó állomány koncentrálása;
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- a technikai kiszolgálási és javítási feladatok tervezhetőségének
biztosítása,

Ery éwel ezelőtt egyetemi doktori értekezésemben így értékeltem
a rendszer működését:

"Az eltelt évek tapasztalata naglobb részt i4azolta a várakozásokat, az

öregedő technikni park mellett javult a technikai kiszolgilások szervezett-

sége, hatásfoka."

Alapvetóen nem cáfolva önmagam, meg kellett állapítanom, hogy az

elmúlt egy évben gyökeresen megváltoztak a technikai kiszolgálás felté-

telei a cűpatokn ítl és ezek aváltozások az eddigi eredmények megtartá-

sát már ném teszik|ehetővé- Ezek a váItozások a következók:

- nőtt a kiképzés intenzitása, az elmúlt évben több volt a kiképzési
feladat, mint az é|őző években A jelenlegi kiképzési rendszerről - mé-

lyebb elemzés nélkül - megállapítható, hogy nem "technika barát" (ez a

tendencia az ismert üzemanyag hiány miatt ebben az évben csökkent);

- a kapacitáshiány leginkább a technikai kiszolgálás végrehajtását

súlytja. A légtöbb csapatnál, amikor az üzemképtelen eszközök tömege

váijávításra, nincs idó a még üzemképes technikai eszközzelíoglalkozni,
Peisze ez a szemlélet odavezet, hogy a még üzemképes, de a technikai
kiszolgálás folyamatából kimaradt eszkóz, holnap már az üzemképtele-
nek számát fogja szaporítani;

- a gyári- és nagyjavítások drasztikus csökkentésével megbomlott a

technikáikiszolgáláii rendszer. A technikai állapot helyreállítása - ami a

további biztonságos üzemeltetés alapja - gyárijavítás hiányában nern tör-
ténik meg, így az eredetileg logikusan felépített rendszer felborul;

- aránytalanul sok munka hárul a javí tőzász|íaljakra, min t kózépszin-
tű javítószervekre. Egyrészt a csapatok irányából fokozott igény jelent-

keiik a segítségre, mert sok helyen a csapat javítószewek önerőből nem

tudnak mágbírkózni a hadrafoghatóság bíztosításának kóvetelményeivel.

Ennek okii a következók: létszám és szakértelem hiánya; az öregedő
technikával nő a kiszolgálási és javítási igény; a kezelőállomány felkészü-
letlenségéből eredően - mivel nem csak a mi szolgálatunknál vannak gon-

dok - nő a kiképzési feladatok technikai biztosításával kapcsolatos fel-
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adatok időszükséglete is (eszközök felkészítése, lövészetek biztosítása,
illetve túlbiztosítása, stb.). Másrés zí az elmaíadt gyári- és nagyjaűtásokat
a krizépszintű javítószerveknek kellene pótolni, amihez a kapacitásuk -

figyelembe véve a már említett szervezési gondokat is - kevés;

-jelentős a fenntartási anyagok hiánya, ami megnehezíti a szervezett
javító tevékenységet.

A fentiek alapján felmerül a kérdés, hogy a technikai kiszolgálási
rendszerhez történő merev ragaszkodús, vagl valami más rend szerinti szük-
sé9szeni j avítást céIszerű-e alkalmazni?

Véleményem szerint a megoldást a következőképpen l€hetn€ m€g-

találni:

- csapatszinten mindenképpen helyre kell állítani az egységes tech-
nikai kiszolgálási rendszer 1-4. fokozatának végrehajtását, mégpedig
azért, hogy az igénybevételhez kapcsolódó technikai kiszolgálások vég-
rehajtásra kerüljenek (az I-2. fokozat nem igényel kapacitást, csak kö-
vetelménytémasztást) és a hadrafoghatóságról pontos képünk legyen az
által, hogy minden eszkóz - a használattól függetlenül - legalább évente
egyszer szakjavítók kezébe kerül. Ezen utóbbi feladat végrehajtásához

viszont kapacitást kell felszabadítanunk, biztosítva a technikai kiszolgá-
lási műveletek elvégzéséhez szikséges idót. A kapacitás biztosítás mód-
jairól később, a javaslatok megfo galmazásáná| szőlni fogok;

- ajelen helyzetből kiindulva az 5. és 6. fokozatot időlegesen, vagy a
jelenlegi technikai eszközök jelentős részére vonatkoztatva, véglegesen
el kell hagyni (a felesleges tervezés elhagyása csökkenti az adminisztrá-
ciót). Helyette egy valós technikai állapoton alapuló, a várható rend-

szerbentartási időt figyelembevevó, az összes középszintú javítószerv ka-
pacitását egységes szervezésben, központilag irányított rendszerben
megvalósuló, szükség szerinti javítási rendet kell bevezetni. Ezt felfog-
hatjuk egy válság-menedzselési programnak is.

Ajelenlegi, már szinte kilátástalan helyzetből a kilábalás érdekében
a következőket javaslom a technikai fejlesztés mielőbbi megkezdésének
szüks é ge s s é ge me llett :
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- a szervezeti hiányosságok megszüntetését, konkrétabban: a hadi-
technikai főnökégeken belül létre kell hozni a javító szervezetek haté-
kony irányíiásának szervezeti feltételét, egy technikai biztosítási osztályt
(alosztályt), melynek vezetője a HTF helyettese; koncentrálni kell a ja_
vítószerveket, bizto§ítva az egymás közötti hatékony kooperációt, mun-
kamegosztást, jobb kapacitás kihas ználását; az elektronikai szolgálat te-
rületén dandár, ezred szinten be kell fejezni az integrációt;

- felül kell vizsgálni a technikai kiszolgálási rendszert. A már emlí-
tetteken túl az egyes fokozatok gyakoriságát és a végrehajtandó műve-
leteket is meg kell vizsgálni és a felesleges előírásokat törtilni kell, ami
bizonyos kapacitás megtakarítást eredményez;

- meg kell szabadulni a felesleges, erkólcsileg elavult, fizikailag el-
használódott, már alaprendeltetés szerint nem használható eszközöktől,
ezeket ki kell vonni a rendszerból. Továbbá meg kell szabadulni azoktól
az eszközöktől is, amelyek helyett a nemzetgazdaságból adott esetben
korszerúbbek biztosíthatók. A "mozgósítási-zárolt" eszkőzók egy íészét
át kell csoportosítani, javítva ezzel a béke ellátást;

- a lehetőségeink határain belül, a jelenleg meglévő kapacitások és
kezdeményezések komplex rendszerbe foglalásával el kell készítenünk
saját erővel a hiányzó alkatrészeink jelentős részét;

- intézkedésekkel és megfelelő szabályzíkkal védetté kell tenni a
szakjavító állománl. Az lehetséges, hogy egyes kategóriákná1 feszültség-
geljár, de fel kellvállalni, mert a mai helyzet sem jobb. A technikus tiszt-
helyettes egész héten kint van a gyakorlótéren é§ biztosítja a technikai
eszkdzöket a kiképzéshez és szombaton szolgálatba lép, mert neki is kell
szolgálatot adnii

- tovább kell szorgalmazni a sorállományú szakjavító állomány kivál-
tását közalkalma zotti, vagy szerződéses állományra;

- felül kell vizsgálni a javítószervek jelenlegi szervezési elvek alapján
kialakított struktúráját. Ajaűtószervekre erőszakolt r aj, szakasz, század,
zászlóalj szervezet béke állapotban sok negatívummal jár. Csak néhány
raj-, szakasz-, századparancsnok beosztása és rendfokozata ktitött az ál-
talános rend szerint függetlenül attól, hogy az adott feladatkör elvégzé_
séhez esetleg nálunk mérnöki ismeretek kellenek, míg máshol (nem aka-
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rok senkit megbántani), de tiszthelyettesi felkészültség is elég. Vissza
kellene térni műhely, részleg, esetleg javítóüzem megnevezésekhez és
szervezeti felépítésekhez a béke szervezésben;

- megfelelő és hatékony felkészítósi, továbbképzési rendszer kiala-
kítására van szükég a jelenlegi isrnerethiány megszüntetése és a maga-
sabb ismeretek megszerzése érdekében. Már most kell gondolnunk arra,
hogy a technikai fejlesztés nem csak eszközöket jelent, h anem az azokat
kiszolgáló és javító szakállománl is feltételez, ami nem jön létre az egyik
napról a másika;

- a lehetőségekhez mérten korszerű anyagokat, eszközöket és mód-
szereket kell meghonosítani;

- meg kell szervezni a haditechnikai szolgálatok szakállománya véle-
ményének, javaslatainak az összeglrűjtését, meghallgatá§át. Erre nas/on
jó a jelenlegi ütafórum, de még több hasonló kellene. Abból kell kiin-
dulni, hogy ahol a gondok vannak - ez pedig alapvetően a csapatoknál
jelentkezik - esetleg jó ötletük van a megoldásra is. Jó példa erre a légi-
mozgékonyságú alerységek eszközeinek kialakítása.

Összefogla|va az elmondottakat megállapíthatjuN hop helyzetünk
válságos, de ha a haditechnikai szolgilatok szakállományát sikerül konk-
rét célok érdekében csatasorba állítani, akkor a jelenlegi pénaelen helyet-
ben legalább azt el tudják émi, hogt a meglévő eszközeink meghatdrozó
részével a technikai hadrafoghatósúg bizto§ítható lesz.

A vitainditó elóadástlóletően Bánszki Isnán mk őmagl, a SZCSP
Fegwerzenechnikai Szolgílat megbízott dlosztályvezetője korrefetárumá-
ban a javításoknál alkalmazható korszerű, illetve a hadseregben újszerű
módszerekről, technológiákról adott áttekintést, Rusz lózsef mk alezre-
des az MH PCGTFSZ-ségmémökfőtisztje a hosszú időtartamú tárolásba
helyezés aktuális kérdéseit, a jelenleg folyamatban lévő Ksérleti tárolá-
sok tapasztalatait és a témában fol},tatott kutatásának eredményeit is-
mertette.

A korreferátumokutÁn Wdák András mk alezredes a 47. Fejér javí-
tózószlóalj parancsnoka bemlfiatta a zászlóalj tevékenységét, majd a ü-
tafórum résztvevói megismerkedhettek a javító objektumokkal és azok-
kal a speciális feladatokkal (riasztóberendezések gyártása, légimozgé-
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konyságú alerységek részére harceszközcjk kialakítása, stb.), amelyeket
a javítási feladatok mellett végez a szakállomány.

A bemutatót vita követte, A vitában sorrendben felszőlalt Dr. Fe-
hérvái Tamás mk. vezérőmagl, Dr. Ungvár Gyula nyá.mk. vezérómagl,
Szabó Béla nyá. alezredes, Geller Isnán nyá. mk. vezérőmagl, Modok Fe-
renc mk ezredes, Antal Kiroly mk ezredes, Kilmán Gyula mk. alezredes,
Dr. Szilárdi Imre nyá. mk. ezredes, Boros Géza őmagt, Dobos Endre mk.
százados, Virág Lajos mk alezredes, Kőszegi Györgl mk. alezredes, Rába
Imre mk vezérőmagt.

A felszólalók tóbbsége egyetértett a vitaindító elóadásban elhang-
zottakkal. A főbb megá||apítások a következők voltak:

- a technikai kiszolgálási rendszert csapattagozatban feltétlenül fenn
kell tartani, de ahhoz, hogy a rendszer működjön, változtatások szüksé_
gesek-

A változtatások kérdésében már eltérő véleményck is megíbgalma-
zódtak, változtatni kell a jelenlegi fokozal,ok tartalmán, idószakosságán;
nem minden eszközre alkalmazható az egységes technikai kiszolgálási
rendszer, egyes eszközöknél a gyártó előírásait kell elótérbe helyezni.

- a technikai kiszolgáló rendszer csapattagozatú működéséhez biz-
tosítani kell a felt ételeket. Ezek az alábbiak: azizemeltetés és üzemfenn-
tartás felelősségónek pontosítása; az a|egységpar ancsnoki állomány hiá-
nyának megszüntetése; a technikai kiszolgáláshoz szúkséges fenntartási
anyagok, a műveletek végrehajtásához az idó biztosítása;

- a magasabb szintű technikai kiszolgálások (5., 6. rK) igényét to-
vábbra is számon kell tartani, de alkalmazkodva a lehetóségekhez, az
eszközók zöménél szükségszerű javíiást kell végezni;

- a csapatoknál lóvő, erkólcsileg és fizikailag elhasználódolt, rrem
használható cszközöktől meg kell szabadulni, ezeket kikellvonni a rend-
szerből;

- az előrelépést nem csak a pénz h alározza meg.Több olyan tcrület
van, ahol a szellemi kapacitás jobb kihasználsával is lehetne eredményt
e\érni. Ezek a következók: hatékony kooperáció a javítószervek között;
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megbízható információs rendszer kialakítása a meglévő eszközök fel-
használásával, a technikai kiszolgálás és javítás ráfordításainak pontos
kimutatása minden szinten, a gazdaságossági elemzések érdekében.

Összességében a vitafórumon résztvevők egyetértettek abban, hogy
a jelenlegi helyzetben a kiutat c§ak a szellemi kapacitás mozgósítása je-
lentheti.

Á vitdforumot követóen a Zrínyi Miklós Katonai akadémia Haditech-
nikai Tanszékének kzdeményezésére a Maglar Hadadományi Társaság
Szórazfoldi Tagozatával közöse4 egl elméleti-glakorlati kutatócsoport jött
létre a téma további hltatása érd,ekében.

97



BÉKEFENNTART1$ LOGISZTIKÁJA

A BÉKEFBNNTARró rpvÉrntwsÉonr LoGISzTIKAI
nzrosrÁsÁNlr TAr§uL§(GAI A FRANcIA

IIADSEREGBEN

G. Maresauc|

Jelen írás a Franciaország által végrehajtott logisztikai feladatokat
ismerteti a békefenntartó tevékenységek biztosításakor, arra a két nagy
hadmúveletre összpontosítva a figyelmet, amelyet a volt Jugosztláviában
és Kambodxában folytattunk és amely a termé§zeténél fogva bonyolul-
tabb volt, mint a libanoni közreműködésünk, ahol szintén jelen voltunk,

A francia logisztika

A békefenntartó hadmúveletek viszonylag nemrégen kezdődtek és

három éwel ezelőtt a francia logisztikai tevékenység mindössze abból
állt, hogy légi biztosító osztagot alkalmaztunk a Sínai-félszigeten és egy
500 fős |ogisztikai zászlóa§at küldtünk Dél-Libanonba.

A francia logisztikai tapasztalat lényegesebben a francia bázisokról
folytatott hadműveletekben, újabban pedig Kuvait felszabadítására be-

vetett 15 000 fős kontingens ellátásában gazdagodott. Az eddigiekben
jórészt a mozgósításra alapozott és elvileg a közép-európai hadszíntér
szülségleteire adaptálódott francia logisztika nem tette lehetővé a lo-
gisztikai alegységek azonnali alkalmazását a békefenntartás szükséglete-
inek kielégítésére. Minden esetben különleges, a feladathoz méretezett
és a nemzeti logisztika erőforrásának terhére létrehozott alegységeket
kellett igénybe venni központi eljárással.

Kambodzsában kezdetben nem kaptunk feladatot az eró általános
logisztikai biztosítására, ezért csupán egy légi osztagot állítottunk ki ki-

1 G. Mar€saux ezredes, a flancia hadsereg vezérkara logi§zlikai oszl átyának fómuDkatársa
(Fordílotta| szabóFe.encnyá-álezredes)
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lenc géppel és ez alkotta az UNTAC légi elemének vázát. Ezek a gépek
két év alatt több mint 8000 órát repültek.

Ugyancsak lényeges eszközöket bocsátottak rendelkezésre a Phon
Penhben létesített és a közelmúltban üzembe állított légi támaszponthoz
is. Kétszáz emberünk teljesít ott szolgálatot a légtér radarral történő el-
lenőrzésére, tűzoltási feladatok végrehajtására, üzemanyag-ellátásra és
tart fenn repülóteret anyagok továbbítására.

A volt Jugoszláviában logisztikai zászlóaljat állítottunk össze és sze-
reltünk fel azzal a feladattal, hogy lássa el a Horvátországbalalkalmazolt
oltalmazó erőket, majd később Szarajevóbavezényelt alegységeket is. Ez
az 7200 íős zászlóalj képes minden logisztikai funkcióra, az egészségigyi
ellátás kivételével, amelyet az Egyesült Királyság vállalt. A biztosítás ha-
tékonyabbá Léleléhez a csoportosítást eredetileg is két részre tagolták.
Anagyobb részZágrábban települt 900 fővel, a kisebb pedig Belgrádban
300 emberrel.

A logisztikai csoportosításon belü]' kéí ós szetevőt különböztethetünk
me8:

- az egyik a mozgórészleg, az áIlományában szállítószázaddal és egy
közúti közlekedési századdal. Ennek a részlegnek a feladata a zászlóaljak
ellátása és szolgálata az első 18 hónapjában 9 millió km{ tett meg jármú-
veivel;

- a másik összetevő helyhez kötött és Zágráb Pleso e|nevezésű bázi-
son települt a mögöttes ellátásra. Részei a tranzit elem a zágrábi repülő-
téren, élelmezési század a készletek kezelésére és javítószázad bizonyos
felszerelések harmadik fokozatú javítására.

Ez aleírás nem lenne teljes, ha nem térnék ki két további egységre,
amely kapcsolatban van a logisztikával. A szarajevói légi osztagot nem
azérthozták|étre. hogy az ENSZ-erőket lássa el, hanem azért, hogy se-
gítse a légi hídfőt a lakosság ENSZ menekúltügyi főbiztossága általi élel-
mezésben-

A 200 fős állományával _biztosítja a repülőtér funkcióit küIönösen
nehéz kórülmények között. Uzemben tart egy radart, ellátja a tűzvédel-
met, kirakja a repülőgépek szállítmányait. Megerősítették eg5l olyan
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elemmel, amely jaűtja a fe|szálló pályákat, de ellátták a hómentesítéshez
szükséges eszközökkel ós beosztottak hozzá egy oltalmazó részleget is.

Ez az eglnég összeköttetést tart fenn a szarajevói francia sebészeti
osztaggal is és biztosítja a sebesültek elszállítását Splitbe vagy Zágrábba.

Végüt még egy el em, amely hozzájárult a logisztikáh oz, a íranciaszá-
razföldi csapatok csapatrepülőinek könnyú repülóosztaga 10 helikopter-
rel és három egészségügyi kísérő felszereléssel. Ez az egy§ég Splítben
települt és igen lényeges szerepet jáíszik az egészségügyi kiürítésben
Bosznia egész területén és Horvátországban is. Mellette egy leszállóhely
az ENSZ horvátországi erőinek szolgálatában segíti személyek és anya-
gok eljuttatását S zaraje:,óba.

Ósszesen 1850 személy és 19 tégi jármű vesz részt az ENSZ két nagy
hadműveletének támogatásában.

A békefenntartó tevékenységek biztosításának jellemzői

A tanulságok ismertetését két részre tagolom: először logisztikai
alegységek felkészítésével foglalkozom, rnajd magának a biztosításnak a
végrehajtását ismertetem. Mindenekelőtt felsorolok hat olyan általános
szempontot, amely szerintem jellemzi a békefenntartó hadmúveletek
biltosítását.

Háborús logisztika

El kell ismerni, hogy a szóban forgó hadműveletben résztvevő erők
gyakorlatilag hadiállapotban vannak, és háborús kockázatnak vannak ki-
téve, amelyhez háborús logisztikai ellátás szükségeltetik a lőszer kivéte-
lével.

Ez azt je|enti, hogy háborús logisztikával kell biztosítani őket, ami
vonatkozik a kezdeti feltöltésre, az azonnali reagálási képesség megte-
remtésére, a legjobb védekezési anyagokkal, valamint egészségügyibiz-
tosítási eszközökkel történő ellátásra.
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A tevékenységek (hadmúve|etek) időíaríama

Huzamos, nagyon hosszú ideig tartó tevékenységekról van szó, ami-
ből két következtetést |s levonhatunk:

- mindenekelőtt meg kell oldani a váItásokat, elvileg hathónapon-
ként, van ahol még rövidebb idő után, hogy biztosítsuk a szakzemé\zet
számára az általános képességük megőrzését (a sebészeti felszerelések
és légi járművek csak kettő, három vagy négy hónapig maradhatnak);

- meg kellett teremteni a katonáknaka viszonylagos kényelem felté-
teleit is, amibezbozzátartoznak az alapjavadalmazások, a rendszeres élel-
mezés, a létszükégleti cikkek, a jó közérzethez szúkéges eszközök és
pihenési lehetőségek.

Az erők széttagolása

Az erők széttagolása nagyon eltérő a hagyományos hadműveletek-
ben történó eljárásoktól, amelyekben rendszerint előirányozzák maguk-
nak az erőknek is és a biztosításuknak is az elosztását. Ezért minden te-
kintetben figyelembe kell venni a széttagolás kérdéses módját, amely
nagyban befolyásolja a logisztikai eszközök feladatait. Szükségessó vál-
hat az ellátó alegységeknek is az elosztása és az összekótó részlegek ki,
jelölése. Igy van ez napjainkban Belgrádban is és Splítben is.

Az ENSZ általi biztositás kezdeti gtengesége

Az ENSZ jelenlegi rendszere olyan nagy tehetetlenségi erővel bíró
géphez hasonlítható, amely a kifogástalan múködéshez egy vagy két évet
igényel. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a polgári és katonai szervezetek
ténylegesen bejáratódjanak. Ezt ugyan megengedhetónek tekinther
nénk, de a jelenlegi tevékenységek rendje miatt elfogadhatatlannak bi-
zorlyu|í. Ezért arra késztetett bennünket, hogy növeljük az ellátó alegy-
ségek logisztikai eszközeinek javadalmazásaií-

Álhndó késés az ellátmány szállításában

Az ENSZ által szállított ellátmány szinte állandó késése lényegében
a polgári ügyintézés pénzügyi korlátozásainak tulajdonítható. Köteles-
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ségünk eljuttatni a kiegészítő eszközöket rnár csak azért is, hogy kelló
időben ellensú\ozzuk az éghaj|ati feltételek hatásait,

E nemzeti akció csak úgy ryakorolható kedvező feltételekben, ha a
kontingens parancsnokának saját n emzeti szervezeíe van, amelyet kielé-
gítően elláttak mindennemű szűkségletek fedezésére, és ez a szervezet
javasolja a megfelelő rendszabályokat, elégíti ki a kóvetelményeket és
szabályozza a nemzeti eljárással ki egészítetl eszközök elosztiását.

A rnindenütt szükségelt humanitárius segély

Es végül a helyi lakosság helyzete olyan, hogy a békefenntartó erők
- még akkor is, ha ezt a feladatuk címkéje nem irányozza elő - mindenkor
szembesülnek a legkülönbözőbb természetú segítségek iránti igények-
kel. A parancsnokok és a hozzájuk beosztott igazgatási szervek az ilyen
igények kielégítését kénytelenek átirányítani az ENSZ-szervekhez. Ez
az ál|apot morális és anyagi nehézségeket okoz a saját csapatainknak,
amelyen csak úgy segíthetnek, ha az egyébként is szűkös saját ellátásból
nyújtanak valamit.

A logisáikai alegységek felkészítése

A logisztikai alegységek felkészítésének tartományában az ismerte-
tést az általam fontosnak tartott öt pontban foglalom össze.

A személl állomány kiállíúása

Igen lényeges szempont, hogy a szükéges személyi állomány kellő
időben rendelkezésre álljon. Ehhez Franciaországban ket erőfoftás áII
rendelkezésre: a hivatásos és szerződéses személyek, valamint a sorköte-
les személyi állományból, akik önként vállalják a külföldi szolgálatot.

Rögtön jelentkezili a keretek és bizonyos szakértók minóségének és
nyelvismeretének problémája. A szakosított felkészítést megszervezték,
de el kell ismerni, hogy a francia eróknél ez nem megy nehézség nélkül,
mert a személyi állomány zöme nem ismeri az angol nyelvet.
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A logisztikai felkészültség szükségeli az ENSZ logisztikai doktríná-
jának ismeretét. Ehhez a szaktanfolyamokat a keretek külön iskolájában
szervezték meg.

Végül pedig az nyilvánvaló, hogy minden tevékenységhez és minden
váltásban a logisztikai alegységeknek, mint minden más köteléknek is

szükségűk van bizonyos összeszokottságra, összetartóeróre. Ezt közös,
15 napos tábori kiképzésben alakítják'ki az alkalmazás előtti hónapban.

Az alegtségek struktúráinak kialakítása

A feladat végrehajtásában résztvevő alegységek szervezetét és fel-
építését az ismert varyvárható feladatnak megfelelően kellett kialakíta-
ni. A feladat pedig függ a biztosítandó erők összetételétól, a logisztikai
alegységek felkészültségétől, az erők szétlagoltságától, a helyi erőforrá-
sok termószetétől és helyetól, a kommunikáció állapotától, a készletektól
és az átbocsátási képességtől. A logisztikai aleglségek elemeit mindezek
ismeretében hatá rozzák meg.

Az alegységek felszerelése

A logisztikai aleglségek a feladatuk végrehajtásához különböző fel_

szerelést igónyeltek. Mostanáig a békefenntartó tevékenységekben, ahol
nem lehet megkülönböztetni sem előretolt, sern pedig hátsó harcterüle-
tet, kevésbé voltak oltalmazottak más csapatoknál, pedig szembe kell
nézniük a harc kockázatával, fel kell deríteniük a körleteket és utakat,
gyakran kedvezőtlen menetvonalakon kell közlekedniük és csak a saját

eróforrásaikra számíthatnak.

Így tehát javítani kell a logisztikai alegységek felszerelését és el kell
látni óket legalább is az egyéni fegyverekkel szembeni védekezéshez
szükséges eszközökkel. A logisztikai járművek páncélzata hiányos és

csak a személyi állomány lövedék- és szilánkálló mellényére, valamint a

sisakra számíthatnak. A tehergépkocsik, különösen a jellemző támadási
céloknak bizonyult tartálykoc§ik oltalmazására irányuló kísérletek eddig
nem sok eredménnyel jártak. Az erőfeszítéseket azonban folytatni kell
újabb anyagok kipróbálásával.
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Anehéz terepen egyedül a műholdas távközlés bizonyult az egyetlen
rnegbízható összekóttetésnek, mert a hagyományos rádió ezen a terepen
nem elégséges. Ezeket az útban lévő oszlopok kóvetésére alkalmazták.

A szállító eszközöket az utak és pályák tényelges természetének
megfelelően kell megválasztani. Bár a na5l teherbírású és befogadó ké-
pességű tehergépkocsik, illewe tartálykocsik igénybevétele lenne gazda-
ságos, azonban elegendő egyéb méretű járműről is kell góndoskodni,
hogy bármilyen úton és bármilyen időjárásban, illetve élszakban közle-
kedhessenek.

Végül pedig megemlítendő, hogy az ENSZ eljárása, amelyről tudjuk,
hogy elsósorban a helyi eróforrásokra való támaszkodás szükségességét
hangsúlyozza, hamarosan korlátokba ütközik a háborútól pusztított or-
szágokban. Ezért el kell látni az egységeket olyan eszközökkel, amelyek
minden téren - például energiaszolgáltatásban, ivóvíz előállításában, hó-
eltakarításban - biztosítják az önállóságukat.

Egészségügyi biztosíl"ás

Az ENSZ-erők általi békefenntartás biztosításának gyenge tartomá-
nya az egészségüg5ri ellátás. Ritka az olyan eset, amelyben a rendelkezés-
re álló egészségügyi képességek biztosítják minden sebesült életének
megmentését, ami pedig elóírás szerinti kótelességünk. Ezért még a saját
egységeink alkalmazásának övezetében is tábori sebészeti intézményt
kellene telepíteni, amely képes legalább minden súlyos sebesült egy órán
belüli fogadására és ellátására. Ezért négy sebésZcsoportot alkalmaztunk
Jugoszláviában és Kambodzsában az egységeink kie gészítésére. Ezlehe-
tóvé tette a szállítás - harcok, aknák, vagy időjárás, esetenként eglnzerű-
en a nagy távolságok miatti - nehézségeinek vagy éppenséggel a lehetet-
lenségének lekűzdáét. A rendelkezésre álló helikopterek nem mindíg
képesek a bármi\en idójárásbani szállításra.

Szervezési gyakorlat

Végül pedig az eszkózök gazdaságossága arra késztetett bennünket,
hogy konkrét, gyakorlatias megoldásokat találjunk, amelyek esetleg szo-
katlanoknak tűnhettek az ENSZ általi igazgatásban alkalmazott szabá-
lyokhoz viszonyítva.
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Jugoszláviában például olyan üzemanyag- és élelmiszer ellátó rend-
szert teremtettünk, ame\nek a katonai, logisztikai ágazata nagobb za-
varok nélkül ellenőrizhette a polgári logisztikai ágazatot. Ily módon ery
kézbe összpontosítottuk a koherens logisztikai láncolat minden összete-
vőjét. Ez lehetővé tette a biztosítás operatív aspektusának elónyben ré-
szesítését,

A logisáikai biztosítás működése

A biztosítris funkcionálása lehetővé tett §zámunkra néhány megál-
IapitÁst;

- A hatásos tevékenységhez a jelek szerint célszerű kor|átozni az
egyazon egységben résztvevő nemzetiségek számát. Altalában azonos lo-
gisztikai egységben legfeljebb két-három nemzet katonái legyenek-

- Az is lényegesnek látszik, hogy legyen szoros kapcsolat a törzs lo-
gisztikai részlege és a végrehajtó logisztikai alegységek között. Ennek
érdekében helyes, hog5l a logisztikai alegységeket vezénylő országok az
alegységek arányában a törzsekben is képviseltetik magukat. Az elgon-
dolást és a végrehajtást megkönnyíti a gondolkodási és nyelvi azonosság.

- Nincs elméleti megoldás elméleti eszközdkkel. Nem szabad haboz-
ni annak a logisztikai rendszernek az alkaImazásában, amely a terepen
kéznél van. Veglük az üzemanyag példáját. Bizonyos zászlóaljakat, ame-
lyeknek a tárolóképességét megnövelték, elláthatja a logisztikai zászló-
alj. Ugyanakkor más alegységek önállóan megoldhatják a feltöItásüket a

közelükben lévű polgári benzinkutaknál vagy tárolóhelyeknél. A szerve-
zésnek és a logisztikai alegységeknek rugalmasságot és találékonyságot
kell tanűítania.

- Ha az ENSZ általi szállítás elégtelen vagy akadozik, bizonyos ese-
tekben alkalmazható az önkéntes pótlás.

Például Jugoszláviában nehéz az űzemanyag eljuttatása Szarajevó
térségébe. Az ENSZ elkésve tudta b eszerezli atartálykocsikat. Francia-
ország vállalta a segítséget, hogy a téli ellátás ne szenvedjen hiányt és

hogy a csapatok végrehajthassák a feladataikat és maguk is fűthessenek.
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- Végül pedig az ENSZ igazgatása sokáig hezitál, mielőtt a küldötteit
útba indítaná és a főmegbízottja ellenőrizhetné a logisztika vezető tiszt-
ségviselőjét. Ez nagyon megnehezíti a csapatok logisztikája katonai
összetevőjének múködését. Ezért fontos, hogy a személyi állomány ügy-
intéójének jó kapcsolata }egyen az illetékes ENSZ-szervekkel.

Fontosabb köveíkeztetések

Az elmúlt három évben a logisztikai biztosításban szerzett tapasz-
talat nem volt több a nehézségek megállapításánál. Ezeket le kell kúzde_
nünk, hogy hatásosan elláthassuk a béke katonáit. Közösen meg kell kí-
sérelnünk a logisztikai biztosítás jaűtását, a logisztikai doktrína megújí-
tását. Ez a haladás egyik feltétele. A másik nagyon fontos pedig az a gya-
korlat, hogy a végrehajtók kölcsönósen segítsék egymást a biztosításban.
Idézném itt a portugál sebészcsoportnak azt a figyelemre méltó példáját,
amely a boszniai Bihácsban minden hathónapos turnus után három hó_
napig helyettesítette a francia sebészcsopotot az egyik francia zászlóalj-
nál.

Ha ki kell emelnem a legfontosabb tanulságokat akkor nfur szem-
pontra hívom fe| a fis/€lm€t:

1.) minden bizonnyal hábonis jellegi logisztikni biztosítósrólvan sző,
mert az éíintett katonák éppen olyan kritikus helyzetbe kerülnek, mint
amilyen a háborúban van;

2.) feltéílenül me7 kell ismerkedni a tereppel éppen úg/, mint a váro-
sokkal, valnmint azoknak az erőlotek az előre látható szül<ségleteivel, ame-
lyeknek a biztosításáról kellő időben kell gondoskodnunk. A nemzeti
kontingens parancsnokának ebben fontos szerepe van;

3.) fel kell készülni a saját lo§sztikai és más erők e|őre nem látható
kciltséges és nélkülözhetetlen igényeinek kielégítésére is;

4.) és végül a hatékonyság megköveteli 4 soron következő váItások
állandó és gondos felkészítését a biztosítás zavartalan folyamatossága ér_
dekében.
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A DÁN BÉKEFENNTARTÓ BnÓr LOGISZTIKAI
TÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

L.B. Chistensen|

Dánia 7948 óta járu| hozzá az ENSZ katonai békefenntartó műve-
leteihez tiszti megfigyelők és csapatok kiküldésével.

C§apatokat a következő helyekre vezényeltünk. (l.sz. melléklet.)

- a Gaza övezetbe, ahol egy zászlóaljat alkalmaztunk,

- a volt Belga-Kongóba, ahol egy katonai rendórszázaddal kezdtünk
és egz szállítózászlóaljjal fejeztük be,

- Ciprusra egy zászlóaljat küldtünk, amelyet 1992. decemberében
vontunk vissza,

- Namíbiába, ahol egy törzs-század tevékenykedett,

- Irakba egy 75 fős "ENSZ őrszemélyzet" a kurdokat védelmezte,

- és végül a volt Jugoszlávia területére, ahol jelenleg mintegy 1400
fő állomásozik.

A doktrina

Azelmúlt éveksorán egyre növekvó mértékú ENSZ aktivitást figyel-
hettünk rneg a konfliktusok megoldásában, világméretekben.

Ezt a fejleményt Dánia üdvözölte és támogatta. Kezdetben - külön-
legességként - csak néhány személy vett részt az ENSZ békefenntartó
műveleteiben, rnára ezvált a dánvédelmi erők eryik fő feladatává, külö-
nösen a szárazföldi csapatok számára és csak a második helyen van a Dán
Királyság függetlenségének és integritásának védelmezése, Ennek kö-
vetkeztében a békefenntartás napjainkban valamennl dán katonát érin-

1 L,B. chíistensen alezredes, a dán vezéíkar logi§ztikai lervezé§i alo§áá},vezetóje
(Fordította: Magyar László nyá.alezr edes)
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ti, és éppen a közelmúltban határoztuk el egy páncélozott gyalogos dan-
dár felállítását, arnelyből személyi állonány és alegységek is kivonhatók
különféle ENSZ feladatok végrehajtására.

Mindezt azért hangsúlyozom, mert úgy véljük, hogy Dániának - az
elmúlt idők tapasztalataira alapozva - van néhány megosztható hasznos
gondolata arra vonatkozóan, hogy miként lehet kifejleszteni az elkövet-
kező ENSZ feladatokhoz szükséges megfelelő képességeket.

Dán közreműködés a LJNPROFOR feladatban

Mielőtt rátérnék logisztikai tapasztalataink ismertetésére, röviden
bemutatom a feladatok körzetében működő dán erőket.

Dánia részt vállal a történelem első megelóző ENSZ műveletében
Macedóniában, a volt Jugoszláv Köztársaságban, a UNPROFOR III.
műveletben. Ez az akciő egy koalíciós északí zászlőaljat és eg század
USA alegységet foglalt magába, és egy dán dandártábornok volt a pa-
rancsnoka egészen az utóbbi időkig. Jelenleg csak dán törzsti§ztek telje-
sítenek szolgála!ot.

Egy zászlóa|jat telepítettünk a Horvátországban lévő N szektorba
(UNPROFOR I) és egy törzs-századot Szarajevo körzetébe az ENSZ
főhadiszállás kiépítésére (UNPROFOR II.). A dán alegységek elsőként
foglalták el működési körzeteiket.

Végezetül a Bosznia-Hercegovinában állomásozó Í*zaki zászlóa\j
(amelynek feladata a"Tuzla biztonsági könete" megteremtése volt) integ_
rált részeként kitelepítettünk egy LEOPARD hadrckocsiszázadot és egy
harcászati repülésirányító részleget (TACP) szintén az UNPROFOR II.
részeként.

A békefenntartás logisztikai tapasztalatai a végrehajtás ket íő tenj-
letre ö s szpontosulnak:

- kitelepülés a feladat körzetébe, és

- a dán csapatok logisztikai támogatása és fenntartása a feladat terü-
letén.
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Minthogy azon kevés országok egyike vagyunk, amelyek vasúton te-

lepültek ki, ezért a legtöbb figyelmet a kitelepülési szakaszra fordítottuk.

A kitelepülés logisztikája

Avolt Jugosztlávia terűletén végrehajtandó esetleges dán ENSZ fel-
adaíra az első jelzést 1992. janlárjában kaptuk. Feltételezhető volt, hogy
egy zászlőalj méretű alerység fog kitelepülni valahova Horvátországba.

A feladat végrehajtása érdekesnek ígérkezelí, mert ez volt az első
alkalom, hogy az európai kontinensen belül kellett nary távolságra csa-
patokat telepítenünk. Ezidáig az ENSZ erőket a kontinensen kívülre
hajóval vagy repúlőgéppel telepítettúk, A vasúti szállítással kapcsolatos
korábbi tapasztalataink a dán csapatoknak gyakorlatok ideién a Német-
ország északi részébe történő szállítására korlátozódtak. Am úgy érté-
keltük, hogy a vasúton való kitelepítés megoldható, praktikus és gazda,

ságos, Ezért az ENSZ-erők kitelepítéséhez ennek a módszernek a meg-

tervezése mellett döntöttünk. A fő problémát (kihívást) az jelentette,
hogy nehezen jutottunk hozzá a szükséges alapinformációkhoz, Igy,

hosszú ideig nem tudtuk mikor, vagy pontosan hova, és megyünk-e egyál-
talán. Szintén nagyon bizonltalan volt hosszú ideig a kiküldendő csapat
összetétele. Minthogy a szeívezeí összetételét az utolsó részletekig az
ENSZ-nek kellett jóváhagynia, ez azí je|entetíe, hogy az erő-eszköz á|-

lománytábla tenlezete ide-oda utazott Dánia és az ENSZ New York-i
székhelye között.

Minden bizonytalanság ellenére számunkta nyilvánvaló volt: elvár-
ják tőlünk, hogy a New Yorkban és a saját parlamentünkben meghozott
végleges döntések után azonnal képesek legyünk kitelepülni.

A tervezési időszakban számos körülménl,t figyelembe kellett ven-
nűnk és az alábbi feladatokat kellett megoldanunk:

- Megfelelő időben kell folyamodni az országokon való átutazás en-
gedélyezéséért (diplomatic clearence);

- Minden érdekelt hatóságtól meg kell kérni a hozzájárulást a terve-
zés és végrehajtás elsődleges prioritásához. Ellenkező esetben az idó-
számvetések elkészítése várhatóan nem sikerülhet;
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- A részletes tervezés tényezői fnggenek a telepítési helyre vonatko-
zó döntéstől, az eró-eszköz összetételtől, a helyszínre érkezés kívánt idő_
pontjától és természetesen a helyszínre küldött előkészítő csoportjelen_
téseitól;

- A vámnyilatkozatoknak kifogástalanoknak és pontosaknak kell
lenniök a határállomásokon való késlekedés elkerülése érdekében;

- A feladatra való felkészítés és kiképzés után a kitelepülést a kato-
nák úgy élik meg, mint a tényleges feladat végrehajtásának első részét.
Igen fontosnak véltük ezért, hogy hozzájáruljunk a kitelepítés gondos
tervezésével és sikeres végrehajtásával a katonák erkölcsi állapotának
j avításához. Hangsúlyt fektettünk az olyan dolgokról való gondoskodásra
is, mint az élelem_ és vnellátás, egészségüg5ri biztosítás, szeméttárolás,
stb.l

- Szükséghelyzeti kimálházás esetére figyelembe vettük mozgó rám-
pák szállítását. Végül ilyeneket nem kellett szállítani (nem is volt szük-
ségünk rá), de ezt minden kitelepülés esetén méllegelni kellene az aktu-
ális helyzet függvényében. Viszont mozgó konténer-darukat vittünk ma-
gunkkal a vonatokra.

A tervezési munkánkhoz szükséges döntéseket lépésről lópésre hoz-
ták meg - és mint az várható volt - számos változtatás is elófordult, Már-
cius végére, április elejére a tervezés befejeződött és 1992. április 5-én
megkezdódött a kitelepülés.

A kitelepüléshez hat yonatszerelvényt vettünk igénybe, amellyel
mintegy 900 személyt és 320 gépjármúvet szállítottunk át Dániából (Hil-
leröd) Horvátországba (Karlovac) Németországon, Ausztrián és Szlové-
nián keresztül.

Az élelmezést a Dán Va§úti Ügmökség látta el. Ez a szolgáltatás,
valamint a vízellátás és a szemét eltávolítása kitűnően működött áz egész
kitelepülés folyamán. A vagonokon szállított gépjárművek rögzítését
minden határállomáson ellenóriztük.

A szállítmányokhoz katonai és rendóri biztosítást adtak az illetéke-
sek Ausztrián, Szlovénián és Howátországon keresztül.
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A menetrend a horvátországi Dobováig volt megadva, majd várha-
tóan két órával későbbi beérkezéssel karlovacba. Mivel azonban késóbb
Karlovac csak 3-4 km-re volt a harcterülettől, biztonsági okokból úgy
döntöttek, hogy a szerelvények a sötétség leple alatt csak Zágráb D pon-
tig haladhatnak előre. Ez az igen késón hozott döntés jelentősen meg_
változtatta a vonatszerelvények elóre tervezett hat óránkénti beérkezé-
sének időközeit.

A kitelepülés során megszerzett legfontosabb tapasztalat az,hogy a
vasúti szállítás kitűnő módja a csapatok nary távolságon történő áttele_
pítésének. Az infrastruktúrától függően átlagosan úgy tervezhetjük, hoglz
a kitelepítés során átlagban 1000 km tehető meg24 óra alatt, vagy maga-
sabb prioritás esetén ennél is több. Megfeleló ellátás teljesítése esetén a
több napig tartó áttelepülés sem okoz gondot a katonáknak.

A kitelepülés végrehajtása során megszerzett tapasztalatokat rész-
|etesebben az alábbiakban lehet ósszegezni:

- az országokon való áthaladás engedélyezésének (diplomatic clea-
rance) megszervezéséhez és a tervezés, valamint avégrehajtás magas pri-
oritásának bizíosítás ához szükéges elj árási rendszabályokat illetően
nemzetközi egyezményeket kellene kötni átalában a békefenntartó
erőkre vonatkozóan, Európán belül,

- nélkülözhetetlen, hogy a nltott vagonokon szállított gépjárművek
biztosítása (rögzítése) szabványosított legyen, és a katonák jól legyenek
kiképezve a málh ázásra és a járm(wek biztosítátására,

- a túlméretes gépjárműveket/felszerelést - amennyiben lehetséges
- az utolsó vagon(ok)on kell szállítani,

- a szállítmány késleltetésének elkerülése érdekében igen fontosak
a pontosan kitöltött vámnyilatkozatok,

- előkészítő részleg kiküldése szülséges a beérkezés irányítására és
a célállomás körzetében " utolsó percben bekövetkező" változások koordi-
nálásához;

- az e|őíe tertezeít kitelepülések esetében a normál tervezésnek a
célállomásnál kellene elindulnia, és visszafelé haladnia az indulási kör-
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zetig, így lehetőv é téve,hogy aze|készült terwe döntő befolyása lehessen
a cálállomás körzetében meglévő állapotnak és az infrastruktúra helyze-
íéttek Ez az e|játás azonban "fonó tervezé§' (rövid határidős tervezés)
esetében nem keresztülühető.

A volt Jugoszláüa területére a további kitelepülések az ENSZ dön-
tése alapján siintén vasúton valósultak meg. Tuzia körzetébe azÉszak|
zászlóalj Dániából indult és Németországon, Ausztrián és Magyatorszá-
gon keresztül érkezett a szerbiai Pancsevoba 13 szerelvénnyel. Ennek a

"többnemzetiségi" zászlóaljlak a kitelepítésével kapcsolatos minden, a

tervezéshez és végrehajtáshoz fűződő tevékenységért Dánia üselte a fe-

lelősséget.

Szintén általános tapasztalat, hogy a tervezési és végrehajtási felada-
tokra egy "vezető államot" kell kinevezni, valamint világosan meg kell
határozni a felelósség részletes megoszlását a kikúldó államok és az

ENSZ között a beérkezési körzetben. A szerbekkel való problémák mi-
att - akik nem engedélyezték a dán harckocsiszázad közvetlen áthaladá-
sát Pancsevóból Tuzlába - újra át kellett telepíteni a századot vasúton és

hajón Splitbe, majd onnan közúton, részben nehéz szállítótrélereken,
Tuz|ába. A teljes kitelepülés ígl öt hónapot vett i4énybe.

Logisztika a feladat körzetében

A fetadat körzetében fol},tatott logisztikai támogatás és a c§apatok

fenntartásának tapasztalatai keretén belül külön szólni szülséges a fel-
mérési eljárásokról, a szabvány működési rendszabályokól, a logisztikai
vezetés és irányításról, az utánpótlásról és a logisztikai együttműködés-
ról.

Az alegységek erő-eszköz állománytáblájának átfogó alapját az
ENSZ " Segítő Emlékiraf' (Aida Memoire)" képezi. Egy küldő állam nem

alkalmazhatja saját rendszeresített alegység állomány tábláját, hanem az
aleg5négét az ENSZ okiratnak megfelelően kell megterveznie és hozzá
alakítani a logisztikai támogatást. A feladat körzetébe érkezés után egy
igen bürokratikus eljárás kezdődik az UNPROFOR civil közigazgatása
éi a küldő állam közöti, mietőtt jóváhagynák a felmérések szerinti erő-
eszköz állománytáblát.

112



Hog5l egy kis betekintést adjak ebbe az igen bürokratikus eljárásba
(amely a Horvátországban állomásozó "Dán zászlóaljnál" még mindíg
nem fejezódött be), csak azt említem meg, hogy a felmérési dokumen-
tumban minden egyes anyag és fels zerelés darab raktái számát és értékét

fel kell tüntetni. A felszerelés egyeztetett és jelentett értéke alapján évi
30 Vo + 30 %o + 20 7o + 20 Vo arányű, négyéves visszatérítési folyamatot
Laríalmaz az ENSZ érvénybenlévő szabályzata. Ezután a felszerelések
az ENSZ tulajdonába mennek át. A dánvéIemény az, hogy ezt a rendkí-
vül időigényes és bürokratikus módszert fel kellene cserélni egy olyan
megoldással, ahol az ENSZ kölcsönösen elfogadott bérleti dijat fizetne
egy rendszeresített áltománytáblájú alegységért. Minden ebbe az irányba

mutató javaslatot üdvözlünk.

Az UNPROFOR-feladat kezdetére az ENSZ nem dolgozott ki és

nem vezetett be szabvány működési rendszabáIyokat a logisztika területén.

A szabvány működési rendszabálynak a hiánya, az integrált logisztikai
rendszer megteremtésében tapasztalható ENSZ-tehetetlenség voltak az

okai a kezdeti eredménytelenségnek és a logisztika hatástalanságának.
Az ENSZ " Segító Emlékirat" kéthónapos önfenntartást ír elő, de azí la-
pasztaltuk, hogy közhasználati cikkek vonatkozásában ennél jóval
hosszabb ideig kellett zászlóaljunkat támogatnunk.

A logisztikai vezetést és irányítást tekintve az ENSZ logisztikai te-
vékenységeket általában feladatról feladatra tervezik és a támogatást
rendszerint a következők biztosítják:

- az ENSZ Tábori szolgálata - Field Service (pénzügyi és logisztikai
adminisztráció);

- a kijelölt, részt vevő országok logisztikai alegységei, valamint

- a saját nemzeti erőforrások.

Ez a három irányú logisztikai szervezódés igen erős párhuzamot mu-
tat a NATO szövetségen belűli többnemzetiségű hadműveletek logiszti-
kai támogatásának terveihez. Minthogy az ENSZ Tábori szolgálat azon-
ban nincs az ENSZ erők parancsnokának (Force Commander) aláren-
delve, így a parancsnok hatásköre és felelőssége a logisztikai támogatást

illetően erósen korlátozott. Ennek az a kovetkezménye, hogy a feladat
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körzetében a logisztikai támogatás nem képes a c§apatok hatékony és
elégséges támogatására.

Legutóbb egy dán dandártábornokot neveztek ki az UNPROFOR
parancsnokának közvetlen alárendeltségébe, aki a logisztikáért és a köz-
igazgatásért felelós vezérkari főnökként dolgozik azzal a céllal, hogy ki-
fejlessze és megerősítse a logisztikai rendszert. Minthogy azonban a Tá-
bori Szolgálatot továbbra sem hely ezték az erők parancsnokának aláren-
deltségébe, csak igen kismértékű fejlesztés volt megvalósítható e kérdés-
ben az, hogy az ENSZ erők parancsnokának kiterjedt hatáskört és fele-
lősséget kell kapnia a logisztikai kérdésekben, beleértve a feladat körze-
tében felállított Tábori Szolgálat feletti hatáskört is.

Az ENSZ logisztikai rendszer a közös költségvetésen alapul és az
ENSZ-nek hivatalból (formálisan) felelőssége a logisztika biztosítása.

Az ENSZ viszont nem raktároz alapvető logisztikai készleteket,
azonban jelzi előfordulásakor a hiányosságokat, Az ENSZ rendszerében
a tagállamok a valóságos "résnényulajdonosok". Az utánpótlás mindmá-
ig igen b,ürokratikus és gyakorta ak adályozzák az adminisztratív rendsza-
bályok. Igy mi sokszor tapasztaltuk, hogy csapataink az utánpótláson be_
lüli hiányosságok miatt nem voltak teljes értékűen működésképesek-kü_
lönösen a tartalékalkatrőz-ellátás következtében.

Mindazonáltal az ENSZ némi fejlődést ért el, miután felismerte,
hogy az utánpótlást két kategóiába kell sorolni:

- közhasználatú anyago\ mint az üzem- és kenőanyagok, valamint
az élelmiszerek, amelyeket a ma követett módszerekkel az ENSZ logisz-
tikai rendszerén keresztül lehet leszállítani,

- a nem közhasználatú anyago\ mint a pótalkatrészek és a lószer,
amelyeket kizárólag a kiküldő országokból lehet szállítani és amelyeket
az ENSZ (a LOA eljárás útján) téríti.

Az ellátási rendszer hatékonyabb múködése érdekében, valamint
azért, hogy a pótalkatrészek a megfelelő idóben elérhetők legyenek, Dá_
nia - együttműködve az UNPROFOR szerveivel _ elóre telepített egy
nemzeti pótalkatrész raktárat" Ezeket a készleteket a dán csapatok ke-
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zelik, a helyi ENSZ képüselet ellen őrzésével.Ez a nemzeti raktárkészlet
úgy van összeállítva, hogy három hónapig képes az ellátást biztosítani.

A tényleges fogyasztás megtérítését havonta igénylik az ENSZ+ől.

Végül emlékeztetnem kell a Skandináv országok között lótesített -
-egyéves hagyománnyal bíró - logisztikai eg;rúttmúködésre az ENSZ fel-
adatokban. Ennek az együttműkódésnek az a célja, hogy viszonylag kor-
látozott logisztikai erőforásainkat a leghatásosabb, legeredményesebb és
a leggazdaságosabb módon használjuk fel.

Befejezésül szeretném hangsú\ozni, hog5l az ENSZ műveletekben
való részt vállaláshoz szülrséges képességeink növelése érdekében az eu-
rópai országokban kölcsönösen jóváharyott átha|adási és kitelepülési
rendszebályokat valamint általános logi§ztikai &ámogatási megoldáso-
kat kellene kidolgozni.

A 2. sz. melléHet azokat a területeket mutatja, ahol közös logisztikai
szervezéssel müködünk Határozottan fudom ajánlani a hasonló szervezé-
sek kialakítását az ENSZ feladatokban részt vállaló országoknak
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1.sz, melléklet

ENSZ f€ladatolq amelyekben Dánia érdekelt

Helvszín
ENsz
megnevezés Idószak Tipus

Kózel Kelet UNTso 1948- Megfigyelők

Ka.smír UNMOGIP 1949- Megfigyelók

Korea JI/TLANDIA 1950-1953 Kórház

cazai öve7et UNEF 1956-1967 csapatok

Libanon LNoGIL 1958 Megfigyel6k
(volt)
Belga-Kongó UNoc 1960-1964 csapatok

Jemen UNYoM 1963-19&. Megfigyelők

Cipítl§ UNFICYP 1964-1992 Csapatok

lndirPakisztán UNIPoM 1965-1966 Megfigyelők

Go]an- Fennsík UNDOF 1974- Megfigyelók

Afgani§ztán UNGoMAP 1988-1990 Megfigyelők

lránl írak UNIIMOG 1988-1990 Megfigyelók

Namíbia UNTAG 1989-1990 csapatok

Afganisztán/
Paki§ztán osGAP 1990- Megfigyelóa

Kuvait UNIKoM l99l- Megfigyelők

lrak UNGCI l99l- Őrczemélyzrt
(volt)
Jugo§zlávia UNPROFOR |992- C§apatok

Összesen több rnint 39000 fő.
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2.sz. melléklet

tíszaki Álanok (NORDIC) logi§ztikai e§/üttműködése

1.) Az a|egységek kitelepítése a feladat körzetébe.

2.) A nemzeti utánpótlási anyagok kiszállítása Skandináviából a
feladat körzetébe.

-3.) Az utánpótlás szállítása a feladat körzetén belül,

4.) Egészségüryi kivonás a feladat körzetéből a kiküldő onzágokba,

5.) Egyrnás kólcsönös támogatása utánpótlással és felszerelásel.
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LENGYEL TAPASZTALATOK A SÉKEFENNIARIÓ
rpvÉrnNysÉGpK LoGISZTIKAI rÁuocerÁsÁnm

S, But4nski|

A tanulmány az ENSZ békefenntartó tevékerységeinek logisztikai
támogatásában szerzett lengyel tapasztalatokkal foglalkozik.

Az E5lesült Nem zetek szervezeíének égisze alatt végrehajtott bé-
kefenntartó tevékenységek logisztikai támogatása különleges jellegzete-
ségekkelbír az alábbink miatt:

- a részt vevő és eg5rúttműködő többnemzetiségú kontingenseknek
különbözó és sokféle a szervezete, a szabályzatai, a hagyományai, a ki-
képzése, a felszerelése és így tovább;

- az ENSZ és a konfliktusban érintett felek köZötti politikai szerzó-
dések és egyezmények következményeként korlátozottak a lehetőségek
a szervezetek optimalizálására ugyanúgy, mint a logisztikai támogatás
Iegjobb módszereinek és eszközeinek alkalmazására;

- a békefenntartó erők különleges helyzete nem teszi lehetővé a had-
műveleti művészet szempontjából optimális erők és eszközök alkalma-
zását;

- az ENsz multinacionális természetéből és funkcióiból adódóan
igen magas fokú az adminisztráció bürokratizmusa.

Ilyen körülmények közepette a tevékenység feladatai, valamint a lo-
gisztikai támogatás nem oldhatók meg mindig maximális hatékonysággal.

1 s. Burzinski alez.edes, a Len8yel Békefenntaató Központ parancsnokhelyettese
(Fordította: Ma8yar Lászlónyá,alezredes)
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Az ENSZ békefenntartó feladataiban való lengyel résztvállalás.

A történet 1953-ban kezdődött. Azóta több mint 22o00lengyel ka_
tona vett részt több mint 20 különböző ENSZ műveletben, beleértve
nyolc katonai kontingenst. Ez azt jeleati, hog5l 1945 óta a világ minden
részéből érkező részLvevők majd 5 Vo-a lengyel. A részletes statisztikai
adatokat az I. sz. táblázat mutatla.

l.sz.táblázat

A Lengyel Feg;rveres Erők az ENSZ es az EN§Z-től
függefl en békef enntartó tevékenységekben

1953-tól l994-ig

tEVÉXBNYSÉC
RÉSZTVEVÓK LÉTSZÁMA

Tiszt és
üszthelvettes közkatona Polgári összesen

ENSZ FELADATOK
8l93 12082 ,786 2l06l

ENsz-tő]
FÜGGETLEN
FELADATOK

,75 l002 3339

Osszesen:
10455 l2I57 1788 244oo

A világ összes részíyevőinekközel5 Vo-a.

Lengyel katonai kontingensek 1973-ban kezdtek csatlakozni a bé-
kefenntartó tevékenységekhez. E zskközii.l öt volt lo§szükai kontingens.
A kontingenselc UNEF II. Egyiptornban 1973-1979, UNDOF Szíriában
1974-1993., UNTAG Namíbiában 199211993-ban, UNTAC Kambodzsá-
ban 1992l7993-ban és UMFIL 7994 óta. Két alkalommal egészségüg5ri
részlegek működtek - katonai kórházak 1992 6ta az UNIFIL-néI és a
" Deserí Storm" hadművelet idején 799O[991 -ben, Akontingensek közül
kettó gépkocsizó lövészzászlóalj van, az UNPROFOR állományában
7992 őta és az UNDOF állom ányábarl1993. óta (1.sz. melléklet).
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A békefenntartó műveletekben való lengyel részt vállalást mindig
úry kezeltük, mint L-engyelországhozzájániását a világbéke és a közös
biztonsági rendszer megépítéséhez.

A hidegháború időszakában a lengyel katonai kontingensek a legna-
gyobb létszámúak voltak a Varsói Szerződés tagállamaiból. A részwétel
esélyt adott Lengyelországnak arra, hog)r a nemzetközi közvéleménysze-
mében előnyós képet alakítson magáról, és megmutassa és bebizonyítsa
a világnak a lengyel katonák alkalmasságát, valamint igen komoly szán-

dékát és elkötelezettségéL abéke állandósításához a világon,

I-engyel katonák je|en|egnép kontingensben tellesítenek szolgálatot
azF,NSZ három békefenntartó és béketeremtő íeladatában:

- gépkocsizó lövészzsáz\óa|j (POLBATT), 1000 fő, UNPRO-
FOR, volt Jugoszlávial

- gépkocsizó l övészzász|aőa\j (POLBATT), 350 fő UNDOF, Go-
lan-fennsík;

- logisztikai zászlóalj (POLLOG), 500 fő és eLészségügyi század

GÓLMEDCoV) 70 fő (férfi és nő), UNIFIL, Dél-Libanon.

A lengyel kormány arra az e|batározásra készül, hogy további gépe-

sített lóvészszázadot és egészségügyi csapatot küld 180 fővel az UNPRO-
FOR állományába. Lengyelország azt is elddntötte, hogy a Partnerség a

Békéáí Kezdeményezés keretein belűl kikülönít és fenntart egy ezer főből
álló - gépesített lö vészzászlóal| műszaki, egészségügyi és szállítóalegység
ósszetételben - készenléti erőt, amely 199ó-tól áll készen a feladatra.

A lenryel logisztikai zászlóalj felkészítése ENSZ feladatra
Libanonban

A lengyel zászlóalj kitelepülése az UNIFIL állományába jó példája

annak, hogy miként lehet két különbóző nemzetiségű logisztikai alegység

váltását megoldani úgy, hogy a logisztikai feladatokés főbb berendezések
átadása-átvétele közben nem szakad meg az ellátás, a szállítás vagy bár-

mely más logisztikai és műszaki tevékenység. Az UNIFIL feladat (az

ENSZ csapatok ideiglenes állomásozása Libanonban) nem más, mint öt-
száz fós logisztikai zászlóaljjal támogatott ötezer katona tevékenysége,
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A kormány döntése a svéd zászlóalj feladatinak átvételére az UNI-
FIL-ban 1993. decemberében született.

A logisztikai támogatás minden időbeni száazáza|ékos fenntartása
mellett a svéd és a lenglel ászlóaljak váltrását gondosan kellett meg-
szervezni és végrehajtani,

A zászlóalj fetkészítése a következő fokozatokban történt (2.sz. mel-
Iéklet):

1.) 1994, januárjában megtörtént a helyszín és az alapvető működési
feladatok felderítése.

2.) A felderítés eredményein alapulva kidolgoztuk a személyi köve-
telményeket és m eghatároztuk a felszereléssel kapcsolatos általános igé-

nyeket. Kiválasztottuk a zászlóalj parancsnokág vezetóbeosztású szemé-

lyeit. Ugyancsak előkészítetük a felkészúlésre és az anyagokra vonatkozó
költségvetést.

3,) Februárban végrehajtottuk a második felderítést. Ennek során a

zászlóalj parancsnoka és öt kulcsbeosztású tiszt a zászlóaljból, belértve
a logisztikai főnököt és a századparancsnokokat, megismerték a zászlóalj
elhelyezési körletét, az életkörülményeket, valamint a tevékenységgel
kapcsolatos feladatok teljesíté§ét és a logisztikai támogatás fó problémá-
it. Megtárgyalták és egyezségre jutottak a feladatok átadását, valamint
az ENSZ tulajdonában lévő felszerelések áwételi rendjét illetóen. Rész-
letezték a felszerelésekkel kapcsolatos követelményeket, valamint hasz-
nos tapasztalatokat gyűjtöttek a felkészítő kiképzéshez.

4.) Ezt követően kialakítottunk egy negyven tisztból álló elókészítő
csoportot, amelyet a felderítés alatt megszerzett anyagok felhasználásá-
val kiképeztünk. Az elókészító csoport a zászlóalj és a századok vezetó
állományait képe zte. A felkszítés a következőkre terjedt ki:

- szabvány működési eljárások (szabályzat) és logisztikai szabály-
zatok;

- a működési és logisztikai feladatok leírása;

- a feladatok átvételének rendszabáIyai;

- felkészítés a felszerelések átvételére;
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- egész§égügyi alapkiképzés és - tájékoztatás a konfliktus történel-
mi és politikai hátteréről, valamint a feladat körzetének politikai helyze-
téról és veszélyeiről.

Megkezdődött a felszerelések beszerzése és kiadása a katonai rak-
tárakból.

5.) Az előkészítő csoport személyi felszerelésével és fegyverével
március 2-án légi úton érkezeíí a feladat helyszínére. A csoport tagjait
bevonták a svéd zászlóalj normál napi éIetmenetébe a feladatok áwételé-
hez szükséges felkészültség megszerzése érdekében. Az ENSZ Béke-
fenntartó Feladatok Katonai Kiképző Központja m egkezdte a zászlőalj
állományának toborzását, kiválasztását és felkészítését.

6.) Március 11-én elszállították hat konténerben a zászlóalj felsze-
relésének nagyobb részét, beleértve a lőszert, valamint műszaki és elhe-
lyezési anyagokat.

7. )Az elsó váltás (mintegy 220 fő) repülőgépe március 22-én érke-
zett be. A kontingens átvette a feladatokat és a felszereléseket, Ugyan-
ezen a napon elin du|t a svédek e|ső repülőgépe.

8. )Az ellátási felelősség hivatalos átvétele április 7-én történt meg.
Erre az időre befejezódött az ENSZ tulajdonában lévő felszerelések át-
vétele és néhány svéd tulajdonú felszerelés megvásárlása.

9.) A második váltás (230 fő) repúlógépe április 11-én érkezett.

10. )Április 28-án befejeződötta sl éd logisztikai kontingens kivonása,

11, )A zászlóalj hátramaradt felszereléseit egyetlen konténerben le-
szállították - főleg közszükségleti, éttermi és általános szolgáltatási árú-
féleségeket. Néhány cikkféleség beszerzése a helyi üzletekben történt.

Aváltások és az átadás-átvétel a logisztikai támogatás bármely zava-
ra nélkül történt meg. Úgy vélem, hogy ez a feladat sokkal bonyolultabb
volt a gépkocsiz ő lövészzászlóa\lak váltásához viszonyítva. L,ogisztikai
alegységek váltása esetén bármely zavar a gépezeíben felboríthatja a tel-
jes feladat életét és működését.
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A zavartalan vált ás a svédekés lengelek kitűnő eryüttműkódésének,
a jó tervezésnek és a rotáció pontos végrehajtásának következménye
volt. A jó felderítés, valamint a majdnem minden helyzetre vonatkozó
eljárások leírását tartalmazó óriási iratmennyiség, a szabvány műkódési
eljárások és logisztikai szabályzatok, az okmányminták és fényképek jó
hátteret képeztek és igen hasznosnak bizonyultak a feladatra orientált
kiképzés előkészítésekor. A jóváhag]ott váltási programok lehetővé tet-
ték az emberek oktatását és képzését a helyszínen, beleértve a járművek
működtetését és kiszolgálását.

Minden szakasz vagl raj feét az első váltással szdllítottuk és ennek
meffelelően minden svéd aleglség fele maradt vissza. Az emberek együtt
végezték a munkájukat, így az újonnan érkezettek tökéletes útmutatást
kaptak a valóságos viszonyokról.

A logisaikai támogatás néhány problémája a békefenntartó mű-
veletek különböző helyszínein

A kambodzsai feladat logisztikai szempontból igen keményvolt, En-
nek okai nem csak a zord éghajlati és terep viszonyokban, az infrastruk-
túra majdnem teljes hiányában keresendők.

Az áItalános nehézségek az alábbiak voltak:

- a honi területtől való jelentős távolság, ami igen nehézzé tette a

közvetlen szükséghelyzeti ellátást;

- a tervezési és avégrehajtási szakasz idején is a politikai és a katonai
helyzet állandó változása.

Ez befolyásolta a tábori hadműveleti osztály federító és tervező mű-
szaki csoportja álta| végzntt felderítés minóségét, eltekintve attól, hogy
a csoport számos javaslata visszautasításra talált az ENsz New York-i
székhe\én. A hiányos felderítésre utaló példa, hogy valószínűleg szúk-
ségessé válik a kontingens fegyverzettel való megerősítése a sorozato§
támadások és a fegyveres csoportokkal történt helyi összetűzések nyo-
mán.
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- a tábori hadműveleti osztá$ól kapott teljesen világos útrnutatás
ellenére nem minden kontingensnek alkalmas a felszerelése a kijelölt
feladatokhoz; igy kezdettől fogva az UNTAC logisztikai szervezetének
azzal a problémával kellett küzködnie, hogy néhány kontingensnek ti-
egészítse afelszerelését, ezálta| alka|massá tegye óket feladatuk ellátására;

- a logisztikai csapatoknak a tábori hadmúveleti osztály által megha-
íáíozott szerlezeti felépítése és ereje nem teljesen felelt meg a kijelölt
feladatnak; a helyi szállítók és műhelyek felhasználásának feltételezése
azélelmiszet, azüzem- és kenőanyagok, az ivóvíz beszerzésére, valamint
a gépjármúvek javítására nem teljesen váltak be; ezek a körülmények
óriási terheket raktak a logisztikára. A nyomasztó terhek következmé-
nyeként fontos elemek kimaradtak a logisztikai matrixból, mint például
a lőszerek raktározása, a postai szolgáltatások, a repülógépek üzemanyag
utántöltése vagy bizonyos járművek karbantartása;

- a múkcidő csapatok (tizenkét gépkocsizó lövészzászlóalj és a közel
őtszáz megfigyelő) a logisztikai támogató alegységek előtt érkeztek be;
ez, az igen szűkös infrastruktúra tükrében komoly problémákat okozott
az éíelmezés és az elszállásolás tekintetében;

- probléma keletkezett a katonai és a polgári logisztikai ágazatok
együttműködésében, a kettős feladatok és a felelősség megoszlása vilá-
gos meghatározásának a hiánya okozta a kárt; a helyi vállalkozókkal való
elszámolás rendszere nem volt sikeres és lehetőséget teremtett a korrup-
ciós megoldásokra;

- a tevékenység utolsó szakasza (a katonai kontingens kivonása) igen
kapkodva lett végrehajtva; például egyik kontingens sem kapott semmi-
lyen világos elgondolást a károk jóváírásának megerősítéséről. A felmé-
rési bizottság több héttel a kontingensek elindulása után is működött. A
kivonást túl kevés logisztikai és egészségügyi biztosítással hajtották vég-
re;

- az anyagokra és pótalkatrészekre vonatkozó igénylések hosszú
úton érkeztek Kambodzsából New Yorkon keresztül a kormányokhoz.
A feladat 1992. juliusában kezdődött és az elsó igénylések 1993. febru-
árban futottak be. Az ilyen hosszú várakozási idő a kontingenseket túl-
zottan óvatossá és a további igényléseiket szertelenné tette. Ettől kezdve
tizenegy repülőgép és egy hajórakomány szállítmány történt, nem szá-
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mítva a korábban említett megerősítéseket; a pótalkatrészek nagy töme-
ge felhasználatlanul érkezett vissza. Ugy látjuk, ho5l az azonnali műkö-
dési szükégletek rugalmasabb kielégítéséhez több pénzforrást kell adni
a katonai logisztikának.

Számunka az a tanulság, hogy alapos logisztikai felderítés nélkül
soha egyetlen kontingenst sem küldünk ilyen távolságra lévő, ennyire
eltérő éghajlati viszonyok közötti területre.

A volt Jugoszláviában folyó ENSZ békefenntartó tevékenység az
első, amelyben lens/el harcos zászlóalj vesz részl. A politikai helyzet,
ame\ben a feladat megvalósul igen ös§zetett. Több alkalommal vették
tűz alá a |engye| állomáshelyeket kézifegyverekkel és aknavetókkel. Er-
dőség és a hegyes terep nehezíti a megfigyelést, valamint a távoli állo-
máshelyek és a prancsnokság közötti összeköttetést. A háborús pusztu-
lás, a helyi kereskedelem megromlott helyzete, az energiaféleségek hiá-
nya, az ívővízzel kapcsolatos gondok - mindezek a fő okai a logisztika
problémáinak.

Ez esetben a logisztikai felderítés hiányossága eredményezte a fel-
szerelés pótlásának szükégességét, például üzemanyag- és vízsszállító
járművek tekintetében, A logisztikai problémák tipikus példája a szenny-
víz és aközegészségügyi hulladék elszállításának megoldása volt.

A zászllőalj a harcterület határán tevékenykedik. Az UNPROFOR
parancsnoksága elmulasztotta egy akármilyen század kijelölését a
szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására. Az egyedüli megoldási lehe-
tőség volt a zász|őall felszerelése a vidéki állapotokhoz alkalmazkodó
saj át szippantó-járművekkel.

Az UNTAC-nál tapasztaltakhoz hasonlóan, naryon kellemetlen
volt, különösen a tevékenység kezdeti időszakában az a hosszú idő, ami
a zászlőa|j pótalkatrész - és anyagutánpótlás - igénylésétől az igényelt
kész|et beérkezéséig telt el. Az engedé\ezési eljárással kapcsolatos le-
velezés igen nagy időt emésztett fel, rendszerint több hónapot. A több-
nyire állandó településben végrehajtott feladatok esetében (mint ami-
lyen például az UNDOF) a zászlóaljak kezelhetők akát az engedé|yezi
eljárás levelezése útján is, azonban feszültség és harc esetében sokkal
rugalmasabb megoldást kell bevezetni, Az úgynevezetí " ny,ílt engedélye -

zési levél" eljárás alkalmazásával és az UNPROFOR parancsnokág na-
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gyobb pénzügyi lehetőségével a probléma sokkal korszerűbb megoldást
nyerne,

Egy másik logisztikai gond, arnelynek megoldása folyamatban van, a
rádióberendezések problémája, amelyekből kiderült, hog5l nem alkalma-
sak azokra a körülményekre, amelyekben a zászlóall tevékenykedik. A
kihelyzett - és a mozgó megfigyeló állomások olyan távolságra vannak a
századparancsnokságoktól, amely meghaladja a lengyel szárazföldi csa_
patoknál rendszeresített híradóberendezések hatótávolságát- Ezért a
legtávolabbi állomások köZötti összeköttetés, különösen rossz időjárási
viszonyok kózepette, me§sze nem a legsikeresebb. Ú1 berendezésék be_
szerzését határoztuk eí a zászlóa|1 részére, ezek most vannak úton az
Egyesült Álamokból.

Minden a lengyel katonai kontingens általt tapasztalt probléma el-
lenére a zászlóalj végrehajtja és remény szeint meg is fogja oldani összes
hadmúveleti és logisztikai feladatát,

Követkeáetések és javaslatok

A békefenntartó tevékenpégekben való lengyel részt vállalás mind-
máig szerzett tapasztalatai alapján a következő javaslatokat lehet megfo-
ga lmazni:

1. )A békefenntartó tevékenység tervezesi szakaszában nagyobb fi-
gyelmet kellene szentelni a feladat körzetének logisztikai felderítésére.
A felderítésnek egyebek között a következőkre kell kitémie:

- fóldrajzi és éghajlati viszonyok;

- potenciális és megbízható helyi és tartalék források ivóűz, élel-
miszer, üzem- és kenóanyag, műszaki ellátás, karbantartó és javító szol-
gáltatás vonatkozásában;

- a szennryíz és a közegészségügyi hulladék lehetséges elvezetése
és felhasználása;

- elszállásolás a fő- és tartalék települési körletekben;

- a fegyveres csoportok támadá§ainak és összetűzáeknek a lehe-
tósége.
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A felderítés eredményei alapján kell kiszámítani és meghatározni a
logisztikai alegységek erejét és állományát. A feladat tervezó törzsében
megfeleló számú szakértónek kell dolgozni a logisztika minden területé-
ről. Ezeket a személyeket el kell látni minden adattal, valamint biztosítani
kell a munkájukhoz szükséges idót, hory még avégrehajtási időszak elótt
részletes tervezési munkát tudjanak elvégezni.

2.) A résztvevő clrszágok minderyikének előzetes jelentést kellene
felterjeszteni a tábori hadműveleti osztályhoz vagy más koordináló tes-
tülethez azokról az alapvető felszerelések listájáról, amelyket a kontin-
gensük használni szándékozik, esélyt advaezzel az"üres kézzel" va|ó meg-
érkezés elkerüléséhez. Az útmutatásból való bármely eltérést ClőZetesen
világosan be kell jelenteni, lehetőséget adva ezze|, hogy az ENSZ újra-
értékelhesse a helyzetet.

3.) Létfontosságú, hogy az olyan katonai lámogató elemek, mint a

híradó, műszaki, egészségugli és logisztikai eglségek a fő hadművcleti
erők előtt érkezzenek a tevékenység körzetébe, de semmiképpen azok
után. Ezeknek az elemeknek a műkcidési területén kell maradniok a fő
erők kivonása támogatásának befejezéséig. A kitelepülés időszakában
elegendő időt kell adni a támogató alegységeknek arra, hogy a fő erők
beérkezése elótt önmagukat felkészítsék a múködési körzetben,

4.) Az olyan tevékenységek esetén, amikor nincs idő felderítésre és
logisztikai előkészítésre akontingenseknekolyan mennyiségűélelmiszer
adagokkal, víztisztító berendezésekkel, tartalék alkatrészekkel felszerel-
ve és ellátva kell a tevékenység körzetébe érkezniök, amely elegendő az
önellátó túlélésre addig, amíg új megoldások kereshetők, azaz legaIább
két hónapig. A tartalék élelmiszer és vízkészleteknek az elóször beérke-
ző alegységekkel együtt kell érkeznie, hogy a logisztika alkalmas lcgycn
a váratlan késlekedések elkerülésére.

5. )A feladat kezdetétől egy logisztikai hadműveleti vapl összekötő
központot kellene működtetni, biztosítva ezzel, hogy minden érdekclt
felhasználószervnek csak egyetlen ponttal kelljen kapcsolatot tartania.
Ez egyben hatékony ósszekötte!ést jelenthetne tábori elhelyezésbcn a
logisztikai szolgálattól a zászlóaljakig.

6.) Nagyobb pénzkeretet kellene adni a katonai logisztikának, hr:gy
rugalmasabban legyen képes kielégíteni aváratlanul felmerülű működési
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igényeket. Ez nem terjed ki a hosszú távú szerződésekre és a költséges
anyagokra.

7. )Világossá kell terni a polgai és a katonai szervek felelősségét és
kbtelességeit és alogisztika e résztvevóit úgy kell integrálni, hogy a munka
minden szintjén hivatalosan tudjanak együttműködni és nem pedig az
emberi jószándékra alapozva.

8.) Szabványosítani kell a logisztikai eljárásokat, be|eértve a terve-
zést, kikepzést, a katalogbúlást, az életkörülményeket és az információ cse,
rér, reméljük, hogy az"ENSZ Békefenntartás Logisztikai Kezikönyve" nagy
segítségül fog szolgálni ebben a kérdésben.
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1.sz. melléklet

Lengyel fegyveres erők az ENSZ békefenntartó
tevékenységeiben 1 953-tól 199 4-ig

FELADAT oRSZAG
RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA ALEGYsÉG

TíPUsTi§zt
Tts,

Köz-
katona

Polgá-
ri

o§§ze-
§en

UNEF II Egyiptom 4037 7080 582 l 1699 Iosi§ztikai

l1NDoF Szűia 2022 l57,7 53 3652 logisztikai

UNDoF í?.íael l65 l68 24 35,7 gk,lövész

UNTAG Namihia l32 3,73 logisztikai

UNGoMAP Afganisztán 3 3 mesfiAYeIő

t]NIMoG Irak/ Irárt 30 :]() megfigyelő

tINIKoM KLlvait zo 2() megfigyeló

llNsC Irak 2 felüf,yelő

UN6cl Irak 41 4,7 rendőr

UNTAc kambodzsa 580 530 40 l l50 logisztikai

UNAMIc kambodzsa 2 2 megfigyelő

UNMLT I{ambodzsa l l megfiqyelő

MlNURso
Nyugat-
saháíá 8 8 megfigyelő

UNPRoFoR
voIt
Jusoszlávia 653 23I8 52 3023 gk,lövész

UNAMIR Ruanda 4 4 loAisztikai

t]NIFII- Libanon l0l 90 l9l egesz§egugyl

UNIFIL Libanon 2,7 5 181 35 491 logisztikai

ósszesen 8191 l20a2 ,7a6 2l059
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2.sz. melléklet

A lengyel logisaikai ászlóalj kitelepülése az
UNIFIL-hoz

l993 december potitikai döntés

1994 január 3-8 El§ő feldedtő út végrehajtá§a

1994 janüár sZemélyi és költség \züksé8letek felmére§e

1994január Kulcsbeosztású parancsnoki álomany kiválasziása

1994íeb áí 2-6 Második feldeítő út végrehajtá§a

1994 februá,r 7 -28
Előkészító c§opoIt (40 tiszt) kiválasztása és a
fe|adatra irányuló kiképzés

1994 máícius 2 Előkészítő c§oporl me8éíkezése a helyszínre

l994 március Felszerelé§ é§ szallítás

l994 március
Elsó váltás személyi allományának kiválasztása
és kiképzése

1994 ín,áícilus 22 El§ó váltás (228 fó} a helyszínre ropül

l994 március, április E|ső váltás helyszíni kiképzé§e

l994 március, ápritis
Má§odik váltás személyi állományának
kivála§ztá§a é§ kiképzé§e

l994 április 7 Hivatalos átadás - átvétel

l994 április l1 Második váltá§ (230 fó) a helyszínr€ repül
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HOLLAND LOGISZTIKA A KAMBODZSAI BNSZ
FELADATNÁL

H.F.Dukers I

A tanulmány a Holland Királyi Tengerészgyalogság háromzászl6a|-
jának az ENSZ fennhatós ága alatti kambodzsai alkalmazását foglalja
össze, amely 16 hónapig tartott 1992 és 1993-ban.

Napjainkban a világ valamennyi katonai ereje lehetséges tevékeny-

ségi körenek az élén az ENSZ feladataiban való részt vállalás áll,

Magam mintegy hét hónapot töltöttem Kambodzsában az elsőként

odaérkézett zászlóálj parancsnokaként. Ez azt jelenti, hogy én személye-

sen nem logisztikus vagyok, de természetesen megfigyeltem a logisztika
területén rnegtörtént sok eseményt, magam pedig a jó logisztikának vol-

tam az élvezője ugyanúgy, mint bárki más a három zászlóaljban,

Logisztikai felkészülés Hollandiában

A kambodzsai feladat végrehajtásá rahárom zászlóaljat kellett felké-
szítenünk Hollandiában, A holland erők általános feladata az volt, hogy

stabil és biztonságos környezetet alakítson ki a választások végrehajtásá-

hoz, Konkrét feládatot jel€ntett a terület ellenőrzése könnyű feg5rverze-

tú katonákkal, akik páncélvédettség nélküli gépjárművekkel voltak fel-

szerelve. E feladat mellett különösen az utolsó időszakban, támogatást

kellett nyújtanunk a helyi lakosságnak, a nemzeti rendórség tisztjeinek
és az ENSZ katonai megfigyelőknek. Minthogy az érintett állomány na-

gyobb része a haditengerészethez tartozott, ezért az a döntés született,

É-ogy az egész műveletet a haditengerészeti minisztérium irányítsa,

Röviddel a felkészülésünket elrendelő utasítás vétele után informá-
ciókat kaptunk az NESZ New York-i székhelyetől a zászlóaljak aláren-

deltségébe előírt logisztikai szervezetekől, valamint más logisztikai elő_

1 H.F, Duker§ fre8attkapitány, a Holland KiráIyi Haditengeré§zeti Akadémia tanára

(Fordította: Magyar 1ászló nyá.alezredes)
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írásokról. A logisztikai információk, követelmények az "Útmutató azon
kormányok részére, amelyek katonákat küldenek az ENSZ I]NTAC alá-
rendeltségébe Kambodzsába" című okmányban volt leírva. Ebben az ok_
mányban találtuk a következő röüd, de óriási jelentőségű megjegyzést:

" Lo§sztika: a zászlóalj logisztiktli szakaszának képesnek kell lennie ó0
napos készlet raktározására a helyszínen és a készletet kíosztani a megerő-
sített zászlóalj c§oport részére, amelynek századai nagl területen szétszó-
ródva települnek".

Az ENSZJogisztikai követelmények, valamint az a tény, hogy nem
tudtunk végrehajtani előzetes logisztikai felderítést, késztetett minket
arra az elhaíározásra, ho$, a "legrosszabb esetre" ("worst case scenario")
készüljűnk. Egletlen dolog volt bbtos: logisztikailag magunkra leszünk
utalva legalább két hónapig. Ezen túlmenően kételkedtünk abban, hogy
az ENSZ képes lesz teljesíteni logisztikai ajánlatait a két hónap eltelte
után; végül is Kambodzsában igen szegényes az infrastuktúra, a helyszí-
nen semmiféle képesség nincs egy nagy kiterjedésű ENSZ feladat támo_
gatásához, igen súlyos volt az aknaveszély és rövidesen a megérkezésünk
után megkezdődött a monszun időszak. Mindezek mellett figyelmet kel_
lett fordítanunk azokra a különleges logisztikai következményekre is,
amelyeket a nyugati környezethez szokott holland alegységek ázsiai kör_
nyezetben végzett tevékenysége okozott, különös tekintettel az egész-
ségügyi és aZ életviteli kérdésekre.

Ezért avárhatóan szétszórtan végzett tevékenységre és az óriási fe_
lelősségi területre való tekintettel minden gépkocsizó lövészszázadot és
a logisztikai támogató századot további logisztikus állománnyal bővítel
tük (gépkocsivezetókkel, írnokokkal, szakácsokkal, logisztikusokkal és
egy orvos által vezet€tt egészségügyi alegységgel). A logisztikai támogató
századhoz kisméretű tábori kórházat rendeltünk sebészi kapacitással. A
személyi kiegészítés mellett számos felszerelés-kiegészítést is elrendel-
tünk a zászlóaljakhoz. Ha ezek a felszerelések nem voltak előteremthe-
tók a haditengerészeten belül, akkor a holland szárazíöldi csapatoktól
vagy a légierőtől köcsönöztük azokat, vagy a polgári kereskedelemtől
szereztük be. Például: sok kiegészítő anyagot vettünk át a saját száraz-
földi csapatainktól, így abáztaítási és konyhai felszereléseket, tusoló be-
rendezéseket, műszaki anyagokat és generátorokat. A különleges dzsun_
gel-öltözetet és felszerelést az USA Szárazföldi Erőtőlvásárultuk, míg a
víztisztító berendezéseket a polgári kereskedelemtől szereztük be. Csak
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megemlítem, hogy minden új anyag beszerzése sok idóbe telhet, de kér
ségen kívül arra í'ektették a hangsúlyt, hory az egyik legjobban felszerelt
zászló a|j legyünk Kambodzs ában.

Minthogy Kambo dzsában a szállítás (különösen az esős időszakban)
bonyolult lehet, úgy döntöttünk, hogy a gépjármúvek különböző válto-
zatait [Landrover-t (terepjárót), négy- és tíztonnás teherautókat] vi-
szünk a feladat körzetébe. A teljes idószak alatt és minden területen ki-
váló teljesítményt nyujtó.jármű a svéd BV 206 tehergépjármű.

Fegyverzetként a szervezetszerű kőnnyú fegyvereket vittük ma-
gunkkal a szülséges lőszerrel, amely nem csak a feladat ellátásához, ha-
nem ryakorlásí célokra is elegendő volt,

Valamennyi felsorolt anyagot a laktanyába gyűjtöttükössze és innen
szállították át kambodzsába.

Mindent összevéve az alábbi készleteket, eszközóket kellett kambo-
dzsába szállítani:

2800 rakasz fogyóeszkóz (élelmiszer, lőszer, stb.);

3200 köbméter szerkezeti anyag, sátrak, fa;

27O gépjármő;
73 konténer különböző méretben;
4 Alonette helikopter (a légierőtől).

Az alkalmazott konténerek polgári típusúak voltak, és nem csak a
feladat körzetébe való ki- és üsszautazás alatt voltak hasznosak, hanem
széles kcjrűen felhasználták őket raktározás céljaira is. De homokzsákok-
kal való megerősítésük után jó szolgálatott tettek szeméyli óvóhelyként
is.

Az elindulás e]őtt a teljes anyagi készletet megfelelően kellett admi-
nisztrálni, lezárni becsomagolni és raktározni. A szoros időbeosztás kö-
vetkeztében - több probléma mellett - meg kellet küzdenünk az admi-
nisztrációval, valamint a személyi állomány újonnan beszerzett felszere-
lésekre való kiképzésével. A felszerelés, az anyagi eszközőkszállításáboz
teherszállító hajót használtunk Thaiföldre. Az ENSZ New York-i köz-
pont támogatásának hiányában (némi hezitálás után) mindkét hajóval
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nemzeti alapon szerződtünk. A kóltségek ENSZ általi visszatérítése ké-
sőbb történt meg az ENSZ szabvány tarifája szerint.

Az eryik hajó késése - az útvonalon magán ós kikótői berendezések
miatt - következtében a csoportok repülési időpontját és a kitelepülési
tervet módosítani kellett.

Kitelepülés és működés a feladat körzetében

A feladat szervezésénél abból az alapkóvetelményből indultunk ki,
hogy legalább hatvan napig önellátóknak kellett lennünk. A területre
száIlított ellátmány legtöbb része azonban hat hónapra volt elegendő.
Hamarosan kiderült, hogy az ilyen nagy mennlségű készlet egyszerre
lehet áldás is és teher is. Teher azérí, meít szeíyezetszerű szállítóeszkö-
zeink képtelenek voltak ekkora készlet gyors mozgaíásáía, á|dás azért,
mert feladataink végrehajtását közvetlenül megérkezésünk után meg-
kezdhettük. Visszagondolva, előrelátásunkkal szerencsénk volt, mert öt
hónap után is az ENSZ csatornáin csakvíz, üzemanyag és élelmiszer ér-
kezett, néha bizonytalan minőségben. Sajnálattal mondom, de az ENSZ
csak közel egy év alatt tudta megszervezni a többé-kevésbé működő
utánpótlási rendszert. Ismételten emlékeztetek, hogy Kambodzsa igen
szegény és lepusztított ország, az infrastruktúra majdnem teljes hiányá-
val. A tisztesség kedvéért azt is hozzá kell tennem, hogy miután kelleme-
sen berendezkedtünk területünkön és valójában nem szenvedtünk kóZ-
vetlen hiányt a 1bntos készletekben, az ENSZ prioritásait a kevéssé fel-
készített zászlóaljakra fordíthatta. Nyilvánvaló, hogy az ENSZ is szerzett
logisztikai tapasztalatokat, és a jóvő feladatai érdekében fejleszti saját
logisztikai képességeit. Amikor zászlóaljunknak logisztikai támogatásra
volt szüksége, akkor ennek háromféle módja volt:

1. Igénylés a kambodzsai (UNTAC) parancsnokságon keresztül,
amely időigényes és bürokratikus volt.

2. Helyibeszerzés; nagy szerencsénk volt, hogy a thaiföldi és kam-
bodzsai helyi kereskedelemtől tudtunk árúkat vásárolni.

3. Igénylés a saját nemzeti csatornákon.

A kitikus anyagokat (mint például, a pótalkatrázeket), majdnem
mindíg a hazai csatornáktól igényeltük. Ezek az anyagok Hollandiábót
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Bangkokba érkeztek, ahol saját fogadó csoportunk vette át, majd a fel-
adat körzetébe szállította. A nem kíitikus anyagok hajón, a szokásos ke-
reskedelmi módon érkeztek Bangkokba.

Összegerve a logisztikai helyzetet: a feladat körzetében önellátók
volank és annak kellett maradnunk a tevékenység majdnem teljes idő-
tartama alatt. A vízen és üzemanyagon kívül nem sok minden érkezett
az ENSZ csatornáin.

Természetesen említést kell íenem az UNTAC-IóI kapott értékes
helikopter támogatásról. Ezek a helikopterek rendKvül hasznosak vol-
tak a távoli körzetekben szétszórtan települt csapatok ellátásában.

Még egy utolsó megiegyzést szeret néktenni a logisztikai helyetről a

feladat könetébel,1., a katonai egységekne\ amelyekvalóban végre akar-
ják hajtani feladataikat, nem csak elegendő személyi állományra és fel-
szerelésre van szükségük, hanem emellett készpénz készlettel is rendel-
kezniök kell különféle árúféleségek beszerzésére ésfuagy szolgáltatások
kifizetésére a helyi kereskedelemben. Ez különösen fontos termé-
szete§en a tevékenység kezdeti időszakában, amikor az ENSZ személy-
zete vagy támogatása még nincs a helyszínen. A felszerelés fenntartása
az általánostól eltérő megoldásokat tett szükégess

A kambodzsai meleg és párás éghajlat sok felszerelést használhatat-
lanná tett. Ehhez bozzá kell tenni, hogy szemben az eddigi maximurn
néhány hónapos gyakorlati idószakkal, itt a jármúveknek, generátorok-
nak, hútőberendezéseknek majd másfél évig kellett egyhuzamban mú-
ködniök. Az egyetlen orvosság csak a gyakori karbantartás volt, valójában
a normál szükséglet kétszeres mértékében. Ez a tekintélyes karbantartási
növekedés nem volt előre látható és további személyzetet igényelt.

A tartós iavítások végrehajtására néglféle megodás kínálkozon:

1. A logisztikai támogatő század végezte a híradó berendezések ja-
vítását a speciális műhelyekben, vag] a gépjármúvek garázsában.

2. Helyi javítóműhelyek igénybevétele kizárólag nem,katonai felsze-
relések javítására.

3. Az elromlott eszközök hazaküldése javításra Hollandiába.
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4. Műszaki csoportok érkeztek Hollandiából a feladat körzetébe. Ez
történt például a jármúpark karbantartásában jelentkező lemaradás Ie-
dolgozásakor.

A legfontosabb tapa§ztalatok

1,.)A csűpatok kitelepülése elótti logisztikai feldeítés fontossága. Ki;-
lönböző okok miatt mi nem tudtunk előzetes logisztikai felderítést vé-
gezni. Mint korábban említettem, ezvolt az egyik oka annak, hogy a "/e6-

rosszabb esetre" készilve indultunk el. A feladat körzetébe érkezésünk
után derült ki számunkra néhány Hollandiából magunkkal hozott árufé-
leségről, hogy vagy nincs szükség tá, vagy a helyi kereskedelemben is
beszerezhetó. Az ilyen felderítés azt is lehetóvé tette volna, hogy meg-
nézhessűk a kikötói berendezéseket, a repülótereket, a vasútvonalat, a

hiradó létesítményeket és az ivóvíz beszerzési lehetőségeket.

2.) Az egségek saját pénzüg/i keretének jelentősége. Különösen egy
ENSZ tevékenység kezdeti időszakában igen hasznos szolgálatot tehet
az egységkezében lévó saját pénzügyi keret. A pénzt fel lehet használni
friss élelmiszer beszerzésére, de rnindenekelőtt felhasználható ott, ahol
a katonák közvetlen bizton§ágát kell megteremteni. Mi például buldó-
zerrel rendelkező civil vállalkozók felbérelésére használtuk a pénzünket,
tervezett táborhelyünk megtisztítására a földi aknáktól,

3.) A működési területre beérkező vary azt elhagló minden anyag
apróIékos nyilvóntartósának szültségesséqe. Itt a kulcsszavak: "visszatéi-
tés, be- és kimenő készlet felmérése, jóváhagási levelek"; olyan szavak,
amelyek rendkívül fontosak az ENSZ szempontjából. Talán a legfonto-
sabb logisztikai tapasztalatunk a pénzügyi adminisztráció terúletéről
szármaák. Nem lehet eléggé hangoztatni: szószerinI ííLindent, a személyi
felszerelésektől kezdve, a gépjárműveken keresztül a nehéz felszerelé-
sig, ami a feladat körzetébe érkezik részletes jegyzékbe kell foglalni, amit
továbbítani kell az ENSZ részére, U gyanez az ellárás a területet elhag]ó
áruféleségekre vagy a cserékre vonatkozóan is. Bármi, amit nem admi-
nisztráltak pontosan a meghatározott módon, magán viseli annak fele-
lősségét, hogy az ENSZ nem fogja megtéríteni.

4.) Biztonságos azt elfogadni, hogy az ENSZ a legjobb szúndékai el-

lenére sem lesz képes fizikailag megvalósítani logiszükai ígereteit. Ezéít a
legfőbb jelszó: "számolj vele, de támaszkodj rá". Kezdetben a csapatok
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magukra vannak utalva, de kellően óvatosak ha elfogadják, hory az így
is marad. Mindezek mellet, a csapat-logisztikusoknak fel kell készülniök
arra a tényre, hogy esetenként olyan körülmények között kell dolgozni-
ok, amelyek azonosak a háborús állapotokkal,

5.) Számolni kell a felszerelések karbanlartásának növekvő szükséges,

ségével. Aíelszerelések hosszú ideig tartó intenzív használata olyan mér-
vű elhasználódást okozott, hogyát kellett alakítanunk a pótalkatrészekre
vonatkozó szabvány előírásainkat.

6.) Figyelemmel kell lenni az ENSZ összetett hierarchiájára, amely-
ben a döntéshozatali eljárásban annáI többen vesznek részt, minél több

pénzről van szó. Ez, veglrülve a búrokatikus munkával, naglon negatívan
befolyásolja a beszerzésí szíérát és hosszú késedelmeskedést eredmé-
nyez. Kambodzsában legalább is az ENSZ csapatok parancsnokának
nem utaltak ki elegendő pénzügri keretet. Minden igénylést és beszerzés
rendelést aZ ENSZ New York-i székhelyén keresztül kellett bonyolítani.

7.) Az egségeknek ismemiök kell az óiási mennyiségi napi, heti és

havi logisztikai jelentést, ahogyal az az ENSZ Szabvány Működési rend-
szabályaiban van lefektetve. Ezethez a rendszabályokhoz, bár kényel-
metlenek és időigényesek mindenkor ragaszkodni kellene, mert végre-

hajtásuk nagyban meg fog|a ktinnyíteni egy tevékenység visszamenőleges
pénzügyi " bec s oma golá s át" (elszámolását).

8.) Nemzeti logisztikai/pénzüg)i összekötó tiszt fontossága a helyi
ENSZ tönsben.

Érdemesnek bizonyulhat beosztani egy (további) nemzeti lo4iszti-
kailadminisztratív tisztet a teyékerységgel foglalkozó helyi ENSZ törzs
állományába. Ez a tiszt követhetné és figyelemmel kísérhetné a nemzeti
pénzügyi kdvetelések pontos kezelését. Különösen hangozhat, de a har-

madik zászlóaljunk ott állomásozási ideje alatt derült ki, hogy az első
zászlóaljunk által benyújtott pénzügyi követelések jórésze csodálatosan
eltűnt. Nyilvánvalóan valaki a pénzügyi törzsben az űwnevezeít "isztü
asztal" e|lárást a|kalmazta szószerint, amikor hat hónap után elutazott!

9.) Az ENSZ feladatokban, u5lanúgy a logisztikában,sok, különböző
nemzetiségű személy prőbá| dolgozni egy közös megoldás érdekéhen. Je-
len van a nyelü- és kulturális gát, amely majdnem bizonyosan kialakítja
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a "Bábel tomya" effektust; minden érdekelt ugyanazon cél megvalósítá-
sára törekszik, azonban minden eg]én megpróbálja ezt a célt a saját mód-
szereivel elérni. Az eredménynéha a káosz lehet. Akáosz olyanjelenség,
amely a logisztikában majdnem mindíg aztjelenti, hogy a csapatok tábori
elhelyezésben valamiben hiányt szenvednek. Ez olyan valami, amit a fel-
adatokban reszt vállaló csapatoknak a tudatukban kell tartani.

Kambodzsában a logisztikai trámogatást a Kanadából, Lengrclor-
szágból és Pakisztánból érkezett katonai logisztikai alegységek és pol-
gári vállalkozók keveréke látta el. Ez legalább három küIönböző ellátási
szabályzatot, három kiilönbözó nyelvet jelentett, és azt, hogt a felszerelés
ös sze eg) ezt ethet et len v olt.
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vÁLsÁcrn zntÉs ncÉszsÉcücyt
nrzrosírÁsa

MAGyAR oRvoscsopoRT Az önöl-nÁnonúnaN

I.nÉsz

Svéd Ltjszló|

Az ÓböI-hábonit követó időszakban igen soN elsósorban a szorosab-
ban vett hadtudományok köréből jelentek meg írásoN íg az egészségúgli
biztosítás kerdései - tekintettel az igen alacsony veszteségeltre -, háttérbe
szorultak Igazából néhdny nyugati katonaorvosi folyóiraton kívül sehol
sem jelentek meg az egészségügl öböIhábonis tapasztalatairól szóló cikkek.
Ezek a cikkek is inkább a háboni utáni kurd menekiiltek iráni és törökor-
szági egészségugli ellútási kérdéseiról, problematikáiról szóltah mivel az
egészségtiget itt tudtók sérülthöz és beteghez kapcs9lni, egszóval lótvá-
nyossá tenni. Természetesen az Amerkai Egesült Allamok hadseregének
egészségügti szolgilata 1992. januárjától a "The Joumal of the Us. Army
Medical Departrnent" lapjain több mint 90 cikket jelentettek meg a téma-
körbőI. Ez úg gondolom természetes is, hiszen az ameikai szórazfoldi csa-
patok - melyet kbárólaqosan támadó hadműveletre készítettek fel - alig fél
év alatt - 1990. augusztusától 199l. január elejéig - 44 katonai kórházat,
több mint 13.000 ággal, íöbb mint 23.000 fős egészségügli személyettel
telepítettek át Európából és az Eglesült államokból tengei és légi úton az
öböl térségébe. EzenHvüI 1.800 ágl Európúban, 25.000 ágl pedig az Egle-
sült áIlamokban állt a séültek rendelkezésére. Mindehhez kapcsolüott a
kórházhajókon - USNS Mercy és a USNS Comfort - lévő 1.500 és a légie-
rőnek biztosított 3.500 ág, valamint ezen utóbbi két haderő 17.000 fős
egészségugli személyzete. Ekkora egészségügi erőt a II. Vilógháboni óta az
Eglesült Allamok nem mozgóSított.

1 Dr. svéd László oívo§-vezérórnagy a Ma8yar Hoítvédsé8 E8észsé8ü8yi csoportfónöke
Egy rövidítet! változata me8jelent az "Uj Honvédsé8i szeírüe" kátonai folyói íat |99416.ínzeíé-
ben
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Az előkészítés, felvonulás és a teruezés időszakában az egészségtigl 30-
40.000 fős veszteségre - melyből 15,000 fő halox - számolt a háboni során,
íg az egészségügli biztosítás megszervezése igen komoly feladatot jelentett.
A tervezett vesztesé7ek ellatására igen nagl ágl- és személyzet létszámigeny
volt. Ezért óllt elő az a furcsa helyzet a háboni előkíszítése idószakának a
végén, hogl a már készenlétet elért harcoló csapatok elvúrt szintű egész-
sé&üg)i biztosításúhoz nem volt elegendó egészségügi intézmény és szak-
ember.

A háború után 3 éwel - annak ellenére, hogy a harci cselekmények
során összesen 148 íő yesztette az életét és 458 fő sebesűlt meg - egy sor
ismeretanyag összegyűlt, melyek szintetizálása az idő távlatából egysze-
rűbbnek tűnik, így véleményem szerint még mindíg aktuális egy sor él-
mény és tapasztalatanyag közreadása, melyek engem és az általam veze-
tett orvoscsoportot ez alatt a sok furcsaságokkal teli, a történelemben és
múltban "öböl_háború" néven beíródott harci cselekmények során érték.

A háború alatt véEzelt munkám során_végig törekedtem arra, hogy
egyre több ismeretanyag birtokába jussak. Ugy gondoltam és érzékeltem,
hog5l olyan lehetőségek kapujában állok, amely sokaknak nem adatott
meg és lehet, hogy nem is fog. Igy folyamato§an gyűitöttem a pozitív és
negatív tapasztalatokat, aZ általam érdekesnek és fontosnak tartott - a
csoporttal nem mindíg összefüggő - információkat, ismeretanyagokat is.

A leglóbb objekíív és szubjektív élményanyagot a mindennapi ellátási
munkában az Ameikai Hadsereg egészségügti szolgáIatával kapcsolatos
eg/üttmúködés adta.

Az öbölháború egészségűgyi biztosításának rendje az USA fegyve res
erőinek egészségúgyi biztosítási elveinek megfelelően került felépítésre.
Igy a Magyar Orvoscsoport alkalmazása is tulajdonképpen egy adott szer-
vezeti és feltételrendszerben történt, melynek eredményességét az ellá-
tott sérültek szigorúbban vett szakmai elemzésével, értékelésével lehet
bemutatni.

Összességében egy, az á|talam eddig ismert rendtől és rendszertől
eltérő katonai, katonaegészségügyi és egésxégügyi ellátási rendet alkal-
mazás közben kellett el§ajátítani, mely egyetlen magyar katonai, vagy ál-
lami tanintézet anyagában sem szerepelt. Természetesen aZ így szerzett
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ismeretanyag keveredett a szubjektív élményekkel, a saját és a csoport
tagjainak véleményével.

A rendelkezésre álló sokrétú és különböző íorrású ismeretanyag alap-
j án az időrendi sorrendet is ftglelembe véve, alapvetően három jól elkí)lö-
níthetó fej ezetre osztható tanulmányom.

E;zekl 1./ Az előkészítés és felkészités időszaka, feladatai és ta-
pasztalatai.

2./ A háborús idószak

3./ A háborúról békére való áttérés időszaka, a béke el-
Iátás és sajátosságai.

Nyilvánvalóan e fenti felosztás rnegkóveteli az időrendhez és idő-
pontokhoz való ragaszkodást, de elnézik majd nekem azt, hogyha egyes
részeknél bővebben írok, mivel ezek a részek maradtak meg jobban,
hagytak, esetenként életre szóló nyomokat.

Tanulnárryonat - nagyobb terjedelme miatt - két r€szben je|enietem
meg. Az I. RESZ az 1. f€jez€tet, a II. RESZ a 2, és 3, fejezetet foglalja
magába, amely várhatóan a folyóirat 1995/1. számában kerül publiká-
lásra.

I. AZ BLóKÉSZíTÉS És FELKÉszíTÉs roószerÁNAK
FELADATAI És r.q,PA.szrALA,rAI

EzL az időszakot két részre lehet osztani. Az első részben a magyar
orvoscsoport kiküldése körülményeiről, az előkészítő csoport munkájá-
nak fontosságáról, valamint a felkészítésről és annak eredményességéről,
a második részben a különbözó nemzetiségú egészségügyi szervezetek
felkészültségéről, kiképzettségéről és a várható feladatok elókészített-
ségéről ktvánok áttekintést adni.
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1-l A mapar orvoscsoport kiküldósének körülményei,
felkészítése

Ezt az ídőszakot és ennek értékelését azért tartom fontosnak, mivel
ilyen jellegi feladatra történő íelkészítést a Maglar Honvédség s ezen belül
az egészségügti szolgálat nem végzett, igy pé|da érLékű.

Amikor 1990. augusztus 02-án a világ akkori negyedik legnaryobb
hadserege lerohanta a kicsiny Kuwaitot, nem gondoltam, hogy a végjá-
téknak valaha is részese lehetek.

A Magyar Kormány igen hamar kinyilvánította szándékát a konflik-
tus megoldására szervezódő Nemzetközi Katonai Kolaícióban való rész-
vételre. Ez eleinte harcoló alegységet jelentett, de az 1990. szeptembe-
rében Székesfehérvárott tartott nyilvános katonai eskü alkalmával a Köz_
társasági Elnök úr nrár egy humanitárius küldetésű katonai részvétel,
ről beszélt, mely eryérteművé tette az egészséügd kontingens kialakí-
ásának szervezését.

Október elején az akkori egészségügyi szolgálat fónököt és engem,
mint a Szárazföldi Csapatok egészségügyi szolgáIat főnökét kért fet a
Magyar Honvédség Parancsnoka arra, hogy igen szűk körben keressük
meg azt a legoptimálisabb egészségügti szervezetel, amely várhatóan a leg-
modemebb harci eszközökkel és sajátos kbfulmények között megvívásra
kerülő háboniban képes a keletkezett sérültek és betegek ellátására.

Ez eleinte egy komplett egésxégúgyi zász|őalj szewezetéből bizo-
nyos speciális szakmákkal kiegészítve (gyermekgyógyászat, nőgyőgyá-
szat, toxikológia, nagyobb teljesítménpi laboratórium, duplázott infra-
struktúra) képzeltük el kíalakítani. Ez a szervezet képes leít volna napi
100-120 sérült te[ies szakorvosi segéIyben részesítésére, fekíetésére és
ellátására, valamint a szükséges anyagok biztosítása mellett teljes
önállósággal működni. A működtetéshez nrintegl 350_400 főre és l00
db technikai eszközre |ett volna szükség.

Természetesen ez a Lábori egészségügyi intézet valamelyik harcoló
csapatokkal résztvevó ország csapatai szakorvosi segélyének biztosítását
végezte volna el.
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Amikor az amerikai elnök októberben a magyar miniszterelnök lá-
togatása során megköszönte a magyar fél ajánlatát és nem tartott igényt
a magyar egésxégügyi szervezetre - elsősorban szakmai okok miatt, azaz
USAállampolgárt csak az Egyesült Álamokban szerzett, vagy honosított
diplomával rendelkező orvos, illetve szakzemélyzet láthat el, mely elvet
a háború során pont a magyar orvoscsoporttal szemben kényszerültek
feladni -, valamint azt is figyelembe véve, hory ennek az egészségügyi
kontingensnek a térségbe történó küuttatása, anyagutánpótlása, techni-
kai kiszolgálása, összességében mindenoldalú biztosítása sok nehézséget
okozott volna, ez a laila szertezeí ely€tésre kerűlí.

AZt, hogy milyen helyesen döntöttünk, megerősítette az élet is. A
posta és híradó kapcsolat tartása az otthoniakkal még a háborút követő-
en is szinte megoldhatatlannak tűnt. A szolgálatban nem lévők élelme-
zési ellátása örökös gondot jelentett, végül is magunk oldottuk meg. Az
általunk elvetett szervezettel résztvevő svéd egészségüg;ti kontingens
összesen egy fó háborús sérültet látott el, a kiürítési rendszerből való
kihagyásuk miatt.

A román egészségüsii kontingenst ugyanilyen szervezettel csak ha-

difogoly ellátásra alkalmazták a háború után.

Az angol hadsereg érdeklódésére e z a fajta szervezet újból előtérbe
kerúlt 1990. novemberében. Azonban az angolok a saját peremvonalban
lóvó intézetében kívánta volna hasznosítani és alkalmazni ezl a szeí\le-
zetet, amdry egy angliai bázison történő kiképzést is feltételezett volna,
Ez az alkalmazási forma az idő előrehaladtával egtre inkább megvalósít,
hatatlannak látszott.

A szaud-arábiai kormány a külúgyminisztériumi államtitkár közel-
keleti látogatása során kinyilvánította igényét a magyar egészségügyi
kontingens alkalmazására, azonban a két ország között a feladatok
egyeztetése, a kontaktus tartása a diplomáciai kapcsolatok hiányában
igen nehézkesen alakult.

Mindezek ellenére 1990. oHóber 24-én a kiküIdetésre jelentkezőket

összehívtulg de szánül<lk megerősítésén Hvül az egéb döntő paraméterek
- hány főt, mikortól, hol, meddig, milyen feltételek mellett alkalmazzuk
- ismeretének hiányában más nem történt.
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Lehetóségeinket és a körülményeket mérlegelve végül is 1990. no-
Y€mber elején a katonai és szakmai Yezetés úgy döntöt! hog5l35-40 fős
or"vosc§oport kiküldésével lehet reálisan szánrvetni.

A létszámadatot és a várható ellátási szükségletet figyelembe véve,
egy már meglévő szervezetből, a szakorvosi megerősítő zászlóaljból ala-
kítottuk ki a csoport szakmai összetételét.

Ez az alábbiak szerint alakult:

P aranc sno l<s ág áIlományában

- 1 fó szervező orvos ,

- 2 fő tolmács,

- 1 fő ügykezelő-rádiótávirász.

ÁItalános s ebészeti szakcsopot1 állornányában

- 2 sebész,

- 1 szülész_nőgyógyász,

- 1 műtősnő.

Baleseti sebészeti szakcsopoft állományában

- 2 baleseti sebész,

- 1 orthopéd sebész,

- 1 műtősnő.

I d e gs e b é s z ai s z a kc s op o ft állomány áb an

- 2 idegsebész,

- 1 szájsebész,

- 1 neurológus-pszichiáter,

- 1 műtősnő.

S z emé s z, o n -fül - gé gé s z s z a kc s op o rt állomány ában
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- 1 orr-fiil-gégész,

- 1 szemész,

- 1 műtósnó.

1 -2. Belgóglászati szaksoport ál|omány.ában

- 4 belgógyrász,

- 1bőrgyógyász,

- 2 asszisztens.

1-3. Anaesthesiológini és intenáv therópűs smlccsopott áűományában

- 3 anaesthesiológus,

- 2 a§§zi§ztens.

E gé § u a k s oport állományában

- 1 égási szakorvos,

- 1 sebész,

- 1 műtősnő.

Rönt getl s z akc s opon állományában

- 1 röntgen szakorvos,

- 1 röntgen asszisztens.

Gyógszerész - 1 íő.

Az akkori döntésekhez tartozott az is, hogr a csoportot háromha-
vonlént kzll váltani, a feltételek és lehetóségek megisme réséte előkésátó
csoportot k§'ll a térségbe kiildeni.

A parancsnok is ekkor került személyemben - jelentkezesem után -
kijelölésre.
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Az előkészítő csoport - mely a I /KF első helyetteséből, külügrmi-
nisztériumi íőosztályezelőllől, tolmácsból és személyemből állt össze
- első eligazításra 1990. december 03-án kerülí sor.

Az elígazítást az akkori közigazgatási álIamtitkár tartotta.

Az előkészítő csoport feladata teljesen eglértelmú volt. Információkat
szerezni a helyszínen, mellyel a kormány, illetóleg az Orszóg)űlés döntés-
hozatalát segíteni íudjuk. Emellett természetesen tisztázni a küldetés hu-
manitárius céljait, tartalmi elemeit.

Az indulásnak azonban eryetlen egy akadálya volt, és pedig a szaud-
arábiai vízum hiánya, melyet több külképviseleti szervünk is szorgalma_
zott, de egész december hónapban nem érkezett meg, így az előkészítő
csoport sem indultkl. Közben I990. december 19-én a Parlament megsza-
vazta a katonai kontin4ens, illetve az e4észségügli csopon ki)lföldön tórté-
nő alkalmazását.

A csoport kiutazásával és várható alkalmazásával kapcsolatosan ek-
kora már két jól elkiilöníthető lehetóSég volt. Az eglik az angol hadsereg
valamelyik tábori intézetében, a másik pedígszaud-arábiai polgári, vagy
katonai intézetben történő alkalmazás, csak személyi állománnyal a fo-
gadó, illetve alkalmazó fél biztosítási rendszerében.

Az 1991-es év ilyen bizonytalanságokkal köszöntött reánk, dejanuár
04lől nem várt s/orsasággal kezdtek el peregni az események.

A kormány szándékának végleges kinyilvánítása után másodszor is
összehívásra került az önként jelentkezők csoportja. Január 07-től pedig
megkezdódött a felkészítés a még mindíg teljesen ismeretlen feladatra a
Központi Honvédkórház tanácstermében.

Az előkészítő csoport kinttartózkodási idejét négy napban határoz-
ták meg. A legfontosabb feladat a hovatartozás eldöntése volt, mivel ak-
korra már mind azanqol, mind a szaudi íél igényttartott a csoportra. Nem
volt mellékes kérdés az alárendeltségnek, illetve együttműködésnek mint
jogviszonynak a tisztázása. Mindezek mellett itthonra folyamatos infoí-
mációt kértek a kózben folyó felkészítéshez és kivál ogatás elvégzéséhez.
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Ianuór 09-én regel elindulásunkkor csak annyi volt biztos, hogy
Riyadh-ba megyünk, de hogy ott ki vár bennünket és a megszabott ha-
táridőre hogyan érünk vissza, - lévén a repülőtársaságok a BT határoza-
tának a lejárta közeledtével beszüntették a térségbe és a térségból induló
járataikat - nem tudtuk.

Január 09-én este aztán minden tisztázódott. A repülőtéren a szaudi
hadsereg egészségügyi szolgálatának egy órnagya várt bennúnket, így
másnap a Honvédelmi Minisztériumban a szaudi támogató parancsnok-
ság egy tábornokával kezdtük meg a tárgyalásokat.

Január 10-én a délutáni órákra tisztázódott, hory a csoportunkat
Dhahran-ban a keleti-tartományban az óböl partján elhelyezkedő város
katonai kórházában kívánják alkalmazni, melynek megtekintésére más-
nap január 11-re lehetőséget is kaptunk.

Mindezek mellett 10-én estére eldőIt,hogy fogadják és örömmel lát-
ják az öbólháboniban a maglar orvoscsoportot. Megállapodtunk, hogy a

kiérkezés legkésőbbi időpontja 1990. január 14-e, Elfogadták a csoport
kvalifikációját, az ellátás és elhelyezési feltételek biztosítását. Ezzel
szemben azonban nem járultak hozzá a három hónapos váltáshoz, hanem
a többi nemzetkö zi szerződéshez basonlóarl hat hónapos időtanamban
határozták meg a kintlétet.

Január 11-én reggel indultunk el a szaudi Királyi Légierő Lr,ar-let
gépével Dhahranba.

A város annak a három városkának az egyike, mely a keleti tarto-
mány székhelyével Dammann-nal tulajdonképpen összeépülve a tarto-
mány katonai, de főleg a légieró központja. Aharmadikváros Al-Khobar
nem más, mint a légi és katonai bázist kiszolgáló, elsósorban polgári és
vendégmunkások lakóhelye. A szaudi katonák és családtagjaik a légibá-
zison lévő lakótelepen éltek.

A három városból álló komplexumból a háború során Dhahran neve
vált ismertté. Aváros rendkívüli ad otíságaímiaíta harcoló csapatokután-
póthsi báZisául és az anya§lechnikai-egészségugi bbtosítóst irányító, kü-
lönböző nemzetiségi logisztikai és támo4ató parancsnokságok székhelyéül
szolgilt. Adottságait elsósorban a tengerjáró hajók fogadására alkalmas
kikötójének, hatalmas légibázisának, autóútjainak, autópályáinak é§
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nak és Szaud-Alábia egyetlen ery vasútvonala végállomásának kösón-
hette. Mindemellett optimáli§ távolságban volt az alkalmazásra kerülő
csapatoktól.

A bázis és a város megérkezésünkkor rendkívül csendes, szinte kihalt
volt. Mindenütt elsősorban a felhalmozott olajhordók és az elképesztó
mennlségben bálázott anyagi készletek tűntek fel.

A repülőtéren Ahrned el Sherbini dandártábornok fogadott bennün-
ket, aki a keleti tartomány egé§z§égrigyi intézeteinek a parancsnoka volt.
Ezután a bázison lévó Abdul-Aziz király nevét viseló 200 áryas kórházat
tekintettük meg, rrr ely később a hóboni sorón és utdna munkahelyünk leu.

A kórházban akkor két nóvéren kívül más nem tartózkodott. A sze-
mélyzet lélúúli, de anyagi és technikai készleteit illaően maximólisan fel-
töltött kőíház jő benyomá§t tett rám.

Az előkészító csoport ezután 1991. január 13-án érkezett meg a cso-
port útbaindítási ünnepségére Budapestre a délutáni órákban.

Afeltétel€k és a körülmények megismerése után a 39 főre tervezett
csoport a szemész és a radiológus otvos kivólásúval37 főre olvadt.

A 37 fóből 25 íérfi és 12 fő nó volt, 23 fő orvos, 11 fő egészségüryi
középkáder (5 mútósnő, 5 altatónővér, 1 fó bel-toxikológiai szakápoló),
2 fó to|mács és 1 fó ürykezelő. A 23 íő owos 37 szakmát képvi§elt.

Természetesen a csoport kiérkezése után nem lehetett a felké§zíté§t
abbaha5mi, hisz ekkor már minden feltétel, lehetőség i§mertté vált. Meg
kellett ismemünk azt az adminisztróció§ rend§zert, amellyel a számítógé-
pes nllvántartási rendet a háborús időszakban is uryanúg5l ki kellett szol-
gálni, mint a béke idószakban.

Uryanakkor még a betegellátáshoz szülséges ryóg,szerek neveit is
meg kellett tanulnunk hatástanuk alapján, majd el kellett végeznünk a
különbözó technikai eszközök karbantartását is, mivel háborús helyzet
miatt a garanciális szervízt végző nagy cégek már nem vállalták az utat a
térségbe, Ez utóbbi munkánkkal közepkáder állományunk nary elismert-
§égre tett szert az arab katona.i vezetók körében.
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A kórház, mely a dhahrani legibázis közepén állt, olajtartályok, ki-
futópályák, gázpalackok és " Patriot' elhádtó rakéták között, 200 üres
ágával, az e|ső szemrevételezeshez képest már öt angol, amerikai, nigé-
riai, holland owossal, száz-százötven Fülöp-ságeti, néhány angol, hol-
land, svéd, ír, dán nóvérrel és kiszolgáIó szsméllzettel, tíz-tizenöt fós pa-
rancsnoki állománnyal -melybe az élelmezési főnököt is beszámoltam -,

tulajdonképpen egy alig alkalmazkodott és felkészült 37 fós magyar cso-
porttal várta a háború kitörését. A háború első napjaiban ez a |étszám
kiegészült a 207. UsA kiürítő kórh áz 3 fő orvosával és vary 50 fő ápoló-
jával, majd februárelején 40 fő lengyel egésxégügyi közepkáderrel, majd
2-3 sri-lankai és bangladesi orvossal.

A hábonit megelőző napigmég nem sikerült tisztózni a véuhelyzetelcre
törlénó riasztási rendszert a kórhózba4 és a szóllodóban, a munka közbeni
támadás esetén történő tevékenységet, túz esetén a teendóket, a munkabe-
osztást, a ki- és beszállítds rendjét, a tájékoztatási renaet, a vezetés és kap-
csolattanás sonendjét rendkívüli esetekben, az éIelmezési ellátást, a szük-
sé4es védőoltások elvégzését, az antid,ótumok alknlmazását, valamint a
személyes védelmet és ellótóst segító atrya§ eszlözök biztosítósánakmódját
és helyét.

2 J A szald-arábiai egesxégügyi §zolgálat felké§ziiltsege

Tulajdonképpen a legkevesebb infotmócióval err,ől a teíületről ren-
delkeztünk,

Retro§pektív móózerekkel, bizonyos jelekból következtetve arra a
megállapításra jutottam, ho5l végül is a szau.d-aróbiai hadsereg egész-
ségügli bbtosításár teljes egészében polgári, illewe katonai kórházaka,
önkéntesekre és az ameikai hadsereg egészségügti ellátási rendszerére
építették.

A had.színtér egészségügli intézeteinek vezetését eg kezben, a kelei
tartolnóny egészségügli intézeteinek a parancsnoka kezében összpontosí-
toft ák Alárende|tségében 3 stacioner báziskórház komplexum, valamint
3 tábori kórház tartozott. Akórházak élén magasan kvalifikált orvos-pa-
rancsnokok álltak, akik egyben a parancsnok helyettesei voltak. A szak-
mai munkát a kórházakban az orvos-igazgató, a gazdasági feltételeket a
manager-igazgató bizto§ította.
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A kórház felszereltsége technikailag az európai átlagnak felelt meg,
és semmi jel nem volt ebben a vonatkozásban arra, hogy itt tömeges sé-
rültellátásra készülnének. Főleg a traumatológiai ellátáshoz szükséges
technikai felszerelések - a különböző méretű és az alkalmazásban mo_
dernnek számító rögzítő fixateurök hiányoztak, amelyek - mint ahogyan
igazolódott is - a legmagasabb arányban keletkezett végtagsérülések el-
látásához bizony nélkülózhetetlennek és kevésnek bizonyultak,

A speciális szakmák - idegsebészet, égés - technikai háttere egyálta-
lán nem volt biztosítva. Később pressziónkra, valamint a sérülések minó-
sége hatására jelentős előrelépés történt ezen a téren.

Az anyagí eszközök felhalmozása lenyűgöző volt. Mind gyógyszer-
ben, mind kötöző-anyagban, folyadékban és a különbózó szerek bejutta_
tására szolgáló eszközökben korlátlan mennyiség állt rendelkezésre. Vi-
szont a háborús sérültek ellátásához szükséges alapvető eszközök - ko_
ponyaűr-megnyitás, végtag amputáció lefolytatása - nem voltak.

Avárható egészségügyi veszteségre számvetés biztosan nern készült,
mivel a halottak temetése csak a háború 17. napján merült fel mint kér-
dés, és szerencsére nem mini tény. A kórházak koncepcionális telepítése
helyett az ad hoc módszer volt érzékelhető.

A felkészültségi hiányosságokról nem csak a szaud-arábiai egész-
ségügyi szolgálat tehet. Akoordináció kérdése elég későn merült fel, hi§z
a szerződés megkötése időszakában -január 10-én - a BT határozat lejárta
előtt ó nappal még csak tervezte a koordinációt, a gyógyító-kiürítő bizto-
sítás lényegét me ghatározó feladatok kiadását az egységes ellátási elvek
kidolgozásával megbízott brit Finigen orvos ezredes. Becsületére és be-
csületükre legyen mondva, janlár 22-én - a háború 5. napján - mindezt
az e|Iátás teljes vertikumában megtették, amelyról majd a végrehajtási
időszakban szólok.

Elmondhatom, hogy szerencsére a nemzetközi egészségügyi erők
személyi állományának szakmai felkészültsége, akarata, az objektumok
adta kedvező munkafeltételek, az anyagi és technikai eszközök mennyi-
ségi és minóségi aránya a felsorolt hiányosságokat elfedte, s feladataik
végrehajtására az egészségügyi erők elszántan és kissé szorongva készen
álltak.
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3./ Az amerikai hadsereg egészségügyi szolgálatának
felkészülísége

Amennyire ievls és poníatlan - gyakorta csak szubjektív benyomá-
son alapuló - információk álltak rendelkezésemre a szaudi egészséügyi
szolgálatról, annyira objektív és pontos adatokatbiztosított számomra az
amerikai hadsereg Szaud-Arábia területén állomásozó csapatai egész-
ségügyi szolgálatának törzse és főnöke.

Mindezeket az adatokat 1991. április 17-én bocsátották rendelkezé-
semre, amikor személyes látogatást tettem a Riyadban állomásozó amei-
kai egé szs é gugti torzsné l.

Ugyancsak segítette ismereteim bővítésétjanuár 31-én a "85" kiürítő
kórház bemutatása, ahol bizonyos ellátási alapelvek is pontosításra ke-
rültek.

Mint minden egészségúyi bbtosítás tervezésénet a kiinduló alapja, itt
is a várható egészségügyi veszteség számvetés volt. A mintegy 54| ezer
fős hadseregüket alapul véve, 25 ezer fő, azaz mintegy 4,6 - 5 ?o-os egész-
ségügd veszteséggel számvetettek.

Ehhez összesen 18.4ó9 kórházi ágal rendelkeztek Haderőnemen-
ként a megoszlásuk az alábbiak szeint alakult.

Légterő 889 ágy

Szárazföldi hadsereg 13.580 ágy

Haditengerészet _ 3.500 á5l

Polgári bázison 500 ágy

Az ágyak megoszlását, elhelyezkedését, alkalmazási módszereit az
] -6. számt1 melléklet tartalmazza.
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Az eryes fegyvernemek néhány sajátos§ágát a következók képezték
az egészségüg)i bab§tós sordn:

a) Ilgieró

Az egészségüryi ellátás alapját a légibázisokon, repülótereken tele-
pült kórházak segélyhelyei biztosították.

Éirdekessóge volt az elhelyezkedésüknek az, hory 50 áryat Omán,
illetve Bahrein területén bizto§ítottak (2.sz.melléklet ).

b) Sárazfiildi hndsereg

Az egészségügyi erók nagy része a XWII., illetve a 7. hadtest ellátá-
sára összpontosult.

A háború keÁetére mindkét hadtest 4-4 kiüdtő kórházzal rendel-
kezett (3.sz.melléHet). A szárazföldi hadművelet idószakára, ille§e kez-
detére az erők csoporto§ítá§ának megfelelóen a 7. hadtest részére 11., a
XVIII. hadtest résáre még 8 kórházat helyeztek készenlétbe.

A két hadtest érdekében ó.280 ágyat működtettek. A tcibbi kórházi
ás/at általános, tábori és kiiidtó kórházakban elosztva, hadiászati - öt da-
rab -, illetve hadmúveleti - tizenöt darab - érdekeknek alárendelve ter-
veztek a|kalmazni . A"haüszati' éx"hadművelai" ágakszáma 7.3ü) vo|t
(4.sz.melléHet).

c) A hadltenger€§zet ré§zere 3.500 áglat biztosítottak (S.szmellék-
Iet). Az ágyakbó| 5fi) a szárazföldön, a többi a már említett két kórház-
hajón volt elhe$ezve.

d) A polgárt illetve nem szaud-arábiai területen, de a ténégben
bizto§ított tartalék ágyak szráma 500 volt (6.n.mellékla).

A kórházak és egészségü5ri segélyhelyek telepítésénél figlelembe
vették a kiilónböző tagozatok ellátó, illetve tárnogató csapatai részére
kijelölt, illetve szabálrzatokban rö8zített távol§ágokat. 18l,.,

- a zrászlóaljakat ellátó segélyhelyek 10 km-re;
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- a dandárokat biztosító egész§égügyi erők 15-20 km-re;

- a hadosztályok érdekében működó egészségügyi csapatok 35-45
km-re;

- a hadtestek ellátására telepített kórházak 170-190 km-re;

- a hadszíntéren elhelyezett egyéb intézetek pedig azíwneyezett
összeköttetési zónában a hadtestek mögött települtek.

Az általunk ismert és látott, valamint a későbbiekbm munkójukról is
beszámoló kórházak főbb alkalmazási jellemzői az alábbiak voltak:

a) Mozgékony katonai sebészeti kórház (MASH)

Elhelyezése, alkalmazása: hadtest
Feladat: életfunkciók megtartása, a beteg, illetve sérült továbbszál-
lítása érdekében.
Agyak száma: 60 db.

Mozgékonyság: 100 7a.

Száma: általában hadosztályonként egy,

b) Harci támogató kórház (CSH)

Elhelyezése, alkalmazása: hadtest
Feladata: az általános, valamint a nem sűrgósségi ellátást igénylő be-
tegek kezelése.
Ágyak száma: 2ü) db.

Mozgékonyság: 50 %.

Száma: hadosztályonként és önálló dandáronként egy,

c) Kiürító kórház (EH)

Elhelyezése, alkalmazása: hadtest
Feladata: a harcterületen belül bármilyen eredetű sérülés kórházi
ellátása, állapot stabilizálása.
Ágyak száma:400 db., melyek oszthatók és akótház - 4x 1ü) ágyas
részlegekben is - alkalrnazható.
Felépíthető: sátrakban vegyesen, illetve polgári kórházbázisán.
Mozgékony,sága: 10-20 %.

Száma: Hadosztályonként kettó.
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d) Általános kórház (GH)

Elhelyezése, telepítése: összeköttetési zóna.
Feladata: bármilyen eredetű sérült és beteg ellátása a hadműveleti
területen.
Ágyak száma: 1.000 db.
Mozgékonysága,. 70 Vo.

c) Tábori kórház (FH)

Elhelyezése, telepítése: hadtest, összeköttetési zóna.
Feladata: időleges csapatösszevonások kórházi ellátásának biztosí-
tása.

Ágyak száma: 400 db.

Mozgékonysága: 3O Vo-os,

Az általam közelebbről is megismert, tábori körülmények között mű-
ködó 85.számú kiürítő kórházat 1990. október elején kezdték telepíteni
az USA-ból való kózvetlen átszállítással. A teljes alkalmazási készenlétet
december 04-ére érte el.

A háború kitöréséig naponta 120-140 fő járóbeteget láttak el és
miniegy 230 beteget operáltak meg.

A 400 ág1 helyett csak 160-at telepítettek, valószínűl eg a személyzet
feltöltetlensége miatt. A háború előtt, majd alatt a kórház szeméIyzete
360 iti, cbhól 35 fő volt az orvos.

A tclepítési rend nem sokban tal el a mieinklől, de szigorúbban ra-
gaszkodik az osztályozási alapelvekhez.
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Ez,eket az elveket sikerült tisztázni a háború elsó napjaiban. Az ed-
digi ismereteinkhez képest az eltérést, a racionalitás je|€ntette. Ígl a te-

IepítésnéI az alábbi szempontok szeint teremtették meg a feltételeket:

OSZTÁLYOZÓHELY

A fenti elvek alapján a telepített funkcionális részlegek mellett jobb-
ról a parancsnokság, balról a járóbeteg reszleg helyezkedett el.

A funkcionális részleggel szemben az ellátó, pihenő és kiszolgáló
részlegeket telepítették, Az egészségügyi szaktechnikai javító részleget
a gyógyító részlegek mellé helyzték el.

A sátrakban befúvásos rendszerű légkondicionálás műkddött.

A műtőkonténerek alapterülete a mienkkel megegtezett, azonban a

racionálisabb elrendezés miatt - nincs bent a sterilizálás és a bemosako-
ú.ls, múszertartók nincsenek - tágasabbnak tűntek.
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Aháború előtt azegészségügyi biztosítást meghatáro zó elyeí, azúgy-
nevezett "kiürtftsi poliíikit" nem ismertük.

Retrospektíve azonban megállapítható, hogy az űgynevezett "rövid
kiürttési politikat" alkalmazták.Ezt az igénybe vehető és telepíthető kór-
házi ágyszám, az utánpótlási nehéxégek - honi bázisok távolsága, sze-
mélyzet nagyságrendje - valamint az eredetileg is rövid időre teíyezetI
háború indokolták.

Röviden összegeTre a "kiürítéSi politika" következőket j€lenti:

1./ A közvetlen stógrítással fog|alkozők részére az a maximális idő,
mialatt a kórházi személyzet befejezheti a szükséges kezelést a beteg
szolgálatképessége helyreállításához a hadszíntéren.

2.1 Az egészségűgi biztosítást (támogatást) tervezők részére segít_
séget nyljt a hadszíntéren szükéges ágyak m egtemezéséhez, melyek a
kiürítési politika fúggvényében alakíthatók.

3./ A nem egészségüryi hadtrápszolgálatok részére egy tervezhető-
séget jelent az egészségügyi rendszel kötelező támo gatásához.

4.1 A légierő számára pontos tervezést jelent a teljes légi kiürítés-
re,beleértve a hadszíntéren belúli, illetve az azon kívüli betegszállításo-
kat.

5.i Az egészségüget szervezők és vezetők részre egy irányítási rend_
szert jelent, amivel megpróbál egyensúlyt tartani a kezelés, ellátás és a
harcászati követelmények között, mégpedig úgy, hogy az egészségügyi
ellátást a beteg előnyére alakítja az elérheLő források maximálisan gaz-
daságos felhasználása mellett.

A kiürííési e|veket az alábbi tényezők befolyásolják:

1.1 A hadműveletek természete, ideje, nagyságrendje, alkalmazott
fegyverfajta típusa, környezet,

2.1 A betegek száma és típusa,

3.1 Kiúúési eszközöh
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4. l Feltölté si le hetős égeb

5,1 A hadszíntéren belüli forrdsok elérhetósége.

A kiürítési politika befolyást gyakorol az egészségügyi szolgálat tá-
mogatási követelményeire.

A kiürítés időtartama az alábbi fontos kérdéseket veti fel é§ hatá-
rozza fregi

1./ A kiüűtési idó hosszúsága, illetve röyidsége hatással van az
egészségügyi ellátó létesítmények számára és típusára a harci övezetben,
az ósszekóttetési zónában és a hátor§zág területén.

a.l A rövid kiüftési politikd több harci zónai és kevesebb általános
kórházat jelent az összekdttetési zónában, míg a hosszú kiürítési politi-
kánál ennek a fordítottja jellemző.

b.i A rövid kiürítési politika &evesebb hadszíntéi és több hátországi
(USA vagy Európa) ágyat jelent.

c.l Ahosszú kiürítési politika abetegek számának nóvekedését jelenti
a hadszíntéren és ezért itt nagyobb egészségüryi erők felépítését, szer-
vezését igényli,

2.1 Lz qészségilrgi anyagokra és karbantarásokra történó befo-
tyás úgyjelentkezik, hogy minél hosszabb a kirürítési idő, annál nagyobb
az egészségűgyí anyagok felhasználása á a karbantartási igény.

3./ Kórházépítés, műszaki támogatás követelményei (kórház támo-
gató szolgálat HSS = Hospital Support Service) különösen a hosszú ki-
ürítési idónéljelent megterhelést a kórház támogató szolgálatra, amikor
is az ös§zeköttetési zónában naryobb számban szükéges a kórházak te-
lepítése, építése.

4./A kiűrítési követelményeket és az eszközigényeket is befolyásolja
az, idő.

a.l A rövid idónél nagyobb követelményeket támaszt a légierővel
szemben-
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b.l A hosszabb idónál a hadszíntéren belüli és a szárazföldi források_
kal kell elsődlegesen számvetni.

5./ A harcoló katonák feltöltöttsége változni fog

a.lA rövid kiürttési idő növelni fogsa a feltöltési igényeket és az állo-
mány gyors cserélódése várható, különösen a harcoló alakulatoknál, nyil-
ván a veszteségük függvényében.

b.l A hasszú kiüÉtési időnél számítani lehet a felépülő szolgálatké-
pességüket visszanyert katonákra, de ez csak nyilvánvalóan elhúzódó
harccselekményeknél és alacsony egészségügyi veszteségnél jöhet szóba.

Összegezve megállapítható. how a "rövid kiüitési politika":

- több kiürítési eszközt,
- kevesebb kórházi ágyat igényel,
- kevesebb a szolgálatba visszaküldhető beteg
- nagyobb megterhelést jelent a következő magasabb ellátási szint
szamara.
- csökkentettebb hadtáp támogatást kövctel.

Ezzel szemben a " hosszabb kiürítési politika" :

- kevesebb kiürító-eszközt,
- tóbb kórházi ágyat igényel,
- több a szolgálatba visszaküldhető beteg,

- kisebb a nyomás a magasabb ellátási szintre,
- megnövekedett hadtáp támogatást igényel,

Az egészségügyi biztosítás alapj ait képező gyógyító-kiürítő biztosítás
megszervezése mellett figyelemre méltó volt az egészségügyi logisztika
felépítése is. Az egészségügyi logisztika (medical logistics) egyébként
nem más, mint az egészségügyi anyagok, felszerelósek, intézmények és
szeméIyzet szállítása, telepítése, ellátása, utánpótlás a,llagt,is mhdcn Jel,
tétel megteremíése ahhoz, hogl az egészségügti szolgúkl a hadmúveleti te-
rü let en működni tudj on.
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A háború előkészítése időszakában és az alatt is az egészségügi lo-
givtikai központja velünk eg] városban Dhahranban települt. Az előké-
szítő idószak első feladata annak az operatív koncepciónak a kidolgozása
volt, mely a hadszíntéri biztosítási feladatok végrehajtását célozták.

A fóbb elvek a következők voltak

1.) 30 napos hadszíntér szintű utánpótlás.

2.) A felhasználók mindenre kiterjedő szükséglet szerinti igényének
kielégítése.

3.) Az ellátási szintek kiépítése az előre kihelyezett, hajón, vagy ki-
rakva tárolt háborús tartalék készletekből, kiegészíwe az Egyesült Alla-
mokból azonnal érkező egységcsomagokkal.

4,) Az USA hadtápbázisainak felhasználása a raktárak felállítására,
valamint az európai katonai egészségügyi logisztika preferálása a folya-
matos fenntartás forrásaként. Ezt egészííették ki a sürgős szükségletek
helyi beszerzését bjztosító ÁItalános Vételi Megdllapodás-okkal és szer-
ződésekkel.

5.) A légi közlekedési járatok felhasználása a hadszíntéri utánpótlás
elsődleges módjaként.

6.) Az előretolt ellátóhelyek gyakorlatának éwényesítése, hogy a fel-
használó azonnal megkaphassa és szétoszthassa az anyagot-

7.) A raktárköryvek automatizált ve zetése a hadszíntéi egészségúgí
információkezeló-rendszer (T ANíMIS - Theater Army Medical Manage-
ment Information System) egészségügyi utánpótlási eleme segítségével-

8.) Központosított, hadszíntér szintú egészségügyi anyaggazdálko-
dás egt nag egészségüpi raktárbóI, valamint két e4észségügi anyag optikai
ellátó és fenntartó zdszlóaljjaI (I|./.F.DSOM - Medical Supply, Optical and
Maintenance) és főbb biztosító alegységekkel.

Ezen két zászlőa|j és a rakíár nem csak a hadszíntéren, hanem a
világon a legnagyobb és legfontosabb egészségügyi logisztikai szervezetté
vált. Az 1990. augu§ztus 08-ai szerény kezdeltőL a "Sivata§,l4haf' nagy
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korszakának megkezdése elótti csúcsidőszaki1 a két zászlóalj irigylésre
méltó eredményt ért el. Közel .5.000 ellátási igényt biztosítottak, több
mint 50 millió dollár értékben. Osszesen több mint 200 ezer ellátási i7enyt
eIégítettek ki, és a felszerelések értéke mintegy 300 millió dollár volt.

Mindezeket ftgelembe véve, az ameikai hadsereg egészségtigli szolgá-
lata rövid kiüítési polilkát alkalmazva ó4 db telepített, vagt keszenlétben
lévő egészségtigli intézettel, 18.4ó9 áwa[ 41 ezer fős egészségügti szeméIy-
zeltel és hatalmas anyagi, technikai és kiürítő-eszköz készlettel vána a há-
boru kitórését.

F-elhasznált irodalom

1. General H Norman Schwarzkop The Autobiography IT DO-
ESN'T TAKE A HERO 336-380 oldalig.

2. Sivatagi Pajzs,A/ihar Kihívás az egészségügyi logisztika számára
P.E, Livermore; A.E. Cintron Medical Corps International, 7991. 6, 4,
13.

3. General H norman Schwarzkopf 1993. január 20. Az amerikai
egószségügyi szolgálat tag|aihoz írott levele Perspektíves onThe Gulf
war.

4. Arabic News 1991. április 23. szám, 12. oldal.
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A cikkben találhatő rövidítések
jelentése

CONT HSP

EVAC

FIELD HSP

FLEET HSP

GEN HSP

SH

TAC

USNS

KONT.KÓRHÁZ

zuüzurő rónHez

TÁBoRI rónHÁz

HAJóRAJ rónHÁz

ÁlraI-ÁNos KóRHÁz

rÁnloceró rónnÁz
gnncÁszart lÉct
PARANCSNOrSÁC

róntrÁzHaró
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KATASZTRÓFA ÉS XaUSZrnÓFA ORVOSTAN

Wimos LószIó|

A katasztróíaorvostan fi)ozóftája, az ellátás taktikája a számottevó
különbségek ellenére közel áll a katanai oryostanéhoz. Eljárásaiban, mód-
szereiben felhasznáIja a hábonis sebészet és belgógászat eges kipróbált
és bevált módszereit. Gyakorlatában tómaszkodik a rendHvüIi körülmé-
nyek közótti egészségügli ellátásra felkeszült honvéd egészségügti szolgílat
képzett, kelló mobilitással, fehzerel*égel és tapasztalatokkal rendelkező
szervezeteire. Ez indokolja a honvéd egésnégügli szolgtllat katsztrófaorvos-
tani felkészültségének szül<ségességén ttll a katonai oryostan és a kataszt-
rófaorvostan szoros eglüttműkódését-

A tudománytörténet és a tudomány bölcselet egyik legismertebb je-
lenkori művelőjének Kuhn. T.l12l véIeménye szerint, ahogy az idők fo-
lyamán a biológiai fajok szaporodtak és egyre specifikusabbá váltak, épp-
úgy szaporodnak és válnak specifikusabbá a tudományok is. Az orvostu_
domány XIX-XX. századí íejlődését azonban a láncreakciószerű és üte-
mű szakosodás mellett az egyes tudományágak elméletének és gyakorla-
tának mind erőteljesebb egymásra épülése és ósszefonódása is jellemzi,
Ebből a szintézisbőL származtak az orvostudomány legjelentósebb ered-
ményei is.

Így például aXIX. század második felében a villamosság, az optika
és a műszeripar fejlődése nyitott utat a gyomor, a légcsó, a húryhólyag
közveilen vizsgálatára. A kellő nagyítóképességű mikroszkóp előállítása
tette lehetővé a fertőző betegségek kórokozóinak felkutatását. A mik-
robiológiában és az immunológiában elért eredmények alapozták meg a
különféle gyógyszérumok, oltóanyagok, vakcinák előállítását. Mindezek
révén nyílt lehetőség az emberiséget még a XIX. században is megtize-
delő epidemiák megelőzésére, a korabeli hadüselésben az ellenség fegy-
vereinél gyakran nagyobb pusztítást végző járványos fertőző megbetege-
dések visszaszorítására.

l Dr.vámos Lászlóny.oívo§-vezérórna8y, professzoí, az orvo§továbbképzóEgyetem Katonai és
Katasztrófa orvostani Intézet igazgatója. MeRielent: A HoNívÉDoRvos lg93! 1. számábaí|
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A klinikai orvostudomány másik nagy ága, a sebészet is több tudo_
mányág fejlődésévelvált képessé a fájdalom és a sebíertőzés lekűzdésére.
Ezek révén a hasüreg, ahová korábban behatolni jóformán lehetetlen
volt, mindinkább a mindennapos műtétek területévé lett. Lehetővé vált
a sebészet viharos ütemű fejlódése. Megindult a sebészet szakosodása.

A XIX. század végén, a XX. század elején a hadviselés jellemzői és
a nag;rméretű egészségügyi veszteségek elkerülhetetlenné tették a szer-
vezetszerű katonai ellátó rendszerek létrehozását, a korabeli orvostudo-
mány ekkor már képes és alkalmas volt e feladatok ellátására hivatott új

disciplina, a katonai orvostan elmélet és gyakorlatrendszerének kialakí-
tására.

Ehhez a folyamathoz hasonlóan jótt létre a katasztrófaorvostan, a

XX. századi medicina új hatása. Kifejlódését századunk természeti és
technikai katasztrófáinaksúlyos következményei gyorsították. Beköve!
kezésúk szertefoszlatta azt a reményt, hogy a technikai és technológiai
tudományos forradalom eredményeinek felhasználásával a természeti
katasztrófák minden egyes fajtája bekövetkezésének helye, ideje, erős-
sége megbízhatóan prognosztizálható, illetve, hogy a többszörös bizton-
sági rendszerek kizárják a technikai katasZtrófák létrejöttét. A korábbi
várakozások ellenére az elmúlt két évtizedben bekövetkezett természeti
és technikai katasztrófák száma a korábbiakhoz képest majd megkétsze-
reződött (Hersche B,l9l (1.sz.ábra). Az ENSZ adatai szcrint |949-1970
között 1,2 millió ember vált a kűlönbözó katasztrófák áIdozatává. Az
1963-1988 közótti nagyobb földrengések sérültjeinek ós halottainak szá-
ma megközelítette az 1 milliót (2.sz.ábra). Az elmúlt évtizedekben az
emberi életek és javak sokaságát követclő katasztrófák bekövetkezése,
illetve annak veszélye nemzeti és nemzetközi társadalmi gonddá vált.

A f-elismerést kóvető cselekvés eredményeként jött létre a genfi
székhelyű Nemzetközi Katasztró[aorvostani Társaság. Számos európai
országban a nemzeti egészségügyi elletás obligát részévé vált a t'elkészü-
lés a katasztrófák következményeinek egészségügyi felszámolására. Ki-
dolgozták működésének taktikáját, szervezeti rendszerét, az ellátás mód-
szertanát. Kialakult a medicina új szakterülcte a katasztrófaorvostan.
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A realitáshoz az is ilozzátartozik, hogy a katasztrófák következmé-
nyeinek egészségügyi ellátását - a medicina új szakágaihoz hasonlóan _

sokkal hamarabb gyakorolták, mintsem annak elméletrendszerét kiala-
kították volna. Lévén azonban, hogy megalapozott elméletrendszer nél-
kül nem lehet hatásos gyakorlat, így élénk szakmai vitákban formálódtak
a katasztrófaorvostan céljának, tár5rának, feladatainak meghatározása.
(Jáschke G./11/),

A hazai katasztrófaorvostan fejlódésének első időszakát éli. Ebben
éppúgy fellelhetők a megoldott és megoldatlan elméleti és gyakorlati kér-
dések, mint a korszerű és olykor gazdasági kényszerból megtartott kor-
szerűtlen módszerek. Ezen időszak egyik jelensége a vele rokonságban
lévó tudományágak által is használt fogalmak eltérő értelmezése. Ka-
tasztrófának titulált tömegbalesetekről, illetve tömegbalesetek és ka-
tasztrófák közötti mennyiségi különbségekről értesülhetünk nemcsak a
Lömegtájékoztatásban, hanem a szakirodalomban is. Mivel egy új tudo-
mányág legitimációjának feltétele az önálló elméletrendszer, ez is indo-
kolja a kataszrófaorvostan néhány alaptételének részletesebb kitqtését.

A katasztrófa fogalma

A közhasználatban, de a szakirodalomban is a katasztrófa fogalmát
eltérő módon értelmezik és alka|mazzák Az éttelmezés nem csupán e
fogalom pontos alkalmazása miatt lényeges. A katasztrófa nómenklatú-
ria meghatározásának célja a tömegbalesetek, a háborús egészségügyi
eLlátás és a"béke" katasztrófák egészségügyi ellátása közötti különbségek
Iisztázásán túl a katasztrófaorvostan fogalomrendszerének meghatárcl,
zása is_

Ehhez legcélszerűbb az eredeti góróg szó a katasztrofé értelmezé-
séből kiindulni. "A maglar nyelv értelmező szótára" szerint /2/ e fogalmat
használják a hirtelen bekcivetkező, megdöbbentó arányú, sok embert
érintő baleseteknek, természeti csapásoknak, illetve az irodalomban va-
lamely bonyodalomnak a hősre nézve végzetszerű és elkerülhetetlen
megoldásának jellemzésére is. "A maglar nyelv történeti-etimológiai szó-
tára" szerilt l3l a katasztróía szó a magyar nyelvben, - számos európai
néphez hasonlóan - a latin nyelv közvetítésével jövevény szóként került
be.
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E fogalom használata elterjedt, értelmezése változott a hazai szak_
irodalomban is. I gy az 197l-es években a katasztrófa fogalmával háború-
ban a lakosságot sújtó tömegpusztító feglruerek következményeit jelle-
mezték (Süts J. /2tl, Borhegyi l., Szíjgyártó G. /5/). Az 1980-as óvckbcn
a béke körülmények kózött bekövetkezett kat§ztrófák következményei
egészségügyi felszámolásának nemzetközi tapasZtalatairól Novák J.
l'1,5,16l többszáz dolgozatot referál, megalapozza a szemléletváltást a ka-
tasztrófa fogalmának értelmezésében. Megjelennek a katasztrófa és a
t(jmegbaleset fogalma alkalmazásának dilemmái. Igy például katasztró-
fának minősítik azt a tömegbalesetet, amikor az egészségügyi, műszaki
és kornyezeti károk fclszámolásához a terűleti, közigazgatási egység sze-
mélyi és technikai I'elkészültsége elégtelen (Pap Z. l17l). A hazai szak-
irodalomban is hangsúlyozzák a katonai és a katasztrófaorvostan elmélet
és gyakorlat íendszere közötti alapvető különbségeket, elismerve alkaI-
mazott gyógyellátás elveik és módszereik közeli rokonságát (Ilorváth I.
i 10/, FarkasJ./6/) doktoridisszertációjában az egyes kataszrófa típusokra
jellemző helyzetben, a kompromisszumok ós az egységes ellátási elvek
alkalmazásának szükségességét bizonyítja. A katasztrófa fogalmát az
egészségügyi tevékenységet meghatározó körülmények jellemzésórc al-
kalmazza-

Témánk szempontjából az utóbbi értelmezés alkalmazása látszik a
lcgcélszerűbbnek. A katasztrófa körűlményei ugyanis lényegesen eltér-
nek a tömegbaleset és a háborús egészségűgyi ellátás körülményeitől.
Ugyanakkor a jelzett körülmények határozzák meg a katasztrófa egész_
ségügyi ellátás választott taktikáját, a diszciplina elméleti és gyakorlati
művelésének fő irányait és követelményeit is.

A fentiek figyelembcvételéveí katasztrofa alatt, a különbözó, káro-
sító tényezók által váratlanul kiváltott, a lakosság jelenlós hányada séru-
lésével, egészségi dllapotánakés életfeltéíelinek károsításávaI járó, vagl azt
veszélyeztető rendkívüli helyzetet éftjülg melynek felszámolása a helyben
rendelkezésre áIló erók és eszközök elégtelensége miatt csak külső erók be-
vonásával lehetséges-

Az állítás bizonyítása szükégessé teszi a katasztrófák körülményci-
nek és azok egészségüryi következményeinek jellemzését.
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Katasztrófa tipuso\ egészségügyi következmények
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katasztrófák faitái.

K^T^szrnópix

Termégzeti

íobbanás;
lÜzvász;
ve9yii
nuklearl§

-l€9yvoíos
íllktu9.
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3.sz.ábra

A XX, századi legsúlyosobb katasztrófák (Csemobil l98ó, Bhopal
1984, Orményország 1988, Baskiria 1989) következményeinek egész-
ségügyi elemzésével foglalkozó szakirodalom igen bőséges. (Frey E., Sa-
far Pl./8/i Beinin LJ4l;Peter ll,Heberer G., Rebentisch E., Linde H-L,
Kirchoff R,/18/; Lanz R./13/.

Ezek elemzése lehetőséget nyújt az egyes katasztrófa típusok egész-
ségügyi következményeinek áttekintésére, belőlük általánosítható kö-
vetkeztetések levonására.Igy például megállapítható, hogy a nagyerejű
földrengések, a vegyi és nukleáris katasztrófák hatástényezői közvetlen
és kdzvetett egészségúgli követkzményekkel járnak. A közvetlen egész-
ségugti következmények kózé soro|hatók a váratlanul és az esetek több-
ségében rövid idő alatt, a mindennapos gyakorlatban ritkán előforduló
speciális sérüléstípusok és a hozzájuk csatlakozó jellegzetes szóvődmé-
nyek fellépése, továbbá a sérültek közt az alacsonyabb tűrő és ellenálló
képességű idós- és gyermekkorosztályok magas aránya.A közvetett e7ész-
ségügli következmények sorába tartoznak az egészségügyi hálózat műkö-
dési zavarai, az e|látó kapacitás elégtelensége, a lakossági szociális inf-
rastruktúra károsodása, a közegészségügyi- járványügyi helyzet bizony-
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4.sz.óbra

talanná válása és a kitelepítettek tömegei közt a krónikus megbetegedé-
sek fellobbanása (4.sz. ábra).

Ugyanakkor megállapítható, hogy a földrengések egészségügyi kö-
vetkezményei felszámolásának hatékonyságát alapvetóen befolyásolják
egészségügyön kívül álló tényezők is, Igy például a kimentés időtartama
alapvetóen meghaíározza az élve maradtak arányát (NajarjanY ll4l.)
Tangshanban, amíg fél órán belül kimentettekközí az élő sérültek há-
nyada99,3 Vo volt, addig az ötödik napon e mutató máí 7,5 Va-ía csökkení
(5.sz. ábra).

Az említett kimentés és a sérültek kiszállításának egyúttes idótarta-
ma, vagyis a segélynyujtásig eltelt idő lényegesen befolyásolja az elhalá-
lozás valószínűségét, Sahovec V.V. l19l közlése szerint amennfben a se-
gélynyújtás fél órán belül elvégezték, úgy a súlyos sérültek halálozási mu-
tatója 0,12 volt, ami 6 órán túl0.54-re emelkedett (6.sz. ábra).

A fóldrengés, a vegyi és nukleáris katasztrófa indirekt következmé_
nyei között említett hajléktalanná váltak száma többszörösen felülmúlta
a halottakét. Ennek jelentősége rendkívüli, mivel a menekült táborokba
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elhelyezett tömegek között a a krónikus betegségek fellobbanásának va-
lószínűsége, a közegészségügyi ártalmak megelőzése, a járvánlveszély
elhárítása hetekig, hónapokig kötheti le az egésxégügyíszolgálatot (7.sz.

óbra).

A tömegtájékoztatás a földrengést követő első napokban gyakran
heveny járványveszélyről tudósít. Ezzel szemben Alexander D. lIl és
Spencer H. /20/ közleményei szerint a három hónapon belül bekövetke-
zett íertőző megbetegedések spektruma és incidenciája a korábbi ada-
toktól észrevehetően nem tértek el. A közegészségügyi-járványügyi meg-
előző intézkedések eddig minden esetben elég hatékonynak bizonyultak.

A katasztrófát követő helrzetet számottevően befolyásolja az érin-
tett terület lakos§ágának demográfiai megoszlása. fontosságát mi sem bi-
zonyítja jobban, hogy amíg a testfelszín 20 Vo-árakiterjedó égési sérülé-
sek túlélésének v alószínűsége az 5-14 év közötti kor oszíálynál98 vo, ad-

dig az a mutató 0 -1 év közöít92 7o-ra, a75 év fe|etti korosztálynál pedig
39 7a-ra csökken (Zellweger G, l22l) (8.sz.ábra).

A felsorolt adatok mérlegelésénél számításba kell venni, hogy min-
den katasztrófa specifikus és egyedi. Emiatt a sérülések nagyságrendje,
annak vezető sérüléstípusok és súlyosság szerinti megoszlása előre nem
prognosztizálhatÓ. Mindezek elismerése mellett, a fenti elemzés alapján
a katasztrófa egészségügyi felszámolásának köriilményeire az alábbi ál,
talános következtetések vonhatók le:

1.) Katasztrófában az egészségügyi ellátás körülményeit, feltételeit,
lehetőségét, a mindenkor kialakult általános és egészségügyi helyzet
szabja meg;

2.) Az egészségngyi ellátás hatékonysága közel azonos mértékben
múlik a sérültek kimentésének, kiszállításának, elsősegélyben részesíté-
sének időtartamán és az orvosi ellátás szakmai és technikai felkészültsé-
gén;

3.) Katasztrófa helyzetben az egészségügy csak más s zakágazatokka|
(például: műszaki, technikai, vegyi) eg5rüttesen képes feladainak betöl-
tésére;
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8.sz.ábra
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4.) A katasztrófa egészségügyi ellátás körülményei, feltételei nem
azonosíthatók sem a háborús, sem a tömegbalesetek körülményeivel és
feltételeivel, következésképpen azok szervezési modelljével ós taktiká-
jával sem;

5.) A katasztrófa kdvetkezményinek egészségügyi felszámolása nem
korlátozódik csupán a gyógyító-kiürító ellátásra, hanem az kiterjed a kóz-
egészségügyi-járványűgyi, az egészségügyi anyagi-technikai, az egész-
ségügyi szervezési-vezetési feladatok ellátására, vagyis az egészségügyi
ellátás teljes egészére.

A felsorolt tényezők kiindulási alapul szolgálnak a katasztrófaorvos-
tan tágyának, céljának, feladatainak, alkalmaZott nómenklatúrájának,
metodológiájának, vagyis elmélet- és $lakorlatrendszerének körvonala-
zására.

A katasztrófaorvostan meghatározása, célja, tárya, elmélete, gya-
korlata

A katasztrófa körülrnényeknek és kóvetkezményeinek elemzése
alapján a kalasztrófaorvostan a béke kónilmények között bekövetkező
rend6vüli helyzetben a lakosság egészségtigli ellátásának elmélet és gn-
korlatrendszere. Az orvostudomány ezen új, önálló s zakágazatának a célja
rendkívüli helyzetben a katasztrófák egészségügyi következményeinek
komplex felszámolásához, egésxégügyi taktikai irányelvek, egységes el-
látási elvek, megengedhető kompromisszumok, szervezési módszertani
keretek kidolgoz ása. A katasztrófák egészségúgi kovetkezményei közé az
adott terület lakossága által elszenvedett sérüléseket, egészségkároso-
dásokat, továbbá az egészségi állapot további romlását veszélyezLető té-
nyezőket és a helyi egészségügyi szolgálatot ért veszteségeket soroljuk.
A katasztroíák egészségügti kóvetkezményeinek íelszámolása alatt az érin-
tett terület lakosságának komplex egészségügyi ellátását értjük.

A katasztrófaorvostan vizsgálati tárga a kiváltó ok és következmé-
nyek közötti ósszefúggések tudományos és gyakorlati clemzése. Ennek
érdekében vizsgálja a katasztrófa károsító tényezőí által kiváItott vezető
sérülések és megbetegedések típusait, azok kórélettanát, kórlefolyását,
a célszcrű diagnosztika és therápia módszereit. Az orvostudomány ered-
ményeinek felhasználásával kutatja, kidolgozza és ajánlásokat tesz a
ku,.,promisszumos segélynyújtás módszereire, eljárásaira. Vizsgálja a
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változó körülménvekhez rt
szintjeitésterjedelmét. 

rgalmas, alkalmazkodni képes segélynyújtás

Ajánlásokat tesz a katasztíófák.kovetkezményei egészségügyi fel-számolásának ren dszerére,szervezeti egységeire, technikai eszközrend-szerére. Kidolgozza és [olvamatosan tovibbTelleszri u t .iu.rr..;ru 
"gerr-ségügyi képzés küIönboző szintú .r"Ú;ik#;;;!"r*"i'.."rU,.

Következésképpen a katasztrófaorvostan nem korlátozódik egyeskórformák és kórképek t<óroktanának, korl;iáryi.ir,}"r"'áLgnoszlikájá-
nak, gyóglkezelésének. c oészségrlg],i t."h" iÜŰ;6;i.]'.ren"r U..-gálat ár a. Fe la da t a a t ataiztrOá, Ű.uar,.ii"}""lijru li' i.[)1,0"o, u t"-tasztrólák által súitott terület la kosságé""k kÖiJ; ;;é'ir.égügyi ellá-
í:1_|."::U. 

r"roldására igé.nybe uesz"i a t<tiniiai'JJ'pr'áÖnil"rn.ai"inu
Ismeretelt és azokat a rendkívü_li körülmények kiuáttotia attatano, es
:§é:r."q lgi he lyze t f ü ggvényéUe n a tka l mázza.' a i."'ir.ri.or" rga-_segligi eI lá tás la kt i ká i án a k ténle7é.t a minaenkori hely".'i")rrgur*urunalkalmazkodni kéoes seoélr.nyrl-Lr.ri"rj;;;'k;; iiffi irái.U ."g"a-lasztása, a sérüIteI e, U"i.o.ilIá.to l"d;gy;;;Üffi?r'"l.".'. ..g-mentése. cgészségi állaooÜnak helyr;;iií,áH;;ábbllr!'.-r.arUar...-
dások megelőzése képezi.

, --, -A.katasztrófaorvostan filozóJiája, az ellátds taknkája a szúmolrcvökü lön bségek e llenerc kaze t á U a káűn á i"riŰZi.r'EfiiiÁii ba n, mód -szereiben _felhasznáIia a hábonis,seUrrr, e, i"6,ffilii7§es kipróbálés bevá lt módszereit. Gva korla tában támaszkodű ŐdkívUiiLaananye*közöti e7eszsé4üpi el ianism klklszu ii iái,Zi "iiéiőt' iiokakt ktpzett. kellő mobi!irússal. felszeienseuet és lapasztololokka! rend,e!kező szer_u e z.e t e ire. Ez i nd o ko ti a á honv a efr sz s e gü e,i ;;;i;i;;;; ; ;;;Ő oly os l a n i
{: #::.r!::*"O .ut<ségességén,it,, *i,Í,i "iÁi}"'Z,""'i7i *uar" *-v os t an S zoros e g) üttmúködé s ét.

Összefoglaló következteíések

, _ _1.) 
A katasztrófaorvostan a béke körülmények között kialakult rend-kívüli helyzetben végzett egészség.g,r ;ilá-á. ái.jÜii""k?T gr"uon"_tanak összessége.

, . _2.) Katasztrófa alatt a különbözó károsító tényezők áItal váratlanulkiváltott, a lakosság jelentős hanyaaa senitáslv"ri égá.^ági?rilp*ar"t

l80



és életfeltételeinek károsításával j áíő vagy azt yeszé|yeztető o|yan rend-
HvüIi helyzetet értjük, melynek felszámolása csak külsó erók és eszközök
bevonásával lehetséges,

3.) Katasztrófák egészségügyi következményei közé soroljuk:

- az adott terület lakossága által elszenvedett sérüléseket, egész-
ségkárosodásokat;

- az egészségi állapotot másodlagosan veszélyeztető tényezőket;

- a helyi egészségügyi szolgálatot ért veszteségeket.

4.) A katasztrófák egészségüryi következményeinek felszámolása
alatt az érintett terület lakossága sérültjeinek (betegeinek) teljes felgyó-
gyulására és a további egészségkárosodások megelőzésére irányuló
komplex egészségügyi ellátást értjük.

5.) A katasztrófa egészségüryi ellátás körülményeit, feltételeit, szük-
ségleteit a katasztrófa kiváltotta általános és egészségügú helyzet szabja
meg.

6.) A katasztrófák közvetlen következményeinek fe|számolásában
alapvetóen a klinikai medicina, a közvetett következmények ellátásában
pedig a preventív medicína feladatai kerülnek elótérbe.

7.) E feladatok a konkrét helyzethez alkalmazkodó rugalmas meg-
oldást a katasztrófa egésxégüryi taktika alkalmazása teszi lehetővé,
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KATAszTRóFÁK EGÉ§zsÉGüGyI röwrxrzuÉnryn-
NBr pBLszÁuolÁsrine lÉrnBrrozoTT ncÉsz-
sÉcücyt sZAKoRvo§,MoDELL-szERvEzET,

Szranojev Györg, Polgór lóuef, Kéi Taruis|

A szerzők hangsúlyozzák katasztrófák (rendkívüIi könilmények kö-
zött) esetén az első, helyszíni ellátás jelentőségét. A §érültek (betegek) meg-
mentése nagmértékben fúg a sérülés és az első beavatktlzós közt eltelt
időtől. A szakorvosi szintre emelt elsó ellátást az alkalmilag létrehozott
"mmtőos7íag" +ól várjáN mely jelentős idóveszteség54el jár. Állandó keszen-
létű, ósszeszokott személyzettel és speciális anyaggal felszerelt "modell-szer-
veza" szükségességét, alkalmazásainak lehetőségeit ismerteik.

A katasztrófák ma már nem ritkák. Reális veszélyt jelentenek, meg
van a jellegzetes szezonalitásuk, Kádár többek között felhívta figyelmet
a sórűlések szezonális megoszlására, illetőleg az időjárási frontok szere-
pére az egyes baleseteknél. A katasztrófák oly sokfélék, egyes országok-
ban oly kevés tapasztalat áll rendelkezésre, ezért állandóan tanulmá-
nyozni kell, felszámolásukra terveket kell kidolgozni. A katasztrófák el-
hárításához még békés hétköznapokon készülni kell. (4,11)

A katonaegészségügy már korábban is gondot fordított a megfelelő
irányú szakképzésre, illetve továbbképzésre. A honvédelmi oktatásról
szóló elvek megfeleló adaptációja támpontot nyújthat a katasztrófák el-
látásához szükséges ismeretek oktatásának megtervezéséhez is. (3,10)

Ónódi kiemelten fontosnak tartja, hogy az egészségügyi ellátásnak
(polgári és katonai) kapcsolódnia kell a lakosság szükégleteihez, hiszen
például a természeti környezetben további kedvezőtlen tendenciákkal
kell számolni. Ugyanitt javasolja azon területek - melyek között a sürgós_
ségi betegellátás is szerepel - fejlesztését, ahol gyors eredrnény várható.
(18)

l ü, sztanojev Györ8y orvos-ezíedes, Dr, Pol8ár József orvos-ezredes, Dr, Kéri Tamás orvos-ez
redes (Kecskeméti Honvédkórház)
Me8jelenti A Honvédorvos l993l 1, §zámában
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A polgári és katonaegészségügyi szolgálatok közö§ tervezése, clvi és
gyakorlati módszerek kidolgozása látszik a legeredményesebbnek.

A szakmai fejlódés utóbbi 25-30 évében világszerte - tóbbé kevésbé
tudatosan - felismerte, hogysúlyos és sürgős ellátást igénylő sérültek (be-
tegek) életbenmaradását, illetve egészségük tartós károsodásának kivé-
dését dóntően az első ellátás gyorsasága és adaequat volta befolyásolja.

A vietnámi háborúban a halottak száma 5-10 a/o-kal csökkenthető
lett volna, ha a sérültek hamarabb részesültek volna segélyben. A "rto-
dell-szervezet" ezt a viszonylag gyors mozgathatóságával, róvid telepítésű
idejével részben biztosíthatja, (17,1)

Azoknak a sérülteknek (betegeknek) az ellátása tartozik ebbc a cso-
portba, akiknek életfunkciói és anyagcserefolyamatai veszélyben van-
nak. Ncm fogadható el az a felfogás, hogy az első ellátás kevésbé fbntos
és mindenáron a praehospitalis idő csökkentésére kellene töreketlni. A
sürgősségi ellátásban elíogadottá vált az a koncepció, amely az ellátást
egységes, töretlen folyamatnak fogja fel, amelynek már az egészségká-
rosodás helyszínén kell kezdődnie, úgy, hogy a továbbiak során megsza-
kítás nélkűl folytatható legyen. Az ellátás tagolódását (kiürítési szaka-
szok száma) a sérültek száma ós az ellátásukra rendelkczésükrc álló erők
és eszközök aránya határozza meg. Véleményünk szcrint nem tartható
az az álláspont, mely a sürgősségi ellátást kizárólagosan gyógyintózeti ke-
retek közótt képzeli e|. (2)

Amentók jól ismerik a laikus közvélemény tóbbségi elvárásait a" gáz-
pedáI elméIet"-et a helyszíni ellátással szembeni minél gyorsabb gyógyin-
tézetbc juttatását. A"gdzpedál elméletnek" nevezett felfogásnak még ak-
kor sem lehet helye, ha a sürgős ellátást igónylő egészségkárosodás kü-
lönösen katasztrófa méretekben, esetleg gyógyintézet közelében törté,
nik. (|2,2)

A hclyszíni szakorvosi tevékenység a mcdicina klasszikus gondtllktl-
dásmódjának és gyakorlatának különleges körülményrevaló adaptálását
igényli. Az első szakorvosi ellátás valamennyi orvosi szakmából tartalmaz
ismeretanyagot.

Speciális gép-műszerparkot igónyel, a munka ezért megt'elelő hely-
hez és team-hez kótött. A í'elkészülés igen fontos momentuma a legszük-
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ségesebb anyagok kiválasztása. Helyeselhetők az egyszerhasználatos esz_
közök rendszeresítésére vonatkozó javaslatok. Fontos a korszerű csoma-
golóanyagok, csomagolási módok kidolgozása. (2,14)

A beavatkozások elvégzésébez megfelelő vizsgálatokra van szükség
egyrészt, hogy a beavatkozások önmagukban is racionálisak legyenek,
másrészt, hogy az egyébként célszerű tevékenység más - még fel nem
fedett - kórfolyamatra kárt ne okozzon,

A helyszínen megfelelő felszerelés hiányában többnlre kivihetetlen
a sérültek (betegek) megfelelő vizsgálata. A helyszíni betegvizsgálat el-
sijsorban a környezet zavaró hatásai és az eszközök szűkössége miatt
különbözik a szokványostól. (2,9,20)

A sérülteí (beteget) a praehospitalis fázisban veszélyeztei, illefue álla-
potromláSát Íokozztl:

- az alapfolyamat progressziója;
- az első szakszerű beavatkozás késedelme;
- a szállítási trauma,

Miután a katasztrófa helyszínén egy sérültnél úgynevezett többszö-
rös sérülések keletkeznek, ezen többszörös sérültek ellátásánál egyide-
jűleg több speciális profilban járatos szakorvosnak kell résztvennie, illet-
ve szorosan együttműködnie. A fő figyelmet az elsődleges, vezető sérülés
ellátására kell fordítani, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy a súrgős ellátást igényló vezető sérülés többször változhat. (22)

A helyszíni etlátás, az általunk hangsúlyozott, bizonyos fokig szakor-
vosi szintű ellátás folyamat elsó láncszemeként ami elsősorban az életve-
szély elhárítását és a szállításra való felkészítést íaítalmazza, a korábbi
ellátási rendszerekben hiányos volt. (2)

A kritikus állapotban lévó sérültnél (betegnél) előtérben állnak az
életet közvetlenül veszélyeztetó funkciózavarok, állapotának javítására
irányuló célszerű beavatkozások gyakran az alapbetegség felismerésétől
függetlenül kell, hogy történjenek.
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Néhdny helyszíni beavaikozást kötelezően igenylő kórkép:

- felső légúti elzáródás (szabad légutak biztosítása),

- mérhetetlenül alacsony, vagy magas systoles vérnyomás,

- manifest külső vérzes,
- jelentős fájdalom,
- kétoldali, súlyos tüdőcompressio (ptx. folyadék),

- súlyos mérgezések,
- szállítás alatt az állapot progresszióját eredményező egyéb ténye-
zők (rögzítetlen csonttörés, hányás. stb.,.).

A fenti elvárásoknak megfelelő tevékenységet úgy gondoljuk, hogy
jelenleg Magyarországon egyetlen szakma önállóan nem képes biztosí-
iani. Ehhez a tevékenységhez több szakorvosból álló teamek szüksége-

sek, akik a mi elképzeléseink szerint elsósorban anaesthesiológusokból,

sebészekből, traumatológusokból, toxycologusokból állnak.

Fentiekból következik, hogy törekedni kell arra, hogy megfelelő
szervezés, felszerelés és szakképzettség birtokában tömegsérülések, ka-

tasztrófák esetén is biztosítható legyen a szakorvosi szintre emelt első
orvosi ellátás.

Parker felhívja a fi gye|met az e|őzetes képzésre, tréningre. Azi:zraelí
háború tapasztalataibót megállapítja, hogy a korai ellátás csökkentette a

shock kiaiakulás ánák számát és lehetővé tette azí, hory hosszabb idő
álljon rendelkezésre a végleges ellátásig, hiszen a shocktalanítás hama-

rabb elkezdődött. (19)

Ennek következtében a szállítás ideje lényegesen meghosszabbítha-
tó, a sérülteknek, valamint az ellátásban résztvevőknek lényegesen na-

gyobb lehetőségük nyílik arra, hogy a kritikus állapotú, vagy speciális el-
iátást igénylő beteg megfelelő profilú gyógyintézetbe kerüljön, tömegsé-

rülések (mérgezések) sugársérülések esetén az inLézeti elosztás egyen-

letesebb legyen. Megnő a nagyobb távolságra szállítás lehetősége. Elóze-
tesen értesíthető a íogadó kórház. Az elvégzett beavatkozások megfele-

lően dokumentálhatók. (2,15)

Atermészeti, civilizációs katasztrófák okozta tömegsérüléseksérült-
jeinek megmentése, állapotuk súlyosbodásának megelőzése nagymér-
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tékben függ a sérülós és az első beavatkozás közt eltelt időtól. (2) Bizo-
nyos mértékben minden katasztrófa elhárításához elíogadható az az ál-
lítás, mcly szerint a"mentóosztag" ne alkalmilag, jelentós időveszteséggel
létrehozott egység legyen, hanem annak magvát helyezzék készenlétbc
és jeli;ljék ki. (7) Célszerű ezért önállő, állandó, beglrakorlott személy-
zettel rendelkező, állandó készenlótű, speciális gép, - műszerparkot jól
ismerő szakorvosokból, szakasszisztensekből és kiszolgáló személyzetből
álló "modell_szervezet" létrehozása. Az elmúlt évek igen nagy számú
(többszázezres) sérülthöz vezető katasztrófák elhárításában szerzett ta-
pasztalatokat Zhu Kewen dolgozta fel.

A t'elszámolásban résztvevók egyik fontos állomása volt a"második
Iépcső", melynek egy igen fontos láncszeme lehet az általunk létrehozott
"modelL szervezet". A fenti szerző leírja az eglres lépcsőben elvégezhető
hcavatkozásokat, megemlíti a specialistákbóI álló rnozgékony teamek je-
lcntííségét. (13,23)

Köve telmény, hogy a gyors alkalmazhatóság érdekében a"szervezet"
anyag ós technikája le5len állandó készenléti állapotban, legyen önálló
ós önellátó. A "m odell-szen,ezet" anyaga"beélesített" állapotban menetké-
szen, málházva van, így kiküszöbölhető az anyagok, eszközök szállí-
tásának cgyik ncuralgikus pontja az átrakodás. (5). Változik a gy1gyíló
munka gyakorlata, mcrt órvényesíteni kell az egésxéges doktrínaszerű
clvckct és gyakorlatokat. A prioritás megállapításában segítenek a nu-
mcrikus osztályoási rendszerek Az ellátás eglségesítésének szakmai elő-
nyei mcllctt, az is cél, hogy rcndkívüli helyzetben jól együttműködjenek
orvosok, szakdolgozók, egyéb kisegítő szeméIyzet. (6)

Az általunk kialakított szervezet a helyzettől függően alapvetően se_
bészeti és belgyógyászati típusú sérültek ellátására alkalmas, úgy hogy az
cgyik vagy a másik szakma kap nagyobb hangsúlyt a személyi állománya
összetételét illetően.

A " szetyezet" fcladata katasztrófa helyzetben vagy rendkívüli körül-
mények között szakorvosi szintre emelt első orvosi segélynyújtás a hely_
színcn.
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Az első szakorvosi szintre emelt orvosi segélynyújtás keretében a
sérültek (betegek) számának és súlyosságának függvényében elsősorban
az alábbi feladatok elvégzésére kell képesnek lennie:

- részleges eü. mentés,

- műszereskülsővérzéscsillapítás.

- shock ellenes threapia megkezdése (centralis vénabiztosítás, in-
fusio bekötés),

- szabad légutak biztosítása (intratrachealis tubus alkalmazása),

- feszülő ptx. ellátás (mellkasi drainage),

- roncsolt lág5nésxebek ellátása (anaerob fertőzés megelőzése),

- végtagok nagyfokú lágrész roncsolódása esetén szükséges am-
putatio,

- végtagtörések transzport rógzítése egyszerhasználatos külső
rögzítővel, vagy transzfixációs gipszkötéssel,

- specifikusprofilaxiokmegkezdése,

- antibioticustherapiabeindítása,

- hólyagkatéterezés(punctio),

- (ismert) mérgezések esetén antidotumok adásának megkezdése,

- sugárbetegségkomplextherapiájánakmegkezdése,

- súlyos psychoreactiv állapotban lévők kezelésének megkezdése.

A segélynyújtás különböző formáinak lépcsőzetes, minőségében fo-
kozatosan emelkedő, egymáshoz kapcsolódó rendszereit többen vitatj ák.

A kellő idejű segélynyújtás alatt a különböző súlyosságú sérülés típusok
elóírt idótartamon belüli meghatározott terjedelmű ellátását értik. (8)

A "modell-szervezet" személyi állománya és szervezeti
felépítése:

A " modell-szeruezet" szeméIyi állománya a Kecskeméti Honvédkór-
ház szakorvos, eü- középkáder és műszaki állományára épül, abból kerül
felhasználásra oly képpen, hogy a kórház múködóképességét a tovább!
akban megőrzi. A"modell-szervezet" létszám 32 fő, ami tulajdonképpen
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mintegy 100 fő (a kórház létszámának 1/4-e) folyamatos és cétirányos
felkészítését igényli.

0sszetétele

vezető: orvos
segítő (eü.anyagos)

Szakorvos:
sebész és traumatológus
anaesth.intensiv
belgyógyász
(szükség esetén)
ideggyógyász
(szükség esetén)
(átlagosan)
szakasszisztens:
műtős

anaesth.
műtős segéd
ápoló
labor
(összesen)
Ksegítő, biztosító:
gkvezető
szakmunkás
beteghordó
(összesen)
Mindösszesen:

Iíő
1fő

5fő
2íő
2fő
5fó
1, íő
2-3 tő
12íő

lIo
2fő
2fő
zíő
1fő
9tő

5fő
4íő
2fő
llto
32íő

.. A "modell-szervezet" anyagának döntő része (kb. 85-90 Vo-a) egy
Onálló Egészségüryi Osztag anyagi-technikai eszközeire épül.
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Egé sz s é gü gt i sza kt e chnika :

- műtókonténer ldb
- kötözőgépkocsi 1db

EgÉb technika:

- szabadplatós tgk. 1 db (k0
(Skoda 706 RT)
- aggregátor (HAD-16) 1 db (kt)
- vízszállító gk. 1 db (kt)
- üza.utánfuó 1,25 m3 1 db (kt)
- szállító tgk. (3-5 t) 1 db (k0
- autóbusz 30 személyes 1 db (k0
(vagy 2 db mikrobusz)

Az egészségüg1,1szakanyagok, s minden egyéb szükséges anyag és
technika tárolása, karbantartása, frissítése a Honvédkórháznál történik.

A" modell-szervezeí" alkalmazása elsósorban katasztrófa helyzetben
előny<is és gazdaságos, amikor is több száz sérül (beteg) ellátása válik
szűkségessé. Vámos szerint alkalmazási lehetőségeit illetóen minden-
képpen be kell illeszteni egy komplex ellátási rendszerbe; önálló működ-
tetése vitatható, Alkalmazható a már kárhelyen lévő egészségüryi egy-
ségek ellátó kapacitásának és szakmai szintjének megerósítésére. Alkal-
mas katasztrófák közelében lévó és működőképességüket egészében,
vary részben megtartott egészségüg5ri intézmények megerősítésére.

Tömegbalesetek egészségügyi követkeanényeinek felszámolására -

pld. Autóbusz balesetek, stb... - nem célszerú és nem gazdaságos.

A "modell-szervezeí" hatékonyságát nagymértékben segítené, ha
azonnal bekapcsolódhatna megfelelő híreszközökkel az Országos Men-
tőszolgálat hírhálőzatáb a. (27)
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Időnormák:

Indulási készenlét a ria§ztás vétele után:

munkaidőben 60 perc

munkaidőn kívül 120 perc
Fogadókészség elérése
(a kiérkezéstől számítva)

nappal 70 perc
ójjel 90 perc

A " modell-szervezet" állományával és felszerelésével minteg]. 16 órás
tevékenység során 100 fó kütönböző súlyosságú sérült első siakorvosi
e|látására,szállíthatóvá tételére képes.

Tudomásunk szerint jelenleg Magyarországon katasztrófák egész-
ségügyi felszámolásában való részvételre, első szakorvosi segítségnyúj-
tásra alkalmas, állandó készenlétű, megfelelő szakállománnyal éJsiai-
technikával rendelkező azonnal alkalmazható szervezet ninós.

Az általunk kidolgozott "modell-szervezeí" szakmai összetétele, fel-
szereltsége, a személyi állomány és egészségügyi anyag, technika egy
ugyanazon helyen koncentrálása, az állomány összeszokottsága és speci-
ális f'elkészítettsége képezik eredményes alkaImazhatóságát.

A sérültek, valamint saját személyzeíe részére megfelelő előre cso-
magolt élelemmel és megfelelő ivóvíz készlettel rendelkezik,

A "modell-szervezeí" személyi állománya, anyaga, felhasználhatósá-
ga, alkalmazási lehetősége még vitatott. Folyamatos gyakorlás és szakmai
tapasztalatok gyűjtése során a " szervezet" vállozik, alakul, Célun\ hogy
kis létszámú és hatékony legyen.
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KATONAI MINŐSÉGÜGY

A HADmARI TERnfrKBK És szolcÁr,rerÁsox,
IIADFEI§zERELÉsI cxrBr r,mlósÉc-

nzrosírÁsÁN.q,x pnosLÉMAI

Bdn Józsell

1. Hazai felhasználásri hadiipari rermékek és szolgáltatások,
hadf elszerelési cikkek minóségének tanúsítása

A haditechnikai eszkózök, felszerelési cikkek többségének minőség-
ellenórzése, a ryártó és szolgálatató rendszerek minóségtanúsítása csak
olyan "harmadik féI" által lenne (remélhetőleg a megfeleló szabályozás
után lesz is) elfogadható, amely a megrendelótól, a felhasználótól, a
gártóíól és a szolgáltatótól egyaránt független. Ennek feltétele intéz_
mény oldaláról jelenleg nem biztosított.

Ebból eredően a minóségtanúsítás (ellenórzés) feladatait ma a ha-
diipari termékek és szolgáltatások, hadfelszerelési cikkek vonatkozásá-
ban relációktól függetlenül - erymástól elkülönítve - uá3zik

- aszolgálatfőnökségek,

- az MH Haditechnikai Intézet,

- a HM Elektronikai Igazgatóság Rl
- az MH anyagellátó közponljai,

- ismeretlen kft-k,

- a gyártók és szolgáltatók MEO-i,
- apolgáriintézetek (MERT, Gyógyszeripari Kutató Intézet, ME-

EI, KERMI, stb.),

- import termékek és szolgálatások esetében ismeretlen intéZeteli

l MnJóz§€f mk€zredesMHArya8i-technikaiFócsoportfónökét
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- és 1993. dec.31-ig az MH Minőségtanúsító Intézet (MITI),
amelynek a minóségbiztosítás egyedüli feladata lett volnalehet-
ne, mivel az Lntézeí rendelkezett a megrendelőtől és gyártó-
tóliszolgáltatótól való függetlenséggel (1993. dec. 31-i hatállyal
felszámolásra került),

A feIsoroltak által végzett minőségi ellenőrzés (tanúsitás) személyi
és technikai feltételei viszont csak nagy áltaIánosságban biztosítottak,
ugyancsak hiányosak az alkalmazott követelmények megfogalmazásai is.
Ezek pedig kizárják az egységes csereszabatosságot, amelyek pedig elen-
gedhetetlenek a hadsereg anyagi-technikai ellátásában.

A gyakorlatban ennek eredményeként van olyan gyártó és szolgála-
tató, ahol pl. anélkül gyártanak nyomástartó edényeket (tűzoltó palac-
kokat), hogy a nyomásmérő műszer hitelesítéséről - amellyel a "pontos"
mérést végrehajtják - nem is hallottak.

Következésképp a hadsereg, mint felhasználóialkalmazó, a termé-
kek és szolgáltatások minóségének rendkívül változó skálájával találja
magát szembe.

Több esetben volt tapasztalható, hogy a felhasználó'jól felkészült'
képüselője a termék vagy szolgáltatás mennyiségi átvételénól szívesen
eltekintett a minőségi észrevételektól és szinte megakadályozhatatlanul
képes a hiányos terméket, szolgáltatást"kilopni" azizemek területéról a
gazdasági (beszerzési) tervteljesítés érdekében (főleg a belsó piacot ille-
tóen). Erre számos példát lehetne felsorolni, amelyet mind a gyártó, mind
a kereskedelem hallgatólagos érdeke kölcsönöscn fedezett.

A megfelelő és egységes szabályozottság hiányában, valamint a tu-
datlanság következtében a hadiipari termékek és szolgáltatások minősé-
gének tanúsítását ma sok, hozzá nem értó, felkészüleIlenszervezetvégzi,,
amit a megrendelők ismételten tudatlanságból, esetenként pedig sajnos
tudaios, pénzügJi megfontolásokból el is fogadnak.

A helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy egyes hadiipari szolgál-
tatásokra előírt átvételi utasítások a mai napig nem készültek el. A mi-
nőségi követelményeket - a késztermék átvétele esetén - a szokás, a sze-
mély felkészültsége, a hierarchiában elfoglalt helye és egyéni megítélése,
döntési joga befolyásoltaóefolyásolja.
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Természetesen vannak ellenpéldák is, hiszen a hadiipar egyes szol-
gáltatási területein a minősógbiztosítás és tanúsítás már az 19'I0-es évek
elején bevezetésre került és ma is megfelel a legkorszerűbb minőségbiz-
tosítási és tanúsítási nemzetközi követelményeknek, azaz az ISO 9001
szabványnak (piackutatás- tervezés- fejlesztés - beszerzés - gyártás - ér-
tékesítés - szervíz - reklamáció stb.).

2. Imporí hadiipari termékek és szolgáltatások, hadfelszerelési
cikkek minőségének tanúsítása

Az elmúlt 35 év alatt a VSZ (KGST) országaiból importált hadiipari
termékek és szolgáltatások, hadfelszerelési cikkek minóségbiztosításá-
nak előírásait és átvételét az 1955. évi bukaresti egyezmény határozta
meg. A dokumentum tartalmazta a minőségtanúsítás kölcsönós elfoga-
dásának kötelezettségét is.

A gyakorlatban voltak ettől eltéró esetek is, amikor az import ter-
mékek és szolgáltatások minőségét a honvédség részéről korlátozottjog-
körrel ugyan, de saját katonai átvevők ellenórizték. Ebben az idószakban
a hadiipari termékek és szolgáltatások minőségét politikai kérdésként
kezelték, így a honvédség részérő| észreuételezett minőségi kifogások
még jobbító (minóséglavító) szándékként sem érvényesültek.

Ugyanakkor az is tényként állapítható meg, hogy a minőségellen-
órzés területén b evezetett 1955-ös kólcsónös elismerés alapelvként ma-
gában hordozta a mai, korszerú minőségbiztosítás alapelveit. Gyakorlati
megvalósulását nem a szakemberek felkészültségének alacsony színvo-
nala, hanem politikai (katonapoltikai) irányelvek prioritása és a piaci kí-
nálat hiánya akadályozta meg.

A VSZ (KGST) országok voltak hosszú éveken keresztül a hazailag
clőállított eszközök és szolgáltatások döntő többségének felvásárlói, il-
letve igénybevevói. A minőség ellenórzése, tanúsítása a korábban leírt
szabályozó szerint és módon tórtént.

A VSZ (KGST), a Szovjetunió feloszlásával megszűntek azok a ko-
rábbi t'eltételek, amelyek jól vagy kevésbé jól működtették az import be-
szerzésű hadiipari termékek és szolgáltatásokminóségének ellenórzését
és tánúsítását,
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A kétoldalú (többoldalú) kólcsönös minőségellenőrzés és tanúsítás
elfogadásának ma sincs elü akadálya, minden bizonnyal a jövőben is iry
fog működni, éppen ezért ezt a tevékenységet hivatalossá kell tenni a
velünk kereskedelmileg együttműködő országokkal, függetlenül a föld-
rajzi elhelyezkedéstől.

Bizonyos, hory a VSZ országokból korábban beszerzett technika
jelentős része továbbra is alkalmazásban marad, így az alkatrészek a kü-
lönböző szolgáltatások importja az adott országokból folytatódik.

Rendkívül sürgős átgondolni a teendőkeí abbrót kifolyólag, hogr az
említett orságokban a korábbi állani szinten §zervezett ellenőrzés
meg§zűnq é§ az új katonai ninősége|lenőrzés körülményei megváltoz-
tak.

A volt Szovj etunióban Gorbacsov kezdeményezésére 1985-ben a
polgári termékek vonatkozásában törvénnyel próbálták bevezetni a ka-
tonai minőségellenőrzést - sikertelenül, a piaci kínálat hiánya ezt meg-
akadályozta.

Elsősorban az említett országból történő beszerzésnél a termelés és
szolgáltatás ellenőrizhetetlensége miatt - ez alól sajnos a hadiipari ter-
melés és szolgáltatás sem kivétel - valamint a törvényi szabályozás hiánya
miatt, minéI előbb kötelezővé kell€ne tenni az import termékek és szol-
gáltatások minőségének ellenőrzé§ét/tanú§ítását. Ajánlatos lenne e kó-
telezettséget kiterjeszteni egyéb keleti és nyugati országokból szátmazó
termékekre is, Elófordult olyan eset, amikor az egész világon hatósági
vizsgálat és minősítés alá eső terméket importáltunk nyugati országból
és a magnr ellenőruésnéI a termék 4,5 Vo-a selejt volt Ennél a terméknél
az egész ilágon megengedett selejtszázalék 0 lehet, mivel életvédelmi
eszközról van szó (EURONORM 136-142).

Végkövetkeztetésként levonható, hogy a hazai és egyes külföldi sza-
bályozatlanság és a piaci kínálat ellenórizhetetlenségének időszakában
az import hadiipari termékek és szolgálatatások hazai, megbízható ellen_
órzésének élet-, vagyonvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt lend-
kívüli jelentősege van.

Nálunksajnos az importált termékek és szolgáltatások minóségének
ellenórzéséhez szikséges személyi és technikai feltételek jelenleg csak rész-
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ben adottaN azonban már a fokozatos bevezetés is elósegítheti az import
termékek és szolgáltatások minőségének javulását részben a valóságos
végrehajtással, részben pedig az ellenónés lehetőségének előírásáv aL

A haditechnikai termékeknél a végtermék minőségének ellenórzése
során gyakran az ellenőrzött termék megsemmisül (pl. lőszerek, robba-
nóanyagok, aknák, más termékek roncsolrásos üxgálatok) , ezéfi is é|-
szerű a üzsgálatnak több változatát alkalmazni.

Elemezve az import hadiipari termékek és szolgáltatások minóség-
biztosításának kérdéseit, annak ellenőrzés és tanúsítás komponenseire
az alóbbi eljárások lehetségeselg illetve szül<ségesek:

- a gyártás minőségbiztosítási rendszerének felmérése,

- a termelés kritikus fázisaiba beépítendó ellenőrzesek,

- különböó helyszíni üxgálatok elvégzése, illetve bizonylatok
megkövetelése (próbapadi, rnúködés közben, laboratóriumi el-
lenőrzések, végátvételek vegrehajtása),

- hazailaboratóriumiellenőrzések,

- hazai üzembehelyezé§ előtti vixgálatok,

- hazai üzembe helyezéskor rnúködés közbeni ellenőrzes,

- a felsorolt módszerek kombinációja.

Az import hadiipari termékek és szolgáltatások minóségének ellen-
őrzési és tanúsítási tapasztalatai az MH Minóségtanú§ító Intézetnól nem
voltak jelentősek, hiszen ilyen feladatot csak nagyon ritkán kellett vég-
rehajtani (adott termékre elfogadott általános érvény{ előírások meglé-
tének az isrneretének hiánya ezt jelentősen hátráltatta is).

Az 1. pontban felsorolt hadiipari termékek és szolgáltatások minő-
ségének ellenórzését és esetenként tanúsítását végző szervezetek való-
színúleg még kevésbé felkészültek, mint az MH Minóségtanúsító Intézet
volt.
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3. Export hadiipari termékek és szolgáltatások, hadfe|szerelési
cikkek minőségének tanúsítása

Az export hadiipari termékek és szolgáltatások minőségi ellenőrzése
é§ tanúsítása a VSZ (KGST) országok vonatkozásában szintén az 1955-
ös bukaresti kölcsönös elismerésie gyezmény alapjántörtént. Voltak ese-
tek, amikor a kölcsönös elismerés csak formálisan lét ezetí, teh^L azismé-
telt ellenórzést az adott ország katonai ellenórző szerve is végrehajtotta.

A fejletl országokba irányuló export minóségellenórzését alapvető-
en a hazai katonai ellenőrzés (KÚM) végezte. Az úgynevezett harmadik
világba tórténő exportnál a megrendelők és szállítók kivétel nélkül egya-
ránt eltbgadták a hazai katonai ellenőrzést. Voltak sajnos olyan esetek
is, amikor a hazai gyárt<i vagy szolgáltató a katonai átvétel által selejtnek
miníjsített termékeket ós szolgáltatásokat is exportálta, fclvállalva in-
kább ajóval drágább folyamatos szervíz biztosítást, vagy a piacvesztést is
(az állam károsult, a személyek jól jártak). A termékek és szolgáltatások
cgy részénól, tartva a katonai minóségellenórzés szigorától, az ipar me|-
lőzte a katonai ellenőrzés igénybevételét, hiszcn csak akadályozta volna
a 'blkeres" export<lt.

Ez arra az időszakra volt jellemző, amikor az iparvállalatok úgy tud_
ták, hogy létezik egy 1962. évi kormányhatározat "A haditechnikai és
egéb KUM álvétel alá tartozó glártmányok gánásellenórzésének és álvé-
telének rendjéről "B" és " M' esetére". Az 1950. óta műkddő KÜM-ök tevé_
kenységének teljcskörú szabályozását Honvédelmi Bizottsági haíározat
valr'rsította meg, "B" időszakra a 61137l|962. számon, "M" időszakra
6l152l1963. számo n. A rendszerváltást követóen, ajogszabályok körében
végrehajtott dercguláció keretében a 31641199O. számú MT határozat
mindkét említctt szabályozást hatálytalanította, így az export hadiipari
tcrmékek ós szolgáltatások minősógének ellenőrzését és minősítését a
KUM-ök jogutódjaként a Magyar Honvódség Miníjségtanúsító Intézet
törvényes alapok nélkül végezte, felszámolásáig.

Azt, hogy ez a kialakult és "ktd lakított" helyzet milyen károkat okoz
az országnak, egy másik tanulmány, vagy értekezés anyaga lehetne. Egy
tény, a vállalatoknál még megtűrt (mert korábbi több, mint 400 vállalat_
nállgazdálkodó szervezetnél múködő esetenként kijáró katonai átvevők
az utóbbi években már 50-nél kevesebb gazdálkodó szervezettel voltak
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kapcsolatban) katonai átvevók jelentése alapján megállapítható volt,
hogy az exportált hadiipari ryártás és szolgáltatás volumene nem mérhe-
tő össze az MH MITI által ellenőrzött termékekvolumenével. Sajnálatos
az a tény is, hogy a nem ellenőrzött termékek és szolgáltatások eg5l része
sele1t. Miért is váItozott volna ez a poziűv irónyba a szabályozatlanságok
időszakában, amikor a szabályozottban is voltdk negatív jelenségek? Aje-
lenség ellenkezője lenne az ésszerűtlen.

4. A különböző tárcÁk együttrnűkiidésének sziiksége§§ege a ha-
diipari gyártás és szolgáltatá§ minőségbiztosííásában

A korábbi időszakban az MH és a kúlönböző tárcák eryüttműködé-
sét az érvényben lévő szabályozókon túl többek között az adott minisz-
tériumoknál működő katonai részlegekbiztosították jól vagy kevésbé jól.
(Ezek a részlegek foglalkoztak az ipari tevékenpége n túl az otszág gaz-

daságának minősített időszaka való felkészítésével is).

Az áIlami iníézményrendszer új raszervezése/átalakítrása következté-
ben az említett részlegek megszűntek a feladatokkal együtt. (Eryes fel-
adatok átadása formálisan megtörtént ismert vagy ismeretlen, de min-
denképpen kevésbé múködésképes szervezetek részére.).

Több országban a termékek és szolgáltatások minőségének biztosí-
tása kormányszintű feladat. Svédországban az a kormány, amely nem tud-
ja biztosítani a termékek és szolgáltatások minőségét megbukna. Német
országban úgy értékelték, hog5l az új minőségi rendszerek, törvények és

a szükséges szabályozók bevezetése a GDP 10 7o -os megtakarítását ered-
ményezte-

A fogyasztói érdekvédelemmel kapcsolato§ törvény, a minóségügyi,
továbbá a szabványügyi törvények hiánya, illetve a meglévő jogszabályok
érvényesítésének akadályai az országnak több százmillió forintos kárt
okoz évente, melynek nagyságrendje csak becsleseken alapszik és évek
óta elméleti vita tárgyátképezi akülönbözó szakemberek között.

Szemlélet vonatkozásában a hazai viszonyok a jogszabályi háttértól
naglron elmaradtak. Meg nem érthető módon az MH Minóségtanúsító
Intézet felszámolására döntés született, ellentétesen a 2006/1993. Kor-
mányrendelet 8. pontjával, amely szerint: "Felül kell vizsgólni a hatósági
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feladatokat is ellótó vksgáIó-tanúsító intézetek helyzetét, figlelembe véve
a műszaki szabályozás és a piaci tanúsítás intézményenduerének kialakí-
tását, valamint a hxúszaki-szellemi értékek me4őnését,"

5. A hadiipari termékgyártá§ é§ szolgáltatá§ minőségének
szabályozottsága

A Kormány a 48/1991. GII.27.) Korm. rendeletében szabályozta " a
haditechnikai eszközök és szol4altatósok kivitelét, behozatalát illetve reex-
portjál' . Ezen tevékenységek engedélyhez kcitottek, amelyek kiadását a
rendeletben kijelölt bizottság (belügminiszter, a honvédelmi minisz-
ter, a kü|űgrminiszter, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztert,
a nenrzetbiztonsági üryekért felelős tárca nélküli niniszter, a Hadiipa-
ri Ilivatal vezetó 2, §. (1)) döntése alapján a Nemzetközi Gazdasági Kap-
csolatok Minisztériuma (NGKM) végzi.

A fenti Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdésében megfogalrnazottak
szerint a hadiipari termékek és szolgáltatások"minóségi vbsgáIata" is en-
gedélyhez kötött.

Ugyanakkor a hadiipari termékek és szolgáltatások minőségivizsgá-
latát és annak tanúsítását egyetlen rendelet, jogszabály sem teszi egyér-
telműen kötelezóvé. Ennek következményeként egyre gyakabban for_
dul elő a gyártók és szolgáltatók részéról a minőségellenórzés elhagyása,
amelynek" eredménye" a megbízhatatlanul működő selejtes termék, mint
például az új tipusú kézigránát gyártásánál is történt. Más esetekben is
lörténtek minőségvizsgálat elhagyások vagy ezek más, a gyártásban és
szoI gáltatásban érdekelt személyek, intézmények által történő elvégzése,
amelyek az esetek többségében reklamációval végződtek, elkerűlhető
károkat okozva elsósorban a honvédségnek és egyidőben a nemzetgaz-
daságnak is (pl. nem előkészített csapat é§ központi beszerzések, a LI-
GET vagy a SZAHARA programok teljesítése). A szabályozottság hiá-
nya, az ílj gyártók és szolgáltatók megjelenése, a technológiai fegyelem
fellazulása és a költségvetés folyamatos csökkenése tovább erósíti a
mennyiségi szemléletet, ami bizonyítottan a minóség romlását okozza.

A kormány felismerve a termékek és szolgáltatások minőségének
jövóbeni szerepét, 1992-bentárcaközi bizottságot hoztt létre a minóség-
úggyel kapcsolatos kormányzati feladatok kidolgozására. 1993-ban a
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Kormány 200ói1993. (HT 6.) Korm. határozatában döníött "a minőség-
üg/el kapcsolatos kormányzati feladatokról" , amelybel feladatként írták
elő a tárcák részére:

- a fogyasztóvédelem jogi szabályozásának,

- a szabványosítás jogszabályának és műszaki szabályozás szabá-
lyozottságának,

- a nemzeti akkeditálás rendszerének,

- a tanusítá§ok kölcsönös elfogadási rendszerének és az EK noti
fikációs rendszerbe való bekapcsolódás feltételeinek,

- a műszaki biztonságtechnikai felüg5releti rendszer jogi szabályo-
zásának,

- a vizsgáló-tanúsító intézetek további működési feltételrendsze-
rének,

- a Nemzeti Minóség Dii feltételrendszerének,

- a Kormány hosszútávú minőségügyi elképzeléseinek megalapo-
zása érdekében Nemzeti Minóségügyi Program kidolgozását.

Ezeket a feladatokat a haditechnikai eszközök gyártása és a szolgál-
tatások, valamint a hadfelszerelési cikkek vonatkozásában is végre kel-
lene hajtani. Mindezideig azonban nem történt §emmi elórehaladás, sőt
a végrehajtás lehetősége is ki van zárva, mert a Kormány m inőséguggel
kapcsolatos szándél<ónak határozatóval ellentétesen a Honvédelmi Mi-
nisztéium a hadiipai termékek és szolgúlltatósok minőségvbsgálatára és

tanúsításóra egatlen íelkészülí és a knzetú kbvetelrnényeknek többségé-

ben már is megfelelő intézetét, a Maglar Honvédség Mihőségtanúsító Inté-
zetét megszűntett&
Ennek követkeményezi ma beláthatatlanok.

ó. A hadiipari gyártás és §zolgáltatás minőségének legfontosabb
jövőbeli feladatai

Az eddigi nezetközi és történelmi előzmények bizonyítják, hogy a
hadiipari fejlesztések, gyártások, szolgáltatások és ezek minősége mindig
példát mutatott az ipar egésze számára a magasabbszintű és egységes
követelményrendszerével, illetve azok gyakorlati megvalósításával.
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Uryanakkor a hadiipari gyártás és szolgá|tatás minőségével kapcso-
latos fogalmakat , az eziíányő tevékenység összességét, a szükséges sza-
bályozásokat a polgári rendszerből kell származtatni, hiszen a katonai
minőségbiztosítási és tanúsítási rendszer szervesen kell, hogr illeszked-
jen s nemz€ti rendszerhez. Ezen megállapításokból következik, hory a
hadiipari termékek és szolgáltatások minőségbiztsításban résztvevő szer-
vezetlszeívezetek akkreditólósót, notifrlaálósót, gazdóIkodósi formáját és
szetvezeti felépítését tekintlelegíeljebb csak annfban térhet/térhetnek el
a hasonló polgári szervezetektól, amennfben ezt speciális követelmé-
nyek szükségessé teszik, de a nemzeti rendszerrel történő harmonizált
együttműködést nem akadályozzák. Ez jellemzi a korszmi nyugati minő-
Ségbiztosítási és tanúsítási rendszert.

A hadiipari gyártás és szolgáltatás korszerű minőségbiztosításának
és tanűításának tehát egyik legfontosabb feltétele a nemzeti és nemzet-
közi elvárásoknak megfeleló szeíyezet létrehozása. Ezt a 2ffi6l1993.
Korm. határozat 8. pontja írja elő, illetve a'7817994. Korm. rendelet 7.
utalt rá.

Az otszág gazdasági potenciáját és a külföldi tapasztalatokat figye-
lembe véve célszeni az MH (HM), a hadiipar, a BM részére:

- egysóges, nemzeti és nemzetközi követelményeket kielégítő,

- teljes mértékben integrált (minden katonai §zakterületet átfogó-
an képviseló),

- megrendelói relációktól független (hazai, HM vagy más tárca,
export, reexpoít, import) minőségbizto§ítá§t és tanúsítást végzó szerve-
zet léte és múködtetése.

A fenti elvek úgy§zintén megtalálhatók a C)í1993, sz. Honvédelmi
tönény több pontjában is.

A Magyar Köztársaságban kijelólt eryetlen szeívezet azonban nem
zárja ki annak lehetőségét, hogy esetenként több szempontból előnyö-
sebb ajánlatok miatt a minőségtanúsításra legyen más, külföldi szervezet
is felkérhető. Ezt mindig a m€r€ndelő dönti/döntse el.

A hadiipari termelés és szolgáltatrás minőségének tanúsítását végre-
hajtó szervezet létrehozásával - személyi es technikai feltételek - egyidó-
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ben biztosítani kell a működési feltételekjogi szabályozottságát a felada-
tok végrehajtásának teljes területére.

A legfontosabb kerdés, amiért a tanulmány megíródott, hogl helyze-
ténékelést adjon egrészt a jövó hadiipai glórtóinak és szolgáltatóinaN
másrészt a katonai gazdálkodó szenezeteknek a jelenlegi helyzetben, ami-
kor:

- nincs vagy jelentéktelen a megrendelés, amely vonzóvá tenné és
arányos fedezetet nyújtana az újonnan kiépítendő minóségbiztosítási
rendszer és tanúsítás költségeire,

- hiányoznak a közbeszerzésekre vonatkozó, minőséggel és szab-
vánnyal kapcsolatos tórvények,

- az új minőségbiztosítási és tanúsítási rendszerek kiépítésére sok
a b^zai és külföldi ajánlkoó, közöttük nem egy csak ígér és jelentős
költségekért semmit §em nyújt,

- a gazdálkodó szervezetek a minóségbiztosítiá§ és tanúsítáS kér_
désében rendkívül tapsztalatlanok,

- a minóség költségének fogalm a tiszíázatlan.

A körülmények/feltételek felsorolásán túl feltétlenül hangsúlyozni
kell néhány olyan alapfeltételt (tényt), amelyek részben következnek az
eddig leírtakból és melyeket a nemzetközi gyakorlatban a NATO tagál-
lamok már elfogadtakl (a NATO-hoz való csatlakozós minden bbonnyal
igenyli majd azt, hogl eqvivalens tetmékelq eg/ségel, alkatrészek leglenek

felhasználva, amelyeknél a hazai minőségi elóírásokat, illetve szab-
ványokat a nemzetközi rendszerekkel összehangoltan kell alkalmazni).

Ezek az alábbíak:

al A hadiipai gártós és szolgiltatós, a hadfelszerelési cikkek gáttása
és a velúk kapcsolatos szolgáltatás minóségének tanúsítása ajövőben har-
madik fél által (öntanúsítás nem elegendő) részben kötelező lesz. E fel,lté-
tel kielégítése nem korlátozza a megrendelót abban, hog5l ne a piaci K-
nálatot verye figyelembe.

bl A glártó és szolgiltató a minőségbiztosítási rendszerének kiépítését
önmaga is elvégezheti, amennyiben a vonatkozó elóírásokat, szab-
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ványokat maradéktalanul betartja, de más intézeti felkószítói segítséget
is igénybe vehet sajátválasztása szerint a Knálat alapján, hazait vagy kül-
földit egyaránt. Nagyon fontos megérteni, hogy minél aktívabb a gyártó
vagy szolgáltató a felkészülési időszakban (neki kell felkészülnie), annál
kevesebb segítséggel lesz képes működtetni a rendszert.

c/ A gyártó vagy szolgáltató minóségbiztosítási felkés zűltségét, a bel-
ső és ktilsó audit után hatósógila{ kijelöIt (notifihilt) sze\ezet tanűsíthat-
ja.

dl Az új minőségbbtosítási rendszer csak akkor fog hatékonyan mú-
k(tdni, ha ezt a legfelsőbbvezetés is támogatja. Aíeldszer fordított - alulról
felfelé történő - "erőlködése", mint ahog5l napjainkban történik, ered_
ménytelen.

e/ A gazdálkodó §zervezetek többsége (hadiipari gyártók és szállí-
tók) ajelenlegi gazdasági helyzetüket figyelembe véve nem képeselg nem
lesznek képesek a teljes minőségbiztosítósi rehdszerük gyors kiépítésére, a
szervezetí, személyi és technikai feltételek intenzív megteremtésére,
ezért javasolt az erymásra épülő fokozatos létrehozás, amelynek temati-
káját az MH MITI is kidolgozta.

Yégezetü| teszem fel a kérdést, ame\et talán a bevezetőben kellet
volm. Miért vólt íontossó a minőség az egész világon és mennyire sürget az
idő bennünket? Ha abból indulunk ki, hogy a minőség a zegész Eazdaságot
átfogó stratégia a gyenge minőségű áruk és szolgáltatások szabad keres-
kedelmének feltartóztatására, akkor a minőségügy európai szintű és
szerkezetű jogi és szervezeti intézményrendszerének kialaátása és mű-
ködtetése a 24. órában van.

Es végül ha mi legalább 50 Vo-ban kooperációs hadiipari gyártással
akarjuk ellentételezni a hadsereg haditechnikai fejlesztési költségeit,
ug)anakkor a megfelelő NATO minőségi követelményeknek nem fudunk
megfelelni senki nem fog velünk kooperációs g)órtásrd szenődni. A minő-
ségbiztosítá§t és tanúsítást ezért elsősorban a haditechnikai eszközöket
előállító termelésben kell megteremteni. Mivel a ül ágpiacon egne szigo-
rodnak a minőségi előírásolg a fejlett államok fokoádó mértékben tá_
mogatják a hazai termékek és szolgáltatások minőségfejlesztésére irá_
nyuló törekvéseke\ ezáItal is segítve a nemzetgazdaság ülágpiaci ver-
senyképességét.
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OK A KISVÁLIÁLATOK
I\ffi,,{ósÉGBIzTosITÁs.,iBAN, KüLöNöS TEKINTETTEL

A "MH szÁLuTóJA, ch{ ELNrERÉSÉNEK
voNATKoZÁS,ÁBAN

Füredi Lásztó|

Minőségbbtosítás:

Mindazok a tervezett és rend,-
szeres intézkedéselg amelyek uül<sé-
gesek ahhoz, hogl a termék vagl szol-
gáItatás a megadott követelményeket
ki fogja elégítenL
(MSz 18995,1989)

A címben jelzett téma kifejtése és megértése szülrségessé teszi a ma-
gyar gazdaság átalakulásának bemutatását a rendszerv áltás óta. Agazda-
sági é|etben két nagl szerkezeti változás következett be: a tulajdoni és mé-
retstruktúra átrendezódése, mely alapjaiban átrajzolta avállalati terepet.
Ez űj helyzeteí és új feladatokat jelent a gazdaságpolitika formálói és
szereplói szárnára eryaránt.

A rendszerváltás küszöbén a magyar gazdaság mind a tulajdonviszo-
nyokat, mind a vállalati méretstruktúrát nézve - I€ngyelország kivételé-
vel - közelebb volt a piacgazdasághoz, mint a többi KGST ország. A kö-
vetkezó nég5l évben - a különböző elemzők szerint - a magántulajdon
aránya a GDP lét rebozásában 15 Vo-ról 65 Vo-ra, akjs- és középvállalatok
aránya a foglalkoztatottak számáb al367o-ról'75 Vo-ra emelkedett. Ezzel
a tulajdonüszonyokat tekintve még nem, a méretstruktúrát nézve azon-
ban már piacgazdasági viszonyokról beszélhetünk.

l Füredi László mk. ezredes, MH Gazdálkodási Hivatal, Minó§é8ell€nórzé§i Fóosaály Jármú és
munka8épmi!ósé8e enóízési osztályvezetó
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A kétféle átrendeződá egybefonódott és a GDP 20, a foglalkozta-
tott létszám 25 százalékos csökkenése mellett ment végbe. Az állami tu-
lajdon csökkenő részaránya a privatizáciő és a nagy értékvesztés mellett
mintegy fele rázben kis magánvállalkozások jelentős erősödésének kö-
vetkezménye. A kis- és középvállalatok súlyának ugrásszerű növekedése
- akár a foglalkoztatást, akár a GDP-I nézzük - hasonló arányban a nagy
állami vállalatok és szövetkezetek megszűnésének, zsugorodásának,
széttagolridásának hatását tükrözi.

Á leírtakat az aWbbi táblázat szemléltei

A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és az egyéni vállal,
kozók néhány kivétellel a 100 fó alatti - zömében 20 fő alatti - kategóri-
ákba tartoznak. Ajogi személyiségű gazdaságiszervezetek 80 %-a ugyan-
csak 20 főnél kisebb létszámúak. A vállalatokfuállalkozások között a

nagyvállalatok számaránya ma rnárnálunk is csupán néhányezrelék, mint
a piacgazdaságokban. Mintegy 20-30 7o-ra becsülhetó azoknak a társas

cégeknek - elsósorban KFT-nek és BT-nek - aránya, amelyek valójában
nem működnek, esetleg csak pénzügyi kedvezmények elnyerése, jövőbe-
ni kedvező üzleti lehetőségek reményében regisztráltatták magukat. Az
egyéni vállalkozók közel 60 7o-a melléKoglalkozásként, illetó|eg nyug-

dijasként dolgozik.

A gazdálkodó szervezetek száma

Jogi személyiségű gazdasági szeívezet L5235 91004

Jogi személlség nélküli gazdasági szervezÉt í7341 105609

Egyéni vállalkozó 320679 715105

összesen 353195 9II718
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A foglalkoztatott létszám vóIlalati nagtság szeinti megoszlását az
alábbi tiblázat mutatja aó megközleítéstX, becsült adatolg amelyek az
1993. éwégi helyzetet tülaözik):

A kis- és középvállalatok teljesítménye a GDP-hez valró hozzájáru-
lásuk tekintetében ugyan kisebb létszámarányuknál, de ma már eléri a
@-65 Vo-ot.

Meg kell jegyezni, hogy kis- és középvállalataink kevessé töltik be

viszont s=zerepükét az innovációk bevezetése és elterjesztése; az egyedi,

minóségi igények magas színvonalú kielégítése terén.

Mindebból az következik, hogy a kis- és középvállalatokat megnó-

vekedett súlyának megfelelően kell kezelni és őket figyelembe venni,

Szótni kell arról is, hory az új számviteli és csódtörvény hatása már

1991-ben többezernf vállalatot érintő körbetartozás tömeges csődhul-

|ámához,lezÉtett E csődhullámot az &tizedek óta folrtatott" szocialist a"

átlami tőkekivonás, jogi- pénzüg5ri szabályozások, a keleti partnerek el-

vesztése, a nemzetközi versenyre való éretlenség okozta,

Foglalkoztatott létsám válla|ati nagy§ág §zerint

7ga9 77 Vo 19 Vo 64 Vo

1990 28Vo ZlVo 51Vo

7g9r 35Vo 22Vo 43 Vo

Igg2 44Vo 26Vo 3O Vo

I9D3 50 Vo 25 7o 25 Vo
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Az okok elég tipikusak:

- a vállalatok elvesztcttók piacukat, vevókörüket, így kapacitásuk_
nak csak harmada. ncgycdc használhatri ki,

- tovább ólt ós él az a hagyomány, hogy a tcrmelő vállalatok nem
tudnak kereskcdni, nyereségesen működni ,

- a vállalatok eről't;rrásai elavultak.

- a vállalatokat jelentős mértékbcn terhelik a tartozások és a
hitclck karnatai.

Mindezek az okok aztjelentik, hogy ha a tulaj<lonosok és a hitclezők
(bankok) ncm kívánják megíinanszírozni a csíjdbijl val(l kicmelkedóshcz
szüksóges marketingstratógiát, akkor a rcorganizációra vógül is a l'clszá-
molás tcsz pontot.

A jelenlegt heLyzelet két táblázattzl kő,ánom bemutatni, melyekből jól
kkllvasható a magtarországi kép a kis- és középvállalatok vonatkozásá-
ban.

A csődöt j€lent€tt jogi személyiségű gazdasági
szervezet€k száma létszámkategóriák szerint

(1992. január l, - l994. április 30.)

300 fő fclctt
51-300 fő
21 .50 fii
11-2o fíj

l77
715

611

629

93

l34
41

z7

48

29l
411

5l1

36

320
l56
9l

Osszescn 3ll1 310 21,01, 700
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A jogi szeméIyiségű gazilasági szervezetek
körében befejezett csőde|járások száma

(1992. január 1. - 1994. április 30.)

, :.Öáidálkodi
,: ]]]: : f
::.,],' ,', ] ög§ze§(

I euuor ]

T--...T,-]:::: -T *-

]':',:tltit, l^T:,t:F; l 
§i

z59
l686
l5,1l
l32

Vállalat
Gazdasági társaság

Ebbőltxl-t.

szövetkczct

83

972

912
55

195

l69
675

594
74
4l4

7

39

35
3

]g
Osszesen 2573 1250 l?58 í1.5

A csődeljárással érintctt szervezetck számát a gazdasági szcrvezetek
számához viszonyítva, láthatóan néhány százalékot tesz ki azok rószarti-
nya, így a "túlélők" meghatározóan nagy aránya azok életképességót bi-
zonyítja.

Ósszegezve megállapítható, hogy a magyar piacgazdaság t'clépítóse
és fqlesztésc nem vakisítható meg, hazai kis- és középvállalatok nagy-
számú, szélesktjrő elterjedése és azok eredménycs működése nólkül. A
fejlett piacgazdaságok példái cgyértelműen bizonyítják ezt a Lényt, Is-
mert, hogl a kis- és középváIlalatokat (vállalkozásokat) jól jeIlemzi:

- kiváki piacoricntáltságuk,
- gyors döntőkópcsségúk,
_ kivótelesen jó alkalmazkodóképessógük.

Ezórt is joggal, a korszerű piacgazdaságok, nemzctgazdaságok, mcg-
határozíl jclentóségű gazdasági cgysógeinek, alkotó elemeinek tekintik
mindenütt a kis- ós k()zépvállaltokat (vállalkr;zásokat).

Mi a titka a kis- és kiizépvállalatok (yállalkozások) nemzetgazda-
sági értékének?

Elónyeik:

tulajdonosi ós menedzseri 1unkciók cgy kézben vannak, ezért az
elhatározási készsóg gyors,
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- sol§zínűségük húen tükrözi a gazdaság állapotát, a gazdaság
testét alkotó sejtek, amelyek születnek és meghalnak.

Így a kis- és középvállalatok létfeltételein€k megteremté§e, fejlődé-
sük biztosítása nemzetgazdasági érdek, amelyet a kormányzatok felis-
mernek és maximálisan támogatnak.

Felvetődik a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben mivel kell szembe
néznie a Magyar Honvédségnek, a gyártás és szolgáltatások területén
úry, hogy a lehetőségekhez képest biztosítva legyen a termékekkel és
szolgáltatásokkal szembeni minóségi elvárás.

Ismeretes, hos/ az elmúlt négy évben a honvédség valamennf kész-
letét felélte - nllatkozta Keleti Györry honvédelmi miniszter 1994. július
27-én. A honvédség legsúlyosabb gondja a 7,2 milliárd forintos költség-
vetési fedezethiány. A legszigorúbb korlátozás mellett is 3,5 milliárd fo-
rintra lenne szükég ebben az évben. Ez a tény természete§en kihat a
haditechnikai eszközök gyártására és jaűtására is.

A felvázolt helyzetból kitúnik, hog5l a klasszikus haditechnikai esz-
közöket g5lártók és szolgáItatók átalakultak, illetve megszűntek. Ezt a
folyamatot gyorsította a fenntartásra biztosított eryre alacsonyabb abszo-
lut és reálértékű költségvetési keret, amelynek a következményeként a
technikai eszköók állapota romlott, bizonyos javítóanyagok beszerez-
hetetlenek, a korábban rendszerből való kivonásra tervezett eszközök
rendszerben maradtak és még lehetne sorolni a kedvezőtlen helyzetet
befolyásoló tényezőket.

A kialakult új környezetben eg5ne inkább a kisvállalatok (vállalko-
zások) terü|etére tolódik át a haditechnikai eszközök alkatrészeinek,
részegységeinek gyártása, illetve a szolgáltatói tevékenység. Ez új hely-
zetet teremt a minőségbiztosítás vonatkozásában. Ezek a vállalatok (vál-
lalkozások) ma már igénylik - nem kis mértékben vevőik nyomására - a
testükre szabott minőségbiztosítási rendszer kialakítását. Ugyanakkor
nincs kialakult módszer a kisvállalati igények megfeleló kezelésére.

Milyen sajátosságokra kell tekintettet lenni?

A minőségbiztosítási rendszer kialakítása során elengedhetetlen bi-
zonyos szervezeti változások (funkciók személyek feladatköréhez való
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rendelése) elérése. Nagyon pontosan kell tudni, hogy milyen végcél ér-
dekében segíti a szervezeti fejlődést és milyen szervezeti kultúra alakult
ki az adott vállal atnál. A végcéI minden esetben az, hogl olyan minőség-

biztosítósi rendszer kerüIjön kialakításra és bevezetésre amely:

1.) megfelel az MSZ EN 29000-es szabványsorozat követelményei-
nek,

2.) megfelelő választ ad a külső (elsósorban vevői) igényekre,

3.) az adott vállalatía " szabott" ,

4.) és amelyet később képesek karbantartani és fejleszteni.

A MSZ EN 29000-es szabványsorozst követelményeinek való meg-

felelés:

A fe|készítés időszakában el kell dönteni, hogy milyen megfelelő
rendszert alakítsanak ki (29001, 29002, 29fJ0É, 29n4-Z vagy akár eltéró
minőségügyi rendszer TQM, stb.). Nagy figyelmet kell fordítani arra,

hogy a kialakításra kerüló rendszer struktúrálisan megfeleljen a kiválasz-

tott minőségügyi rendszernek, azaz a rendszerkövetelményekben meg,

határozott köteleó elemek ne hiányozzanak Uryanakkor élszerű azokra
a területekre is figyelmet fordítani, amelyek a szabványban talán kevésbé

hangsúlyosak, deazadottvállalatmúködésénekszempontjából fonLtlsak.

Ezen feladatok során nincs érdemi különbség a különböző nréretű válla-

latok, vállalkozások között.

Külső (elsősorban vevői) igényeknek való megfelelés

Kevés olyan vállalat van hazánkban - nagyságtól függetlenül - amely

valamely kúlsó kén},szerítő ok nélkül, csak a vezetés jobbító szándéka
miatt indult el a minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének nem köny-
nyű útján. Egyre inkább jellemzó - és ebben nagy szerepet játszottak és
játszanak a munltinacionális konszernek magyarországi vállalatai (Suzu-
ki, Ford, Elektrolux, Mc'Donalds, stb.) -, hogy a beszállító körbe való
bckerüléshez szükséges a működő minőségbiztosítási rendszer. Jelenleg
ezí tervezi a Magyar Honvédség, javaslat szinten elkészült az idevonat-

kozó anyag is" Várhatóan alkalmazását - véleményem szerint szükséges
átalakítások után - be fogják vezetni. F,zt a példát egyre inkább követik
más magyar cégek is és nemcsaka beszállítói láncban résztvevők- Például
az autóiparban jellemzően vevói felülüzsgálat a gyakorlat - itt tehát nem
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feltétlenül szükséges a harmadik fél álta| végzett minőségi audií; ezt az
utat szándékozza járni a Magyar Honvédség is - míg mái iparágakban
éppen az ellentéte jellemző.

Egy másik gyakori vállalati indíttatás a minőségi hibák okozta piac-
vesztéstől való félelem. Ezt a féélelmet elsősorban az éledező import-
verseny táplálja pl. a fogyasztási cikkek területén. Ezekben az eseteLben
nem a vevői, hanem a harmadik fél által végzeít audit a jellemzó, még-
ltozzá kü okbóI. Egyrészt avezetés íg5l tudja lemérni, hogy valóban meg-
felelóe_e a rendszere, másrészről napjainkban jelentós marketing értéki
van egy ilyen minősítésnek,

Tapasztalat szerint a kisvállalatok (vállalkozások) mindkét csoport-
ban előfordulnak. Azonban elsósorban a kisvállalatok (vállalkozóli) te_
rületén még egy indíttatás előfordul. A 4-5 fős cégekból 20-30 főre nőtt
céget a tulajdonos - aki általában azonos a vezetővel - a hagyornányos
kézí vezérléssel már egyre kevésbé tudja irányítani. Így a min"8ségbizto-
sítási rendszerben vezetési eszközt, módszert is keres.

A minőségbiztositási rendszer vállalatra szabása

A felkészítés során két elvárást is teljesíteni kell. Az egyik a szakmai
specifikum megértése és beépítése a rendszerbe, messzemenően hasz-
nosítva a vállalati szakemberek tudását és tapasztalatát.

A másik elvárás a szervezeti kultúra sajátosságainak figyelembe vé-
tele. Itt találhatók a legjelentősebb eltérések a kis- és középvállalatok
között (kisvállalkozás alatt ebben az esetben a 30-40 főnél kisebb létszá-
mú cégeket értem, függetlenül árbevételüktől vagy piaci helyzetüktől,
hiszen a szervezeti kultúra elsősorban létszámíüggő ébben az-aspektus-
ban). Nyilvánvalóan nem lehet ug]anazt a iend§zert bevezetni egy 50 fős,
egy 500 fős és e5l 5000 fős szervezetre. Más a szervezetre jelleúző kul-
tyra az eltérő méretek esetén. Eltérő aszervezeten belüli kommunikáció.
Altalában a kis szervezeten belül jelentósebbek az informális kapcsola-
tok. Kevesebb szint van a vállalati hierarchiában, s ezek konnyen átjár-
hatók, azaz a különböző szintek között g)/or§an és kevésbé struktúráitan
megvalósulhat az információcsere. Bizonyos szintű kommunikációs kap-
csolat felett - ez általában 10-15 kórúl alakul a szervezeti kultúra egyéb
iellemzőitól (vezetési stílus, dolgozói bevonás, tudatos csapatépítés itb.)
függően - a struktúrálatlan információcsere azonban már komóly hátrá-
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nyokat tud okozni. Az információk egy része nem jut el ídőben az azt
felhasználóhoz. Szükség van valamilyen végiggondolt vállalati struktúra
kialakítására. Ugyanakkor ezek a struktúraváltások jelentős szervezeti
ellenállásokba szoktak ütközni. Nem csoda, hiszen egy laza informális
rendszerből kell átállni egy strukturáltabb, kötöttebb, hierarchikusabb
rendszerre. Ilyen váltást jelent a kisvállalatok életében a minóségbiztosí-
tási rendszer megelenése. A bevezetést segítő felkószítőknek - tanács_
adóknak - tisztában kell lenniük ezekkel a szervezeti sajátosságokkal és
segíteniük kell a változást. Avezetéssel - adott esetben a teljes létszám-
mal közösen - kell kialakítani azt a módszert, amelyet a vállalat elfogad
és képes hatékonyan alkalmazni. Tapasztalataink s zerint az csak lépés-
rőlJépésre sikerülhet, több kóztes lépcső van a kiindulási és célállapot
kózött. Figyclembe kell venni az adott szervezet kommunikációs stílusát,
hiszen a sikeres munka egyik feltétele az elkötelezett felsóvezetésen túl
a munkatársak bevonása a folyamatba és elkötelezettségük megterem-
tóse a minőség és a vállalati szervezetfejlesztési munka iránt.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a feladatok és funkciók
egy nagyvállalathoz képest kevesebb emberre oszlanak szét, azaz több a
jó értelemben vett polihisztor, Egy ember esetleg egymáshoz egyáltalán
nem kapcsolódó feladatokat is el kell, hogy lásson, azazegy nagyvállalat-
hoz képes több olyan emberre van szükség, akik egy egész rendszert ké-
pesek átlátni. Fajlagosan (egy főrevetítve) nagyobb képzési igénnyel kell
számoini a kisvállalatok esetében.

Gyakori probléma a minőségbiztosítási rendszerek dokumentum
igényessége. Egyfelől a működteté§ dokumentum igényes - gondoljunk
bele, hogy olyan szervezetről van szó, ahol a verbális kapcsolat volt az
uralkodó _, másfelól pedig a kialakítás során számos dokumentumot kell
elkészíteni. Eppen ezért ügyelni kell arra, hogy csak a valóban szükséges
dokumentálás valósuljon rneg. A túldokumentálás lényegesen nagyobb
veszély, mint a nagpállalatok esetében. Jellemzóen idegenkedéssel fo-
gadják a rendszer dokumentálási igényét.

A rendszer kialakítása során gondokat okoz a tóbbfunkciós munka
következtében kialakuló terhelés. Jellemzően nagyon kevés energiájuk
van a kisvállalatoknál dolgozóknak a rendszerdokumentumok elkészíté-
sére. Nem szabad elfelejteni, hogy ezeknél a cégeknél nincs MEO szer-
vezet, minőségbiztosítási osztály, technológiai osztály, stb. Aminőségbiz-
tosítási rendszer bevezetésére és tartós múködtetésére csak akkor van
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csély, ha az awal dolgozók ismerik és sajátjuknak is érzik a rendszert.
További ryakori problémát okoz, hogy a vezetés - ami a kisvállaltok ese-
tóben általában a vezetőt jelenti - nehezen szakít korábban alkalmazott
ós jól bevált vezetési stílusával. Azaz rakgaszkodik a kézi vezérléshez és

csak nehezen áll át arra a vezetési rendszerre, ahol is bizonyos funkcók-
hoz cl(;ntési jogkörök is járnak és a rendszerbe beépülnek az automatiz-
nrusrlk K,ülön figyelmet kell fordítani az ilyen típusú vezetőkre.

Magyarországon nagy hagyományai vannak a "hadsereg szállítója"

követelmónyeinek telje§ítése területén, illewe a cím használata vonatko-
zásában - már a Ku.K. idóben is büszkélhaszláltáka Császái és Krályi
Szállító címelB címet a marketing tevékenységben erőteljesen ki is hasz-

nálták.

1950-es évektől kezdódóen a haditechnikai eszközöket gyártók és
javítók tevékenys égét a nagy "titolaartás" övezhe.Ig í|apjainkig az üzleti
tevékenységben nem használták ki ennek előnyeit. Tehát helyesnek lát-

szik az'lMH Szállítoja" cím meghírdetésének és erre történő pá]lyázari

lchetóségnek a felvetése.

Az MH Gazdálkodási Hivatal elkészítette a Magyar Honvédség
Szállítói Rendszere (iavaslat) című tanulmányt. Ennek célja ery olyan
beszerzési rendszer kialakítása, amelyben érvényre jutnak a piacgazda,

ság követelményei a hadsereg technikai ellátásának vonatkozásában
(gyártás és szolgáltatás). Véleményem szerint a "javaslat' további gon-

dókodást igényel és a jelenlegi helyzethez jobban igazodó, differenciál-
tabb követelményeket tartalmazó - a vállalatok nagyságát jobban figye-

lcmbe vevó - módosított anyag szükéges.

Ezen véleményemet a kisvállalatok (vállalkozók) jelenlegi helyzeté-

re vonatkoztatva az"MH Szállítója" cím elnyerésének akadályát, problé-
máit az alábbiakban láíom:

1.) A pénzügyi helyzetük megítélésénél: majdnem kivétel nélkül- 
ba,iki hitéiból működnek, jelentósek az adósásgszolgálati terhe-
ik, az állóeszkózóket jelzálog terheli. Igy múszaki fejlesztésre
"erejük" kicsí.

2.) A jelenlegi helyzetben a hadsereg nem tudja megmondani, hogy
az'elköveikező időben miből mennlt kíván gyártatni va$/ jaűt-
tatni. Ha azt meg i§ teszi, egy félév múlva negatív irányba kóny-
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telen változtatni. Ez.éít ezek a kisvállalatok (vállalkozások) mi-
nőségbiztosítási rendszer kiépésére (melyet egy külső tanácsadó
cég végez) fordítandó anyagi eszközök befektetését nagyon meg-
gondolják, hiszen ryakorlati megtérúlése bizonytalan vary hosszú
idő múlva következik be.

3.) A "Szállítói" címet egy meghatározott időszakra kapják. Ezen
intervallumon belül ery-két alkalommal ellenőrzó auditnak is alá
kell vetni magukat. Ha a velük szemben támasztott követelmé-
nyeket folyaÁatosan nem tartják karban, akkor elveszíthetik a
cím használatát és a várható vagy meglévő megrendelésüket.

4.) Az anyag (avaslat) nem veszi figyelembe a nemzeti minőségügyi
rendszerhez szükséges illeszkedés feltételeit, ezen belül a minő-
ségtanúsításra vonatkoá előírásokat, a követelmények egységes
alkalmazásának elveit.

5.) A szállítók megítélésénél torzított eredményt ad a referencia
kérdésének általánosítiása és indokolatlanul kiemelt szerepe.
Miután a gyártóképesség igazoltatása csak azonos termékcso-
portra vonatkozhat, ezérí eleve megkérdőjelezhető a katonai
megrendelések teljesíthetóségére is vonatkoó hitelesség. Ugyan-
akkor a szállító megbízhatóságát bizonyító akkreditált harmadik
fél által kiadott tanúsítás nem szerepel referenciatényezőként,

6.) Ismereteim szerint egyre nehezebb a vállalatokról pontos infro-' 
mációk beszerzése a jelenlegi jogszabályok mellett (pl. a Cégbí-
róság nem ad ki minden adatot eg} vállalat helyzetéról).

7.) Egy stabilnak ítélt kisvállalat (vállalkozás) rövid idő alatt tönkre-
méhet (a bevezető részben közölt adatok á indokokjól jellem-
zik).

Megkívánom jeglezni, hog a felsoro6sban jelzett indokokat lehet bő,
víteni, de véIeményem szeint a kisvállalkozások jellemzéséhez a leglénye,

ge s ebb sze mpontokra kit értem.

Hosszú távon he\es az elgondolás megvalósítása, hiszen a gazdasági
szervezetek közül az ellátás biztosítása területén komoly szerep fog há-
rulni a kisvállalatokra. Ebben a folyamatban az"MH Szállítója" cím el,
nyerése jelentós piaci értéket képvisel, befolyásolva a kisvállalkozások
piaci helyzetét, segítve fennmaradásuk illetve fejlődáük feltételeinek
megteremtését. Az MH Sátlítói Rendszerének bevezetése tehát túlmu-
tat azon a területen, amelyet csak a katonai megrendelések megszerzé-
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§ére iíányuló tóreki.a jellemez, ezért mint piacgazdasá§ tbtyezőt szültsé-
ges múkttdtefui.

Irodalom jegzék

1, ) MsZ 1895-1989

2. ) Népszabads ág 1994. július 23-i száma

3.) Népszabadság 1994. június 10-i száma

4.) Népszabadság 1994. július 28-i száma

5.) Dr. Budinszlry OMFB főosztólyezeíő., Korszerű technológiák a
kis és kózépvállalatok részére (előadás: MMT összevont fóru-
mán,7994. március)

6.) MMT Társasági Tájékoztató 1994. március

7.) Lakatos Lószlóné mkómagl: Termékfelelósség

8.) II.'Mínőségi Hét" 7993. november 8-10., Konferencia előadásai
I. kötet

9.) II. ^Minőségi Hét" 1993. november 8-10., Előadások kivonatai

1O.) MH GazdáIkodá,si Hivatal: A Magyar Honvédség Szállítói
Rendszere (avaslat) 1994. június 1.

17.) MH Gazdólkodási Hivatal Minóségellenőrzési Főosztály: Aszál-
lító minősítési besorolása a termékcsoport fúggvényében, 1994

12.) MH Gazdálkodási Hivatal Minóségellenőrzési FőosztáIy: Aszál-
lítóval szemben támasztott termékfüggő alkalmassági alapkö-
vetelmények 1994

73.) MH Gazdólkodási Hivatal Minőségellenónési FőosztáIy: 1.Jap-
nflatkozat a szállítók minőségbiztosítási rendszer minősítésére
7994

14.) MH Gazdálkodási Hivatal Minóségellenőrzési Fóosztály: A
szállítóval szemben támasztott minóségbiztosítási követelmé-
nyek 7994
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TERIfiKFBLELóssÉc

Lakams Lószkinél

1994. január 1-én hatályba lépett az 7993. eviX. számú, a terméW-
lelősségről szóló töwény, amely jelentós lépést jelent a fogyasztók védel-
me szempontjából.

Mit jelent a termékfelelősség?

Induljunk ki a terméKelelősség fogalmából, ame|y az MSZ 18995
szabványban a következő módon került meghatározásra:

"Általónos szakkifejezés, amely a gártó vagt mások kártéitési kötele-
zettségét jelenti a termék vagl szolgiltatás dltal előidézett szernélyi séülé-
sért, vagtoni laírért vagt egéb lalrosodásért."

A törvény által létrehozott kártérítési kötelezettség tartalrnában el-
tér az eddig ismertektől. A termékfelelősség a gyártó vagy importáló ob-
jektív felelősségét jelenti, a felhasználónak a termék hibája által okozott
károkért. A törvényben meghatározott üszonylatú felelősség a felek kö-
zötti szeródes nélkül is, pusztán a termék használatával létrejön. A hibás
teljesítés miatti kártérítési felelósség szerződésen alapul és az eladóval
szemben lehet érvényesíteni.

A termékfelelősség kialakulása

A termékfelelósség, mint jogintézmény az Amerikai Egye§ült Ála-
mokban már évti,zedek óta létezlk, a gazdasági érdekek és a biztonsági
követelmények közötti ellentmondás következtében alakult ki.

A XIX. század ipari forradalma jelentősen átalaKtotta a gazdaság
szerkezetét. Agépek, múszaki termékek hatalmas tömege került piacra.

1 Latato§Ltszlóné ínk, ómagy a MH oH Minóége enórzé§i Fóosuály Retrd§zeítanú§ító osztály-
vezetó h€}yenes
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A rnúlt században a jog a szerződéskötési szabadság elvére épült,
amely aztjelentette, hogy az új termékeket azeladó előnyös árfekvésben,
a felelősségét erősen korlátozva hozta forgalomba. Kialakult erkölcsi fel-
fogás volt, hogy a termék ára és a terrnék gazdasági használhatóságának
mértéke közótt egyensúly van. A termék ára megfelelően tartalmazza azt
a használati éttéket, gazdasági elónfl, amelyet a használatával a vevó
elér.

"Óvakodjon a vevő' elve érvényesült, ami azt jelentette, hogy a vá-
sárlásnál a termék lehetséges hibái, veszélyforrásai figyelembevételével
szemrevéte|ezés, kipróbálás után a vevő szabadon döntött, így az összes
felelősség reá hárult.

Az úgymevezett "veszétyes tkemek" megelenésével a fenti erkölcsi
felfogás átalakuláson ment át. Felmerült az a gondolat, hogy e5,ensúly
van a vételár és a termék használ atával eléfi gazdasági előny között, de
nincs összhang a termék álta| az é|et- és vagyonbiztonság körében bekö-
vetkezhető kár tekintetében.

A termékfelelósség mint jogintézmény szempontjából kiemelkedő-
en fontos az az lrányelv, amelyet 1985. júliusában adott ki az Európai
Gazdasági Közósség_ Tarácsa. Az Európai Közösség és az Európai
Szbadkereskedelmi Ovezet (EFTA) orságaiban is ugyanazok az okok
hatottak, amelyek az Amerikai Egyesült Allamokban a termékfelelőssé-
get, mint jogintézményt létrehozták.

A jóval fejlettebb európai társadalombiztosítási rendszer következ-
tében a termékhibával kapcsolatos felelősségi kérdések valamivel kisebb
éllel merültek fel, mint az Amerikai Egyesült Allamokban, de a kockázat
lényege Európában is ugyanaz volt. Az európai bíróságok gyakorlata is
kihívásnak tekintette a teímékhibában rejtőző felelósséget,

A termékf elelösség értelmezése

A termékfelelősség íágabb ér|elmezését tekintve, egy fizikai érte-
lemben vett termékhiba következtében jelenik meg kiilönféle jogcíme-
keryúglmint:
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- jótállási kötelezettség,

- vétkességen alapuló kártérítési kötelezettség.

Szűkebb értelmezését tekintve: objektív jellegú, vétkességtól függer
len felelősség, amely nem szünteti meg a termékhibával kapcsolatban
más formában táma§ztott igényeket.

A különféle jogcímen alapuló kótelezettségek között az alábbi elvi
kűlönbségek muíatkoznak:

Szavatossági kötelezexség: törvényen alapuló, létrejött szerződést
feltételezó jogintézmény, amelynek funkcionálásakor a bizonyítási köte-
lezettség a vevót terheli, miszerint az adott hiba a termék eladásakor
fennállt.

Jótállási kötelezettség: létíejötí szerződést feltételező jogintézmény,
amely a szerzódéskötést kóvetően, egy meghatározott idótartamig a vevő
bizonyítási kötelezettsége nélkül, térítésmentesen szünteti meg a rendel-
tetészerű használat mellett bekövetkezett véletlenszerű meghibásodáso-
kat.

Kártéríté§i kbtelezettség: létrejött szerződést feltételező jogintéz-
mény, amelynek funkcionálásakor az egyik felet terheli a bizonyítási kö-
telezettség, miszerint a másikjogi érteIembenvett felróható magatartása,
mulasztása okozati összefüggésben áll a bekövetkezett káresettel.

A termékfelelőss ég szűkebb énelmezésén alapuló kötelezettség Iétre-
jött szerződé§t nem feltételezó jogintézmény, amelynek funkcionálása-
kor a termékhiba fennforgása és a termékhiba által okozati összefüggés-
ben bekóvetkezett kár önmagában hatályosítja a kártérítési kötelezett-
séget anélkúl, hogy a termék előállítóját jogi értelemben vett felróható-
ság terhelné.

A termékfelelősség lényegének meghatározásakor a következóket kell
kiemelni:

A termékfelelósségi szabályok egyik lényeges eleme az,how a gyár-
tót az átlagosnál szigorúbb felelősség terheli. A gyártó köt€les megtérí-
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t9!i ??t a kárt, amelyet a terméke okozott, függetlenül attól, hogy aZ
elóállításkor felróható magatartást tanúsított vagy sem.

A másik lényeges eleme, hog5l a károsult a kárigényet kózvetlenűl a
gyártóval szemben érvényesítheti fúggetlenül attól, hory szerzódéses
kapcsolatban áll vele vagy sem.

A gyártót terhelő szigorúbb felelósségi szabályok révén a termékfe-
lelősség intézménye segíti a fogyasztók érdekvédelmét, előmozdítja a ter-
mékek korszerűsítésének fokozását és minóségük jaűtását is.

A termékfelelősségi törvény

A törvény definiálja az alapfogalmakat.

A törvény szerint termélotek csak az ingó dolgok minősülnek. A föld-
múvelés, az erdógazdálkodás, az állattenyésztés, a halászat és a vadászat
feldolgozatlan termékei nem esnek e törvény hatálya alá.

Terméknek minősül a üllamos energia is.

A szolgáltatásoka és a munkavégzés körébe tartozó teljesítmények-
re nem terjed ki a törvény hatálya.

A gártó a végtermék, a résztermék, az a|apanyag előállítója, aki a
terméken elhelyezett nevével, védjegyével önmagát gyártóként tünteti
fel.

A törvényben a gyártóval megegyeÁ szigorúságú elbírálás alá esik
azimportáló is, ezért igen fontos az importáló fogalmának meghatározása
is. A törvény szerint nemcsak a külkereskedó, hanem a bizományos szer-
zódés esetén a megbízó is importálónak minősül.

A kór fogalmának meghatározása a Polgári Törvénykönyv szabálya-
itól eltér. A törvény csak a halál, a testi sérülés vagy egészségkárosodás
folytán bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni kárt ismeri el. Az elmaradt
vagyoni előny, továbbá a vagyoni és nem varyoni hátrány csökkentéséhez
vary kikiiszöböléséhez szükséges költségek nem esnek a törvény hatálya
alá.
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Az egyéb vagyoni károk megtérítése esetében csak a hibás termék
által más dolgokban okozott károk - ha a kár mértéke a 10,000 Ft-ot
meghaladja -, szolgálnak a kártérítés alapjául.

A terméKelelősségnek mint intézménynek legkényesebb kérdése: a
termékhiba fogalma. Idóben állandó, egyértelmú meghatározása nincs.

A törvény megfogalmazása szeint: A termék akkor hibás, ha nem
nyűjíja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemrnel lailö-
nösen a termék rendeltetésére, az ésszerűel elvárható használatára, a
termékekke| kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalá-
nak idópontjára, a tudomány és a technika állására,

E fogalom újdons ága és lényege az elvárható biztonság kategóriája.
Ez akategória az általános használói, foryasztói kör magaszintú elvárá-
saitjelenti az adott termékkel szemben, nem pedig a ryártó által elegen-
dőnek ítélt biztonsági követelményeket tükrözi.

Azt, hogy egy termék hibásnak minősül vagy sem, az összes körűl,
mény firyelembe vételéve| kell megállapítani.

A termék nem minósül hibásnak az által, hogy utóbb egy naryobb
biztonságot nyújtó termék került fogalomba. A megfogalmazás célja,
hogy a gyártót ne tartsa üssza a termék fejlesztésétól, ne hátráltassa a
termék korszerűsítését.

A törvény szerint a gyártót terheli a felelősség azért a kárért, amelyet
az á|tala e\őállított hibás termékkel okozott,

A termékfelelősség objektív jogalapú, azonban nem feltétlen fele-
lósség, ugyanis a törvényben felsorolt kimentési okok bármelyikének bi-
zonyításával a gyártó mentesűlhet a felelősség alól.

Magyarországon - e törvény értelmében - az importálót a gyártóval
azonos felelősség terheli. Ez a szabály fenntartja annak lehetőségét, hogy
az importáló átháíthatja a gyártóra a felelősséget. Abban az esetben, ha
sem a ryártó, sem az importáló nem nevezhető (állapítható) meg, a fele-
lősség a forgalmazót terheli. A forgalmazó csak azzal háríthatja el ezt a
felelósséget, ha a károsultnak 30 napon belül megne,tezi a gyártót, vary
azí a forgalmazót, akitől a teíméket beszerezte.
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A törvény szabályai szerint, ha többen felelnek ugyanazon kárért,
í'elelősségük egyetemleges, azaza károsult bármelyiktől követelheti a kár
megtérítését.

A törvény értelmében a bizonyítási kötelezettség a károsultat terhe-
li, neki kell bizonyítani a kár, a termék hibáját és a kettő közötti okozati
összefüggést. A károsultnak a kárt és a termék hibáját kell bizonyítani és

nem azt a tényt, hogy a termék a forgalomba hozatalkor hibás volt.

A gyártó csak akkor mentesül a meghatározott felelósség alól, ha a
törvényben felsorolt kimentő okok valamelyikét bizonyítja.

A károsultat védi az a rendelkezés is, miszerint ha harmadik személy
magatartása is közrehatott a kár bekövetkeztében, ez a téíly a g1áít6í
nem mentesíti a felelősség alól. Aryártónak azonban lehetóséget ad arra,
hogy a harmadik személlyel szemben követelje az annak közrehatása mi-
att bekövetkezett kár megtérítését. I(ármegosztának csak a károsult fel-
róható közrehatása esetén van helye.

A törvény nem ad lehetőséget a gáríó felelősségének sem szerző-
dési, sem jogszabályi korlátozására.

Akárosult a kártárítési igényet a káresettől számított hároméves elé-
vülési határidő alatt érvényesítheti.

A törvényben meghatározott felelősség a gyártót a forgalomba ho-
Zataltól számított tíz évig terheli.

A termékfelelóss ég szabályai a szerződésszegéssel, illetve a szerző-
désen kívül okozott károkért való felelősség szabályai, valamint más jog-
szabályok mellé lépnek.

A törvény megtiltja a visszamenőleges hatályú alkalmazást. Igy a tör-
vény csak az 1994, január 1. után fogalomba hozott termékekre alkalmaz-
ható.

A tórvény hatólya nem terjed, ki a gúglszerhárol<ra és az Átomener-

§áról szóló 1980. évi I. törvényben meghatdrozott klrokra és a Maglar
Köztársasúg áItaI ratiflkilt nemzetközi egleznmények hatáIya alá esó, a
nuHeáis balesetek folytán bekövetkezett károkra sem.
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A termékfelelősségből eredő kockázatok csökkenté§ének
lehetőségei

A törvény röüd ismertetéséból következik, hogy a forgalomba ke-
rülő termékek nyújtotta biztonság megkövetelése alapvetó állampolgári
jogok közé tartozik.

Nyilvánvaló, hory a termékek és használatuk nem azonos kockázatot
jelentenek, egy kabátgomb is lehet veszélyes, de egy gépkocsi sokkal na-
gyobb veszély forrása, Azokra a termékekre, amelyeknek kockázata na-
gyobb felelősségvállalást jelent a gyártóra nézve, az áílam, a fogyasztók
fokozottab védelme érdekében és a gyártók kockázatának csökkentésé-
re a forgalomba hozatalt közvetlenül is szabályozza, ez a minóségügl
ú§.n€yez€tt jogilag szabályozott területe. Az Európai Közösségben csak
a direktívákban megfogalmazott alapvető biztonsági elóírásoknak meg-
felelő termékek kerülhetnek forgalomba. Az is nyilvánvaló, hogy a köz-
vetlen szabáVozást csak a nagyobb kockázatú teímékekre lehet alkal-
mazni, Az úg5mevezett jogilag közvetlenül nem szabályozott termékeke
csak más, közvetett eszközzel lehet megoldást adni. Ilyen közvetett esz-
köz a termékfelelősségi tönény.

Az iparnak érdeke, hogy hibátlan termékek kerüljenek forgalomba,
a termékfelelősségi igényekből származó kockázatokat a lehetőségek
szerint lecsökkentse.

A kockázat csökkentésére széleskórű múszaki intézkedések megho-
zatala szükéges.

A terméKelelósség ery viszonyított tartalmú felelósség. A felelős-
séget meglalapozó tényállást azok a termékhibák jelentik, amelyek egy
alakilag megfogalmazott elvárási követelmény szempontjából minősül-
nek termékhibának.

A termékfelelősséget kiváltó hibák értékelése több szakterület jól
szel]ezetl és folyamato§ együttműködését igényli, ug5lanis a műszaki
szaktudás mellett szükségvan a közgazdasági, a piaci és ajogi ismeretekre
is.
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A biztonság, akárcsak a minőség a terméknek olyan sajátossága,
amely nem utólag kerül ellenőrzéssel a termékbe, a tervezéstő| az éíté-
kesítésig, sőt azon túl is, minden tevékenység hatással van rá.

Mindezek alapján a termék, illetve a szolgáltat ás íervezesetől, az e|ő-
állításon, a raktározáson és az eladáson keresztül számos feladat hárul az
e tevékenységek végrehajtóira annak érdekében, hogy a kockázatokat
csökkentsék.

A gyártókra háruló fóbb feladatok:

- A tervezés során fel kell mérni az adott terméke és célra vonat-
kozó jogi és műszaki követelményeket.

- Ismerni kell a tervezés időszakában az adott műszaki-biztonsági
színvonalat és az előírásokat.

- Alkalmazni kell a termékre vonatkoztatható nemzeti és nemzet_
közi biztonsági és egyéb műszaki szabványokat, előírásokat.

- Célszerű minden új termék esetén a saját minősítósen túl úg5me-
vezett harmadik fél által történő minósítést is be§zerezni és dokumentál-
ni.

- A beszállítók gondo§ kiválasztása, termékeik minősítése fontos
feladat, amelynél céllszerű azN/SZEN 290fi) szabvány sorozat megfeleló
elemét alkalmazni, illetve megkövetelni.

- A múszaki dokumentáció, a használati-kezelési útmutató elké-
szítése és tartalma közérthető és ülágos elkészítése.

- A csomagolás, a tárolási módjára megfelelő tájékoztatást adni.

- A termék értékesítés utáni életének figyelése.

A termékfelelősség és a minőségbiztosítás között szoros kapcsolat
van. Azok a ryártók, akik szabványos minőségbiztosítási rendszermodellt
valósítottak meg, a rendszerelemek működtetése során végrehajtják a
tervezés eredményeinek megfelelőség üzsgálatát (verifikálás), az elké-
szített minták használati alkalmasság üzsgálatát (validálás), a beszeízett
anyagok, az alka|mazní kívánt gyártó és vizsgálóeszközök megfelelóség,
alkalmasság ós képességvizsgálatát stb. Ezek eredményeképpen a minő-
ségbiztosítási rendszert múködtetőknél kisebb a hiba bekövetkezési va-
lószínűsége, de legfőképp a lehetséges hibák súlyossága, a kárveszély.
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A minőségbiztosítási rendszer által megkövetelt igazolási dokumen-
tumok, mint tárolt minőségügyi bizonylatok, a felelősség felmerülése
esetén a kimentés egyedüli alapjául szolgálnak.

A minőségbiztosítási rendszerek által elérhető kockázatcsökkenést
a felelősségbiztosítást vállaló biztosítótársaságok is elmismerik a díj mér-
tékének jelentós lecsökkentésével.

A termékfelelősségi törvény jelenúősége a
Magyar HonvédségnéI

Felmerül a kérdés,hogt szükség van-e a Magrur Honvédségnél a tór,
vény ismeretére, illewe milyen szerepe lehet a hadsereg életében?

A kérdésre egyértemű igennel lehet és kell válaszolni. A személyi
állomány vonatkozásában a Magyar Honvédség, mint veszélyes üzem
fenntartója, ezen a jogcímen felelősséggel tartozik, A termékfelelősségi
1örvény - ennek meghagrásával - ug5ranakkor belépteti a glártó közvet-
len lg{rtérítési felelőssegét is.

Az 7993 . évi X, törvény a termékfelelősségr ől a kár fogalmát két vi-
s zo ny l at b a n ért e lm ezi :

a.) a termékhibából kifolyólag az éIet, a testi épség, az egészség
sérelmére bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károk;

b,) a termékhibából kifolyólag más dologban bekövetkezett vagyoni
károk,

A honvédségnél történő káreseteket ketté kell választani a személyi
sérüléses, illetve hadsereg anyagi javaiban bekövetkezett károkra.

A személyi állományra vonatkozóan, a törvény hatálya alá esően az
"a)" viszonylatú káresemény és gyártói felelősség jelentkezik a különféle
termékek használata, múködtetése során. Igy a károsult, sérülést szen-
vedett személy számáta ez egy űjabb kártérítés igénylési lehetőséget je-
lent, kózvetlenül a gyártóhoz (importálóhoz) fodulva.

A "b)" viszonylat alapján, a honvédség tulajdonában lévó dolgokban
bekövetkezett károkra ez a íörvény nem teremt kártérítési lehetőséget.
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Ennek oka, hory a törvény szerint a károsodott dolognak olyannak
kell lennie, amelyet rendeltetése szerint magáncélokra használnak vagy
fogyasztanak és a terméket a károsult rendszerint ténylegesen magáncél-
ra használta, Igy ha a terméket ipara vagy szakmai célra szerezték be vagy
e körben használták, a tövény alapján kártérítést az "ipai" károsultak
nem kaphatnak.

A termékfelelősségen alapuló kártérítési igény - lehetőség a gyakor-
latban - különösen a Magyar Honvédség vonatkozásában - még nem ér-
vényesült. Az elkóvetkező időszakban a törvénf lehetóség biztosítja en-
nek feltételeit _ azonban gyakorlati megvalósulása valószínűleg még
hosszabb időt vesz igénybe. Egy esetleges bírósági stádiumba kerüló kár-
térítési per kimenetele precedens értékű lehet a további joggyakorlat
szempontjából is.

A termékfelelősségi törvény másik lényeges tartálmi eleme az im-
portáló és a bizományosi negbízó terhére megállapított felelósség. En_
nek értelmben, olyan 5rártók termékén€k importja esetén, amely ryár-
tók országában a termékfelelősségi jogintézmény nem került létreho-
zásía, a láítéíitési felelősség a hazai megbízót és importőrt íerheli. Ez
a felelősség a honvédség beszerzési rendszerében működő szervek, szer-
vezetek terhére jelenik meg, ami a jövőben fokozott figyelmet igényel
már a beszerzés folyamatában is.

A termékíelelósségi törvény hatrálya alatt nem rendezhető károk
következményeinek mórséklését a beszerzési folyamat minőségbiztosí_
íás szemléIetű szabályoása biztosíthatja. A szerződés előkészítés és
megfogalmazás fázisában kell beépíteni mindazt a megrendelőt védő,
törvényes szerződéselemet, amely a bekövetkezhető káresemények fe-
dezetét jelenti,

Tekintettel arra, hogy eddig Jem a polgái éIetben, sem a honvédség
területén nem jelentkezhetett - törvény hiányában - a fenti felelősségi-
elem, gyakorlati tapasztalat e téren még nem áll rendelkezésre az ilyen
típusú kármegelózés, illetve kártérítési felelősség vonatkozásában. Va-
lószínűleg egy rövidebb-hosszabb átmeneti időszak - és elsősorban a pol-
gári életben jelentkező események honvédségi területre történő adaptá-
lása - ad majd lehetőséget a termékfelelősségi törvény rendelkezéseinek
gyakorlati megvalósítására.
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}flNösÉGüGyI rözlplórqyBr
Ptilos Emil, Lakatos Ltjsztóné, Solténs7ky LósflóI

A Magyar Köztársaság Parlamentje, jelentős törvényelőkészítő
munka eredményeképpen módosította a Büntető Törvénykcinyvet, köz-
ismert nevén a BTK-t. Számos olyan új tényállás került a törvénybe ,

melyek a megváltozott társadalmi és gaz,daság1 körülmények következ-
tében alakulhattak ki, válhattak a gyakorlatban jelentóssé. Ennek követ_
keztében indokolttá vált a társada|om védelmének megfelelő szintű meg-
teremtése vagy a védelem eddigi szintjének megváltoztatása,

A módositások közül nost néhány, §zakterületünkkel összefüggő
törvényszakaszt emelünk ki és ismertetünk

Magánemberként és hivatalból eljárva egyaránt találkozunk termék-
kel, szolgáltatással, melynek minóségére vonatkozó tanúsítás módjait és
kellékeit jogszabályok írják elő. A minőségtanúsítás és a termék forga-
lomba hozatal során elkövethető jogsértő magatartásformák tényállását
és büntetési tételeit ismertetik az egyes törvénFészletek.

A kiteljesedő piacgazdasági körülmények között egyre nagyobb je-
lentősége van az "üzleti titok" kategóriának. A közbeszerzési törvény
megalkotásáig és hatályba lépéséig is egyre többször kerül sor a Maryar
Honvédség beszerzéseinél pályázatkiírásra, ahol a jelentkezők pályáza-
taiűzleti titkok hordozói lehetnek. AMH szállítói Rendszere kialakítása
és majdani működtetése folyamán, a jelentkező gazdálkodók minósítő
vixgálata során a üzsgáló, értékelő szemé|yzet uryancsak üzleti titkok
birtokába jut. Szükséges tisztán ismerri az"iuleti titok" fogalmát és a meg-
sértését fenyegetó büntetési tételt.

1 Páo§ Frnil atezredesMsgyar honvéd§é8, Gazdálkodási Hivatal Minó§é8ellenórzési Fóoszláy
Rendszeítanúsíló o§ztáy osz7álly ezetó,
Lákatoslászlónémk,óma8y,osááyvezelóhelyettes,
solténszky László órna8y, mémök fóti§zt
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Végül ajavak hűtlen vagy hanyag kezelése során megvalósítható té_
nyállás és fenyegetettsége kerül bemutatásra.

1978. éü IV. tönény
A Bünt€tő Törvénykönyvr,ől

XVIL fejezet

Gazdasígi Bíincselekmények

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértó
bűncselekmények

Rossz minőségi termék forgalomba hozatala

292. §

(|) Az az egyénivállalkozó vagy a gazdálkodó szervezelnek az aye-
zető tisztségviselője, akijelentős mennyiségú vagy értékű rossz minőségű
terméknek jó minóségúként értékesítése, használatba adása, illetve for_
galomba hozatala iránt intézkedik, bűntettet követ el, és három évig ter-
jedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt
egy évig terjedő szabadságvesztés§el, közérdekú munkával vagy pénz-
büntetéssel büntetendő.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában vezető tisztségviselő a váIlalat
vagy egyéb gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tag;a,
illetve igazgatója; a szövetkezet igazgaíóságának tagja; a gazdasági tár-
saság vezető tisztségviselóje.

294. §

(1) Az állami szabvány hatálya alá tartozó termék akkor rossz minó-
ségú, ha a szabványban meghatározott legalacsonyabb minőségi követel_
ménynek sem felel meg.

(2) Az (l)bekezdésben meghatározott eseten kívü;ossz minőségű
az olyan termék, amely rendeltetés§zerűen nem használható vagy hasz-
nálhatósága jelentős rnértékben csökkent.

z3o



Minős é8 h amis t arulsít á s a

295. §

(i) Aki minőséget tanúsító okiratban jelentős mennyiségű vagy ér-
tékű termék minőségéről valótlan adatot tanúsít, bűntettet követ el, és
három évig terjedó szabadságvesztéssel büntetendő.

Áru hamis megjelöIése

296. §

Aki jelentős mennfségű árut - a versenytárs hozzájárulása nélkül -
olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezés-
sel hoz forgalomba, amelyról a versenytársat, illetőleg annak jellegzetes
tulajdonságokkal rendelkező áruját isrnerhetik fel, bűntettet követ el és
három éüg terjedó szabadságvesztéssel büntetendő,

A íog)űsztó megtev e szté s e

29ólA. §

(1) Aki az áru kelendőségének fokozása érdekében nagy nyilvános-
ság előtt az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt vagy
valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít, llletve az áru lényeges
tulajdonságáról megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad, vétséget követ
el, és két évig terjedő szabadságvesztásel, közórdekú munkával vary
pénzbüntetéssel büntetendŐ.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az áru lényeges tulajdonságának
minősül az összetétele, használhatósága, az egészségre és a környezetre
gyakorolt hatása, valamint a kezelése eredete az, hogy megfelel-e a jog-
szabályi előírásoknak, az állami szabványnak vagy az áruval szemben tá-
masztott szokásos követelményeknek, valamint az, ha az áru felhaszná-
lása a szokásostól lényegesen eltérő feltételek megvalósítá§át igényli,
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Uzleti titok megs érté s e

300, §

(1) Aki úzleti titkot haszonszerzés végett vagy má§nak vagyoni hát-
rán}t okozva jogosulatlanul megszeíez, felhasznál vagy nflvánosságra
hoz, bűntettet követ el és három évig terjedó szabadságvesztéssel bünte-
tendó,

(2) Az (1) bekezdés a|kalmazásában üzleti titok a gadasági tevékeny-
séghez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat,
amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fű-
ződik.

XVIII. fejezet

Vagyon elleni bűncselekmények

Hűtlen kezelés

319. §

(1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg és ebből folyo köte-
lességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ
el.

(2) A büntetés vétség miatt esr évig terjedó szabadságvesztés, köz-
órdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a hűtlen kezelá kisebb vagyoni
hátrányt okoz.

(3) A büntetés bűntett miatt

a) három évig terjedó szabadságvesztés, ha hútlen kezelés nagyobb
vagyoni hátrányt,

b) eg5l éltől öt évig terjedó szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés
jelentős vagyoni hátrányt,
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c) két éltől nyolc éüg terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés
különösen nagy vagyoni hátrányt okoz.

Hanyag kezelés

320. §

(1) Akit olyan idegen vagyon kezelésével vagy felügyeletével bíztak
meg, amelynek kezelése vagy felügyelete törvényen alapul, és az ebből
folyó kötelességének megszegésével vary elhanyagolásával gondatlan-
ságból vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el és két évig terjedő sza-
badságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel bünteten-
dó.

(2) A büntetés három évig terjedó szabadságvesztés, ha a hanyag
kezelés különösen na5l varyoni hátrányt okoz.

A jelentós érték fogalma az 1979, évi 5. törvényerejű rendelet 27A.
(1) bekezdése szerint:

Á rossz minőségú termék forgalomba hozatalát (292-293. §), a minó-
ség hamis tanúsítását (295. §), a közellátás veszélyeztetését (303.§ (2)

bek), a devizagazdáIkodós megsértését (309. § (3) bek a) pont és (5) bek
a) pont), a lopást (31ó. § (5) bek a) pont, a sikkasztást (317.§ (5) bek. a)
pont), a rablást (321.§ (3) bek a) pont), a kifosztást (j22.§ (2) bek a)
pont), és az or4azdaságot (326.§ (4) bek a) pont) akkor követik el jelm-
tós értékre, a számítógépes csalással (300/C § (2) bek a) pont) a bankkár-
tyával visszaéIéssel (313lC § (4) bek. a) pont), a csalással (316.§ (5) bek.

a) pont) és a rongáIással (324. § (4) bek. a) pont) okozott kár, illetőleg
hűtlen kezeléssel (319. § (3) bek. B) pont) ésa szenői és szomszédos jogok
me4sértésével (329lA § (2) bek) okozott vagoni hátrány akkor jelentős,
ha az értél; a kár, illetőIeg a vagloni hátrány egmillió fointot meghaladja.
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BIZTONSAGTECHNIKA

t]nrureró
a munkavédelmi-biáonságtechnikai tevékenységek

értékelésébezI

Ósszedllította: az MH Anya§technikai Főcsoportfőnökség
Munkavédelmi Osztálya

Az úruureró rendeltetése, hogy segítse a katonai s zervezeíekné|
folyó munkavédelmi-biztonságtechnikai tevékenység átfogó felűgyeleti
ellenőrzésének, értékelésének egységes elvek szerinti végrehajtását, to-
vábbá, hogy a kóvetelmények és értékelési mutatók meghatározásával
nyújtson segítséget az elöljáró parancsnokok, munkahelf vezetők, mun-
kavédelmi szaktisztek, megbízottak számára a he|yzet objektív megítélé-
sére és a soron kóvetkezó feladatok meghatározására.

Az ítruuraró elsősorban a magasabbegységek és egységszintű ka-
tonai szervezetek munkavédelmi tevékenységének felügyeleti ellenőr-
zésére készült, de felhasználható a parancsnoki belső ellenőrzések le-
folytatásánál, illetve más katonai szervezetek ellenőrzése során is.

A munkavédelmi tevékeny,ség alapvető célja a HoNVÉDSÉGBEN aZ
egészséges és biztonságos feladatvégzés feltételeinek fokozatos javítása,
a balesetek, egészségkárosodások megelőzése, illetve számuk csökken-
tése. Ebből eredóen a munkavédelmi felügyeleti ellenőrzésnek azt kell
vizsgálnia és értékelnie, hogyan alakult az ellenőtzött idószakban a ka-
tonai szervezetnél a baleseti helyzet, illetve rnilyen tevékenység folyik a
célok elérése érdekében.

1 Az (]TMUTATÓT az MH ATFcsF-§é8 Munkavédelmi osztálya dol8,ozta K, munkavédellni-
biztonságtechnikai ellenórzések több éven át 8}djtött 8yakorlari tapa§áalatainak felhasználásá-
val, Köaeadásával az ellenórzés és értékelés módszereinek széles kön1 kipróbálá§át kívánjuk eló-
segíteni.
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Az értékelés módszere elsősorban az egységszintú katonai szerveze-
tekre alkalmazható. A magasabbegység értékelése a magasabbegység-
törzsnél szerzett tapasztalatok és az alárendelt katonai szervezetek érté_
kelésének összegezé§éből történik. Alapvető követelménye, bogy az ér -

tékelés tükdzze a tényleges állapotot, másrészt, verye frgyetembe aze|őző
időszakhoz viszonyított változást.

Az úTMUTATó három részből áll:

- az elsó lész taítalmazza az átfog6 felügyeleti munkavédelmi-biz-
tonságtechnikai ellenőrzés területeit és alterületeit;

- a rnásodik rész összefoglalja területenként és alterületenként az
ellenőrzési követelményeket. Az alterületek értékelésének szempontjai
után a vizsgált terűlet, végűl a főterület összegezett értékelésének módja
található;

- a harmadik rész az ellenőrzótt katonai szervezetek összesített ér-
tékelésének szab ályaít határozza meg.

I.RÉsZ

A munkavédelmi-biztonságtechnikai ellenőrzés teriiüetei,
módszerei

Az átfogó felügyeleti ellenőrzés során főterületenkém ke|| vizsgálni
és értékelni a baleseti he§zet alakulását, a munkavédelmi tevékenység
he|yzetét a kőletkező területek szeint:

L A baleseti helyzet alakulása

1. A halálos és súlyos, csonkulásos sérülések száma.

2. A balesetek összevont súlyossági mutatója.
3. A kivizsgálási, jelentési és lezárási kötelezettség teljesítése.

II. A munkavédelmi-biztonságtechnikai tevékenység helyzete

1. A munkavédelmi irányító tevékenpég színvonala,
2. A munkavédelmi kiképzés, oktatás, nevelés helyzete.
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3, A biztonságtechnikai eszközök állapota.

A munkavédelmi ellenórzés egyes területeit, illetve azoknak az úT-
MUTATó második részében részletezett alterületeit célellenőrzés kere-
tében ónállóan is lehet ellenórizni és értékelni.

Az átfogó munkavédelmi ellenőrzést bizottság hajtjavégre. Az ellen-
őrzés a munkavédelmi szaktiszt, vagy megbízott beszámoltatásával kez-
dődik, magasabbegységnél kiterjed a törzs munkavédelmi vezető-, ellen-
órző tevékenységére is.

A munkavédelmi szaktiszt vagy megbízott beszámoló jelentésében
a parancsnok (vagy a munkavédelmi tevékenységet irányító parancsnok-
helyettes) jelenlétéberl minden esetben jelentse :

- a katonai szervezet baleseti helyzetének alakulását (összesített ada-
tok alapján);

- a katonai szervezetnél folyó munkavédelmi tevékenységet (össze_
sített adatok alapján);

- a katonai szervezetnél folyó munkavédelmi tevékenység értékelé-
sét;

- a munkaköri leírás szerint végzett munkáját;

- a munkavédelmi tevékenység tapasztalatait, akadályozó körülmé_
nyeit és ezzel összefüggő javaslatait.

Ezt követóen a bizottság kérdéseket tesz fel, majd megkezdi az el-
lenőrzési terve szerinti munkát az ÚTMUTATÓ második részében foglalt
területeke, alterületeke kiteíjedően.

tr.RÉ§Z

Köveúelrnények és az értékelós rendje

A munkavédelmi tevékenység alapvető terileteit a következők sze-
int kell vizsgólni és értékelni:
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L A baleseti helyzet alakulá§a

A baleseti helyzet vizsgálata során összegezni kell, hogy az ellenőr-
zött időszakban hogyan alakultak a baleseti helyzet főbb mutatói, a meg-
előző idószakokhoz képest milyen mértékű és iranyr-r változás tapasz-
t^lható. Ennek összetevői a következők:

1. A ha|álos és súlyos-csonkulásos sérülések száma

" Halálos" l<lmeletelű a sérülés, ha a balesettel okozati összefüggés-
ben bármelyik sérült abalesetet követő három hónaponbelül életétvesz-
ti.

"Súlyos-csonkulásos" az a baleseti sérülés, amely a húvelykujj, két,
vagy több ujj teljes vagy nagyobb részének, továbbá a végtagoknak ezt
meghaladó mértékű elvesztésével, bénulásával, valamint valamelyik ér-
zékszerv, belső szerv teljes vagy részbeni elvesztésével jár.

2. A balesetek összevont súlyossági mutatója

A balesetek összevont súlyossági mutatója az 1fi)0 főre számított
kiesett szolgálati-, munkanapok sz áma, amelyet a következők szerint kell
meghatározni:

nk

nlooo = 

- 

X 1000

L

ahol:nICÚlO = az ezet tőre jutó kiesett napok száma

nk = a vizsgált idószakban balesetek miatt kiesett szol-
gálati, illetve munkanapok száma

L = az ál|omány átlagJétszám a vizsgálat idószakban,

A kiesett napok számának meghatározásánál csak a 3 napot megha-
ladó szolgálati, illetve munkaképtelenséget okozó balesetek miatt kiesett
naptári napokat kell firyelembe venni, a jelentési kötelezettséget meg-
határozó utasításokban foglaltak szerint.
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3. A balesetekre vonatkozó kivizsgálási, jelentési és lezárási köte-
lezettség te|iesítése.

"Nem jelentetnek" kell tekinteni azt a balesetet, amely jelentéskö-
teles, de kiüzsgálása, nyilvántartásba vétele és a II. sz, Adatlap felterjesz_
tése a vonatkozó utasítás szerint nem történt meg.

" Lezártnak" kell tekinteni munkavédelmi szempontból azt a balese_
tet, amelynek minősítését és a kártérítésre vonatkozó felhívást a sérült
az előírásoknak megfelelően megkapta.

Az I. főt€rület összértékelése:

krvÁLó az értékelés, ha a katonai szeívezel működési kcirében a
katonai §zervezet hibájából halálos, illetve súlyos-csonkulásos sérülés
nem fordult elő, az 1000 fóre számított, a katonai szolgálattal összefüggó
balesetek miatt kiesett szolgálati, munkanapok számának csökkenése az
előző évhez (idószakhoz) képest a 10 Vo-oí meghaladja.

A katonai szervezeí"működési köréóe" esó oknak minősül általában
a feladatok során kifejtett tevékenységgel kapcsolatos személyi magatar-
tásból, a használt anyag, felszerelés, berendezés á energia tulajdonsága-
iból, állapotából, mozgatásából és működéséből eredő ok.

A"katonai szervezet hibája" akkor áll fenn, ha a baleset a szervezet
"működési körébe" eső ok miatt következett be és az részéről elhárítható
lett volna vagy ha a baleset nem a katonai szervezet működési körében
történt, de bekövetkezésében a katonai szervezet valamilyen mulasztását
az arra illetékes szerv megáIlapítja.

JÓ azértékelés, ha a katonai szervezet működési körében, a katonai
szervezet hibájából halálos, illewe súlyos-csonkulásos sérülés nem for-
dult elő és az 7000 főre számított, a katonai szolgálattal összefüggő bal_
esetek miatt kiesett szolgálati, munkanapok számának csókkenese az előző
évhez (időszakhoz) képest jalrrlt, de a jalulás mértéke a 10 Vo-ot nem
haladja meg.

MEGFELELÓ az értékelés ha a katonai szervezet működési köré-
ben a katonai szervezet hibájából halálos kimenetelű baleset nem tör-
tént, súlyos-csonkulásos sérülés avixgált időszakban legfeljebb egy eser

238



ben történt, és az 1000 főre számított, a katonai szolgálattal összefüggő

balesetek miatt kiesett szolgálati, munkanapok számának növekedése az

előző évhez (időszakhoz) kép est, a 70 %o-ot nem haladja meg.

NEM MEGFELELő az értéke|és, ha a katonai szervezet működési
körében, a katonai szervezet hibájából halálos, illetve két vagy több sú-

lyos csonkulásos baleset következett be vagy az 1000 fóre számított ki-
ésett szolgálati, munkanapok számának növekedése az e|őző évhez (ídő-
szakhoz) képest a 10 vo-ot megha|adia.

Amennfben a kiüzsgálási, jelentési és a balesetek lezárásával kap-
csolatos kötelezettségnek maradéktalanul nem tettek eleget, a baleseti
helyzet értékelés ét a nem jelentett, de az ellenőrzés során feltárt balese-

tekadatainak figyelembevételével kell elvégezni. Ha a nem jelentett, va-

lamint az előírások szerint le nem zárt balesetek száma az összes balese-

tek 5 Vo-át meghala$a, az értéke|ést egy fokozattal csökkenteni kell.

II. A munkavédelmi-biztonságt€chnikai tevékenyseg helyzete

A munkavédelmi tevékenység helyzete fontos mutatója a katonai
szervezetnél fo\ó, a balesetek, egészségkárosodások megelőzésére irá-
nyuló munkánat, ugyanis ez határozza meg a baleseti helyzet jövőbeni

aiakulását. A katonai szewezetné| folyó munkavédelmi tevékenység
helyzetét a munkavédelmi irányító tevékenység színvonala, a munkavé-

tlelmi kiképzés ioktatási helyzete, valamint a biztonságtechnikai eszkd-

zök állapota hatá rozza meg a következő részletezés szeint:

1. A munkavédelmi irányitó tevékenység színvonala

Amunkavédelmi irányító tevékenységet a helyileg kiadott rendelke-
zések, a munkavédelmi feladatok terveúse, szemezése és a munkavé-

delmi ellenőrzések értékelése alapján kell megítélni.

Követelmények és értékelés alterületek §zerint a követk€ző|

al A Parancsnoki Munkavédelmi I]tasítás lPl§lU l a követelmények-
nek akkor felel meg, hatarta|mazza:

- a szolgálati személyek munkavédelmi jogkörét, feladatait, kötele-
Zettségeit;
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- az eg}res beosztások ellátásának munkavédelmi feltételeit;

- a munkavédelmi oktatás állománycsoportonkénti formáit, a helyi-
leg szükséges tudnivalókat, a vizsgára kötelezetteket;

- a balesetveszélyes beosztások el|átásához, feladatok végzéséhez
szükéges védőeszközöket;

- a munkavédelmi szemlék, ellenőrzések lefolytatásának rendjét;

- a biztonságos és egészséges feladatvégrehajtásra vonatkozó helyi
rendelkezóseket;

- a munkavédelmi eljárások (használatba vétel, üzembe helyezés,
karbantartás, stb.) rendjét;

- a munkavédelmi napok megszervezésének rendjét (általában a pro-
pagandamunka feladatait).

Szükséges, hogy a PMU elegendő példányszámban álljon rendelke-
zésre, hogy a személyi állomány testi épsége, egészsége védelméért, a
biztonságos és egészséges szolgálati és munkahelyi körülmények fenn-
tartásáért felelős személyek ehhez hozzáférhessenek.

Az értékelés módja

Ha a PMU tartalmában alapvetően kielégíti a követelményeket, az
érintettek számárabozzáférbető és azt a vonatkozó mértékben ismerik,
az értékelés MEGFELELó,

Amennyiben a PMU a követelményeket alapvetően nem elégíti ki,
illetve az érintettek számára nem hozzáférbető vagy annak tartalmát az
érintettek nem ismerik, az értékelés NEM MEGFELELŐ.

bl A munkavédelmi feladatterunek léyes intézkedési tervnek/ tartal-
maznia kell - valós helyzetelemzés alapján - a szolgálati, munkaktirülmé-
nyek és a szociális ellátottság javításának tennivalóit, valamint a katonai
szervezet munkavédelmi rendezvényeit, fontosabb feladatait.
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Vizsgálni kell a katonai szervezetnél a kiadott eseti intézkedéseket,
hogyan reagálnak azelóforduló súlyos vagy ismétlődó balesetek előidéző
okaira, mennfre célirányos a balesetek megelőzésére irányuló tevékeny-
ség,

Az értékelés módja

Amennyiben az éves munkavédelmi feladatterv a vonatkozó köz-
ponti rendelkezésben meghatározott követelményeket kielégíti, az ab-

ban foglaltak végrehajtása időarányosan megtörtént, továbba ha az eseti

intézkedések célirányosak, az értékelés MEGFELELO.

Amennyiben az ellenőrzések, munkavédelmi szemlék végrehajtását
nem tervezik, illetve azokat nem hajtják végre vagy a feltárt hibák meg-
szüntetésére nem intézkednek, az értékelés NEM MEGFELELO.

A munkavédelmi irányííó tevékenység színvonalának összér-
tékelése:

KrVALÓ az értéke|és akkor, ha ezen belül mindhárom alterület /a,

b, c/ értékelése M EGFELELó:

_ JÓ az értékelés amennyiben b, c alterület értéke|ése MEGFELE-
LO;

MEGFELELÓ az értékelés, amennyiben a, b alterület MEGFELE-
Ló;

NEM MEGFELELŐ az értékelés, ha a, b alterület, illetve két alte-
rníet NEM MEGFELELÓ.

2. Munkavédelmi kiképzés, oktatás helyzete

A balesetek, egészségkárosodások megelőzése szempontjából alap-
vető szerepe van annak, hogy a személyi állomány miként ismeri a sza-

bályokat és képes-e azokat tudatosan alkalmazni. Ezért szükéges meg-
vizsgálni a munkavédelmi oktatás tervezését, szervezését és végrehajtá-
sát, munkavédelmi ismeretek elsajátításának fokát, valamint a propagan-
damunka színvonalát.
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Követelmények és értékelés alterűleíenként

al A munkavédelmi kiképzést, oktatást valamennyi állománycsoport-
ra kiterjedően a vonatkozó utasítások, intézkedések, a Kiképzési Prog-
ramok alapján kell megtervezni, szervezni és végrehajtani úgy, hogy órá-
számban és tartalomban feleljen meg az elóírásoknak. A továbbképiések
programjában is az előírások szerint kell szerepelniük a munkavédelmi
ismereteknek.

Az énékelés módja

Ha amunkavédelmi kiképzés, oktatás az időszakra vonatkozó kikép-
zési_tervben szerepel, a foglalkozásokat, üzsgáztatásokat a tewben meg-
határozottak szerint végrehajtották, az értékelés MEGFELELÓ.

Amennyiben a terv szerinti munkavédelmi oktatást, kiképzési fog-
lalkozásokat, vizsgáztatásokat vagy azok jelentős hányadát nem tartották
meg, az értékelés NEM MEGFELELÓ.

b / A munkav éde lmi ismere tek szintj ét ellenőnő viz s gtiztat á s s al ke|l fel-
mérni, Ez akkor felel meg a követelményeknek, fta..

- az a|egységparancsnokok, az egységtörzs beosztott tisztjei beosztá-
suknak, ellenőrzesi kötelmeiknek megfelelően,

- a kiképzést közvetlenül irányítók csoportjában század- és szakasz-
parancsnoki állomány, a szakkiképzési foglalkozásvezetők, a munkahelyi
parancsnokok, vezetők beosztásuknak megfelelően,

- a beosztottak csoportjában a sorállományúak és a polgári alkalma-
zottak a rájuk vonatkozó mértékben ismerik a munkavédelmi-bizton_
ságtechnikai előirá§okat

Az értékelés módja

Az ellenőrzővizsgáztatás keretében tesztlapon legalább 15 (tizenöt)
kérdést kell feltenni. A üzsgakérdéseket a csoportok összetételének, a
feladatok végzésében elfoglalt szerepének megfelelően kell vizsgánként
változó formában összeállítani c következők szeint:
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- 3 pont - teljesen szabatos és kielégítő tartalmú, hibátlan válasz;

- 2 pont - a válasz megközelítóen kifogástalan, csak kismértékű ki-
igazítást, pontosítást igényel;

- 1 pont - a válasz csak fele részben fogadható el, illetve az eltérés
lényeges;

- 0 pont - a válasz nem fogadható el, illefue naglrmérvri tájékozatlan-
ságot árul el.

Az egyéri értékelés " Megfelelő", " Nem megfelelő" osztályzattal törté-
nik a következők szerint:

30 pont felett MEGFELELŐ
30 pontig NEM MEGFELELÓ.

(A felelet-választásos vagy a fentieknél több kérdésből álló üzsgák-
nál is ezeket az elveket kell alkalmazni, varyis a megfeleló szintet leg-
a|ább 66 Vo-osbelyes válaszadásra kell megállapítani.)

A csoport értékelése:

"Meffelelő",ha aizsgázók legalább 66 %o-amegtele|ő értékelést ka-
pott.

ósszértókelés

A munkavédelmi ismeretek tudásszintje MEGFELELÓ, ha a vix-
gátatott mindhárom csoport legalább megfelelő értékelést kapott.

cl Munkavédelmi propagandamunka ellenőrzése során azt kell vizs-
gálni, hogy balesetek, egészségkárosodrások megelőzését, a szabályok tu-
datos alkalmazását, hogyan segíti elő a katonai szervezetnél folyó propa-
gandamunka, hog5lan hasznosítják a központilag biztosított propaganda-
eszközöket, célirányosan vannak-e elhelyeznve a plakátok, címkék, a
piktogramok, Felhasználják-e a filmeket, diasorozatokat. Megtartják-e
minden állománycsopoítra kiterjedően a munkavédelmi napokat, azok

243



programja hogyan elégíti ki a követelményeket, Hasznosítják-e a meg-
történt balesetek tanulságait a balesetek megelőzésében.

Az értékelés módja

Ha a központilag kiadott -írásos és üzuális -munkavédelmi oktató-,
propagandaeszközök felhasználása kielégítő, a munkavédelmi napokat
az egész á||ományra kiterjedően, a követelmények szerinti tartalommal
megtartják, a megtörtént balesetek tapasztalatait hasznosítják, a munka-
védelmi propagandamunka értékelése MEGFELELO.

Amennyiben a katonai szervezetnél a központilag biztosított propa-
gandaanyagot megfelelően nem használják fel, a munkavédelmi napokat
nem tartják meg, vagy tartalmuk nem kielégító, a megtörtént balesetek
tanulságait nem hasznosítják, az értékelés NEM MEGFELELO-

A munkavédelmi kikpzés, oktatós összéttékelése

krvÁLó az értékelés akkor, ha az a, b, c alterületek értékelése
MEGFELELÓ, hiányosságok nem fordulnak elő.

JÓ az értékelés akkor, ha az a, b, c alterületek értéke|ése MEGFE,
LELÓ, de kJsebb hiányosságok előfordulnak.

MEGFELELŐ az értékelés ha az a,b, alteri|et MEGFELELÓ.

NEM MEGFELELÓ az éríékelés akkor, ha az a .tagy b alterület
közúl valamelfk NEM MEGFELELÓ értékelést kapott.

3. A biztonságtechnikai €szközök állapotá

A munkabiztonság állapotának megíté|éséhez meg kell vizsgálni a

létesítményeknél, munkahelyeknél a munkavédelmi előírások érvénye-
sülését, a gépek, berendezések, munka- és kiképzési e§zközök bizton-
ságtechnikai állapotát, valamint a beosztottak személyi védelmét.

Követelmények és értékelés alúerületenként

a/ Létesítményekre, munkahelyel<re vonatkozó munkavédelmi előí-
rások órvényesülése.
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Az ellenőrzéskor szemlével kell ellenőrizni, hogy a létesítmények
munkavédelmi szempontból megfelelnek-e a vonatkozó szabványokban,
biztonsági előírásokban foglaltaknak. Eltérés esetén a helyettesító meg-
oldások hogyan biztosítják az egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételeit.

Ha az ellenórzött katonai szervezetnél csapatépítkezés folyik meg
kell vizsgálni, hogy a tervek munkavédelmi szempontból hogyan elégítik
ki a vonatkozó előírásokat és a kivitelezés megfelel-e a terveknek. Elle-
nőrizni kell a kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartását.

Ellenórizni kell, hogyan történt a létesítmények üzembe helyezése.

Az értékelés módja

Ha az objektum az alapvető munkavédelmi előírásoknak megfelel,
közvetlen élet-, illetve baleseWeszély nincs, továbbá ha az éves karban-
tartási tervben a munkavédelmi szemléken feltárt hiányosságok meg-
szüntetését t€rvezik és végrehajtják, a csapatépítkezések előkészítése, a
létesítmények használatba vétele a vonatkozó utasításban foglaltakat ki-
etégíti, az értékelés MEGFELELÓ.

Amennyiben az objektum az a|apvető munkavódelmi előírásokat
nem elégíti ki, az éves karbantartási tervben a munkavédelmi szemléken
feltárt hiányosságok megszüntetését nem tervezik, vagy a csapatépítke-
zések előkészítése a létesítmények használatba vétele, a vonatkozó elő-
írások figyelembe vétele nélkül történik és mindezek miatt közvetlen
élet-,.illetve baleseweszély tapasztalható, az értékelés NEM MEGFE-
LELo,

bl Gépel<re, berendezésel<re, kiképzési és munkaeszközökre, termelési
folyamatokra vonatkozó munkavédelmi előírások érvényesülése.

Helyszíni szemlével és a dokumentáció üzsgálatával kell ellenőrizni,
hory a gép, berendezés a felállítás, használat helyén megfelel-e a mun-
kavédelini előírásoknak, el van-e látva megfelelő ke2elési és karbantar-
tási utasítással, használata során betartják-e a munkavédelmi szabályo-
kat.
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Az ellerlőtzés terjedjen ki a hatósági felüg:yelet alá taftozó következő
berendezések engedéIyezési, időszakos felülvbsgáIati rendjének betartásá-
ra:

- kazánok, nyomástartó edények;
- üllamos hálózatok és hálózati berendezések;
- érintés és villámvédelmi rendszer;
- v ízel|átó rendszerek, szennyvíztisztítók;
- PB gáztelepek.

A technikai és munkaeszközöknél ellenőrizni kell:

- a munkavédelmi minősító bizonyíwány;

- a próbaüzemi dokumentáció;

- az üzembe helyezési dokumentáció és engedély meglétét;

- a technikai szemlék terv szerinti végrehajtását, valamint a feltárt
hiányosságok kij aűtását;

- a biztonsági berendezések meglétét és hatékony működését.

Az értékelés módja

Ha a technikai eszközók az előírt dokumentációval /munkavédelmi
minőségtanúsítás, illetve minósítő bizonyítvány, szükéges hatósági en-
gedélyek, gépkönyv és az átadási tervdokumentáció egyéb okmányai/
rendelkeznek, üzernbe helyezésüket szabályszerűen hajtották végre, az
időszakos feiülvizsgálatokat elvégezték, üzemeltetésük az elóírások sze-
rint történik, az értékelés MEGFELELO.

Amennfben bármelyik hatósági engedélyezéshez kötött technikai
eszköz munkavédelrni minósítese, felállítási, üzembe helyezési engedé-
lye hiányzik vagy az űzembehe|yezést nem az előírások szerint végezték
el, az eszköz idószakos felülvixgálatát elmulasztották és akár abból, akár
meghibásodás folytán közvetlen é|etveszé|y, a honvédség eszközeit fe-
nyegető jelentős kár, súlyos balesetveszély áll fenn, a biztonsági beren-
dezések hatástalanok vagy azokat kiiktatták, az értékelés NEM MEG-
FELELO.
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c/ Á szeméIyi védelemre vonatkozó elóírások érvényesülése.

A vizsgálat alapvetó célja megállapítani a veszélyes, egészségre ár-
talmas munkakörökben dolgozók e gyéni védőeszközzel való ellátásának
helyzetét, az idószakos egészségigyi szűrővizsgálat végrehajtását, a fog-
lalkoztatás egészségügyi előírásainak betartását. Helyszíni ellenőnéssel
kell me gáIlapít ani, hogl :

- a védőeszközöket elóírás szerint kiadták-e iés haszn álják-e azokatl;

- milyen a védóeszköz műszaki állapota, ellenőrzésük rendje;

- hogyan van biztosítva a cserélhető§ég /utánpótlás/;

- milyen a karbantartás rendje.

Az értékelés ínódja

Ha a PMU-ban meghatározott beosztási helyeken az egyéni védő-
eszközök biztosítva vannak és azokat használják, az arra kötelezettek
előírt időszakos egészségügyi szűrővizsgálata rendszeresen megtörténik-
-e, a személyi védelem értékelése MEGFELELO.

Amennyiben a meghatározott beosztási helyekre eryéni védőeszköz
biztosítva nincs vagy azokat nem használják, az időszakos és előzetes
egészségügyi szűrővizsgálat rendszeresen nem történik meg, a személyi
védelem értékelése NEM MEGFELELO.

A munkabbtonság állapotának összértékelése

kIvÁLó az értékelés akkor, ha mindhárom alterület értékelése
MEGFELELÓ, hiányosságok nem fordulnak elő,

JÓ az értékelés akkor, ha mindhárom alterület értékelése MEGFE,
LELÓ, de kisebb hiányosságok elófordulnak.

MEGFELELÓ az értéke|és akkor, ha az a, b alterület értékelése
MEGFELELÓ.

NDM MEGFELELÓ az értékelés akkor, ha két alterület értékelése
NEM MEGFELELÓ.
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A II. főterület ös§zértékelé§e

KIVÁLÓ azértékelés ha két terüle t értékelése K]VÁLó, a harmadik
legalább JÓ.

JÓ az értékelés, ha legfeljebb egy te rüleí értékelése MEGFELELÓ,
a tóbbi legalább "rO.

MEGFELELÓ a értékelés, ha az 1.,2. terület közül legfeljebb egy
terület értékelése NEM MEGFELELO.

NEM MEGFELELÓ azértéke|és,ha a 3. terület, illetve egynél több
terület értékelése NEM MEGFELELO.

Itr.RÉsZ

Az ellenőrzött katonai §zervezeíek ö§§zesített értékelése

1. Az egrség munkavédelmi-biztonságtechnikai értékelése

KIVÁLÓ az értékelés akkor,ha azI.,II. főterület érték e|ése KIVÁ-
LÓ, lllewe az egyiklegíe|jebb JÓ.

f,Ó az éríékelés akkor, ha az L, II. főterület köznl az egyik JÓ vagy
KruALO, a másik legalább MEGFELELO.

MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha mindkét főterüle t MEGFE-
LELÓ.

NEM MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha valamelyik főterület ór-
tékeIése NEM M EGF ELE LÓ.

2. A rnagasabberység munkavédelmi-biztonságtechnikai értékelése

. KIV Íú.Ó,ha azellenőrzött egységek több_ségének értéke\ése KMÁ-
l,q a tóbbi eg]is ég értékelése MEGFELELO.

JÓ, ha az ellenőrzött egységek többségének értékelése,IÓ, a többi
egység értékelése MEG F ELE LO.
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MEGFELELÓ, ha dz ellenőrzött egységek 8O Vo-ának értékelése
MEGFELELÖ, vagy annál jobb.

NEM MEGFELELÓ az értékelés, h a az ellenőrzött egségek2} Vo-a

vagy azt meghaladó része NEM MEGFELELO érIékelést kapott.

Ha a magasbbegység-törx munkavédelmi-biztonságtechnikai irá-
nftó, ellenőrző tevéfenysége XnM MEGFELELÓ , az értéke|ésl egtel
csökkenteni kell.
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SZAKTÖRTÉNBr

A MAGyAR ttoNvÉnsÉc KAToNAI rözr,nxnnÉsr
szor,cÁr.e.re ez nrsö vn-{cnÁnonúrór

A NyoLcvANA§ Évpxlo

. Dobó Ferenc|

A katonai közlekcdési és szóllítási munhdk mind béleben, mind há-
boniban fontos feladatként jelentkztek a Magnr Honvédségben. Kiilönös
jelentőségel bírtak a Mt viágháboniban, illetve az azokat megelőző idő-
szakban. Eppen ezén hasmosnak tinik ánekinteni a honvédség közleke-
desi és szállítási rendjét és munlaúját az egles időszakokban. Ielen tanul-
mónyban az elsó viláqhábonitóI az 1980-as évekig terjedó idővel foglalko-
zom-

Az első ülágMborúban és az azt megelőző időben a magyar Királyi
Honvédség az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadserege mellett, az-
zal eryüttmúködve szervezódött és látta el feladatait. A közlekedés és
szállítás a közös hadseregben meghatáíozott rend szerint működött a
honvédségben is. Ezt egyébként a Monarchia hadüryi elveinek eg5néges
rendje mellett a Monarchia közlekedésében kialakult e5lséges rendszer
is szükégessé tette.

Ebben az idóben a f6 sá|Iitrási ágazát a va§út volt. Emclletí a foga-
tolt jármúvek vettek Észt a szálütásban. A gépkocsi sál!ítás csak az
első lépéseit tette. Jelentős mérvben a háboní során elősór a francia
hadseregben alkalmazták. A szállítások tervezése, szervezése vezérkari
feladat volt.

A vasúti szállítás elsórendűsége miatt fontos volt a vasútépítés és
helyreállítás. Ehhez a fóparancsnokság alárendeltségében a Monarchia
közös hadserege jelentős számú vasútépítő egységgel és anyagi tarta-

1 Dr,DobóFérencnyá,atezredes,abadtudomáíykaodidátusa
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lékokkal rendelke 7Étt. Ez a szeílezeti és működési rend volt érvényben
az első ülágháború végéig.

1918. novemb€rb€n a frontok összeomlottak és a Monarchia fegy-
ver§zünetet kért, A Monarchia felbomlrásával önálló nemzeti államok
alakultak, köztük a ft)getlen Magnrország.

Az 7920. junius 04-én aláírt Trianoni békeszerződés Magtarország
részére minimólis létszámú (35 ezer fő, noldos) hadsereget engedélyezett.

Korszerű új fegyvernemeket es feryvereket nem lehetett hadrendbe ál-
lítani. Alapvetően csak gyalogsági és könnf feryverekkel lehetett fel-
szerelnie csekély létszámú haderőt. Semminernű fejlesztést nem lehetett
végezni.

A huszas évek végén és a harmincas évekelejénerryhültek a íeltételek
és lehetővé vóIt a Honvédség és ezen belül a közlekdési és szállítási szol,
gálat fejlesztése. Jelentősebbé ez csak a harmincas évek vegére vált.

A hadsereg szervezeti felépítésére mintaként a Monarchia hadsere-
geszolgált. Ervényes volt ez a közlekedési és szállító szolgálatra is: Ebben
az idószakban szállító (utánszállító) szolgálat működött. A szolgálat ré-
szét képezték a vasútépítő csapatok, amelyek azonban nem a vasúti szál-
lítást irányító Kcizponii Szállíiásvezetőséghez taítoztak, hanem a főve-
zérségnek voltak alárendelve.

A szóIlító (utánszóllító) szolgálat hivatósa volt:

. csapatszállítás és utánszállítás lebonyolítása;

- szállítóeszközök beszerzése, üzembehelyezése, karbantartása,
utánpótlása;

- szállítóvonalak (vasútak, utak) karbantartiásának, kibővítése irányí-
tása;

- vasútaknál eme munkáknak végrehajtása is.

Az utánszállításnak kellett megoldani a hadsereg anyagi szülrségle-
teinek utánszállítását, a nem használható anyagok, sebesültek és bete-
gek, sebesült és beteg lovak elszállítását.
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A csapatszállítás és utánszállítás vasúti, közúti (gépkocsi, fogatolt
jármú, málhásvonat); űzi; légi; kótélpályás és vegyes eszközökre tagozó-
dott.

A szállító (utánszállító) szolgálat irányító (vezető) szervei a hadmú-
veleti egységeknél és kötelékben lévő hadtesteknél az anyagi vezérkari
tiszt, ö. hadtestnél és magasabb kötelékeknél a szállásmester voltak. Fel-
adatuk a különböző teljesítőképességú és sajátosságú szállítóeszközök-
nek a különböző szükégletek (anyag, csapat) szállítására való leggazda-
ságosabb kihasználásának biztosítása, e célból azok eglséges, feszes ve-
zetése.

A vasúti (hajózási) szolgálatot különálló, önálló irányító szervek ve-
zették. Fzeket a szolgálatokat a szállító (utánszállító) szolgálat fontos
részének tartották.

A vasútat a hadviselés egyik legfontosabb eszközeként tekintették.
Megítélésük szerint a hálózat kiépítése és megszervezése a hadművele-
tekre döntó befolyású lehet. Felhasználható mind a felvonulásnál, mind
a hadműveletek alatt csapaszállításra és a nag5rmértékű anyagi szükség-
letek utánszállítására.

A hajózható víziutakat főleg utánszállításra, tömeganyagszállításra
tartották alkalmasnak, amelyeknél a beérkezés nem volt határozott idő-
höz kötve.

A katonai vasúti és hajózási szolgál atnál hadiforgalom főnök műkó-
dött mint legfelsóbb irányító szew. Feladata volt az onzág összes közle-
kedési eszközei igénybevételének központi szabályozása az ország védel-
me szempontjából.

A hadiforgalom főnökének utasításai alapján a központi szállí-
tásvezetőséy végezte mindenemű honvédségi szállítás irányítását, a rész-
letes tervezését és a szállítás végrehajtásának ellenőrzését.

A központi szállításvezetóség alárendeltségébeí a következő knto-
nai vasúti szeruek múködtek:

- központi szállításvezetóség kirendeltség;

- vasúti vonalparancsnokság;
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- vasúti vonalparancsnokság kirendeltség;

- pályaudvar parancsnolrság;

- hajóállomás parancsnokág;

- vasúti összekötó vezérkari tiszt.

A szállítószolgálat fontos része volt a vonatszolgálat. Belekapcsoló-
dott főleg az ellátó szolgálat utánsz ál|ító ágazatába,továbbá összefüggött
a tábori posta és hadtápszolgálattal.

Avonatszolgálat feladatvolt a felha§ználó csapat összes szükségletét
mindenkor és minenútt, utakról letérve, a csapat körletben is utánszá||í-

tani. Beletartozott a lőszer, élelem, műszaki-, egészségúgyi- és állategész-
ségügyi anyag, irodák, málhák és egyéb szükséglet, továbbá csapatok és

sebesüftek szállítása, a személyi állomány és a lovak pótlása, beteg lovak
gyógykezelése, lófelszerelés, vonat és patkolóanyag pótlása, kijavítása.

Vonatnak nevezték a személy-, vagl anyagszállítóva oszlopokba fog,
lak fogatolt, vagl 8éperőhajtású szállítóeszközöket, málhásállatokat, vó,

4óállatokat, a hozzá tartozó személyzetteL

A vonatcsapat a vonatszolgálat végrehajtó szerve volt és mint ilyen
a harckészség és a hadműveleti képesség fenntartásának fontos eszköze.

A vonat a következők szerint tagozódott

1./ Csapatvonat,Ide tartoztak a csapat ellátását szolg áló szállító esz,
köók, arnelyek kizárólag a csapat rendelkezésére álltak, Feladata volt
általában ama szül§égletek szállítása, melyek ütközet alatt, menetben és

elhelyezáben kellettek,

Összekötötte a csapatot a seregvonattal és intézetekkel.Á csapano-
natba tartozott:

- ütközetvonat;

- eleségvonat;

- málhavona1.
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2./ Seregvonat, amelybe uno ak

a./ Egyes szolgálati ágak és intézetek ellátását szolgálő száIlítoeszkö-
zök:

- meghatározott célra, különleges berendeássel bíró járművek, me-
lyek kizárólag az illető szolgálati ágak rendelkezésére álltak;

- az illető szolgálati ág éljainak megfelelően szervezett járművek,
melyek rendszerint az illetó szolgálati ágak rendelkezésére álltak, de
s4ükég esetén más szolgálati ágak szükségleteinek szállítására is felhasz_
náIhatók (pl. lószer).

b./ Utánszállító egységek (gépkocsioszúpok és utánszállító lép-
csók), melyek a magasabb parancsnokágnak közvetlen rendelkezésére
álltak és melyeket ez, a szolgálati ágak igénylésére, utánszállítási célokra
rendelkezésre bocsátott-

A seregvonat feladata volt az után§ zállítás, a szolgálati ágak szállítási
szükségleteinek kielégítése, a személyi állomány és lovak pótlása, lovak
gyógykezelése, lófelszerelés és patkolóanyag pótlása, javítása.

A seregvona l szetv eze tileg

- hadosztály (dandár) vonat;

- hadtest (hadsereg) vonat lehetett.

A vonat éIén a vonatparancsnok állt, mint a paratncsnok szakközege.

A vasútépítő csapatok a két ülágháború közcitt hosszú és bonyolult
fejlődési folyamaton mentek keresztül. A huszas évek közepétől a ren-
dórtartalékban, majd az államrendőnég központi újonciskolrájában talá-
lunk vasútépító alegységet. 1932-33. fordulóján a vasútépítő alakulatok
ezredszervezetkéní működtek, "Egesíteu Hid.ászszakaszok" fedőnéwel.
Ettől függetlenül egyértelműen a honvédségbe tartoztak.

1937. októbertől tricizlekedési ezred elnevezés lépett étvénybe. Ez
az ezred két vasútépítő zászlóaljbóI és eg hidász zászlóaljbóI óllt. 1939-ben
a hidrász zászlóalj önállóvá vált. Ekkor az ezred 101. vasútépítő ezíed
elnevezát kapta. Az ezred előbb két 3 századdal rendelkező, majd húrom
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2-2 szózadra ngozódó zószlóaljba lett szelyezve. Ezlkövette 1940-ben egy
vasútforgalmi §zázad felállítása, a sodronykötélpálya és vágánygépkocsi
szolgálat keretalakulataként.

A békeszewezet szerinti vasútépító zászlóalj parancsol<sógok 2,2 ha-
dilétszámú zószlóalj törzset, a szfuadok mindegike 2-2 mozgósított száza-
dot dllított fel, míg a vastltforgalmi század a hadiszervezetbe később beál-
lítandó sodronykötépóIya egségek és vógánygépkocsi oszlop keretét és egl
hetedik vaslitéP{tő zószlóalj törzs békebózisót képezte. Ez a béke és "M"
szeívezet tette lehetóvé a lI. világháború alatti feladatok eredményes
végrehajtását.

A hábonú utotsó ldószaltábsn a katonai vereség, majd a feg5iverszü-

net után megalakult Ideiglenes Nemzetgyúlés 1944. december 22-én
megválasztotta az Ideiglenes Nemzeti Kormányt.

Az Ideiglenes Nemzeti Korrnány megalakulása, majd a fasiszta Né-
metoíszágnak történó hadüzenet után megkezdődött a demokratikus új

magyar hadsereg szervezÉse. Az elsók között k)zlekedési csapatok jöttek
létre. 7944. éxvégén és 1945. elején megalakult az 1. Vasútépítő Hadosz-
tály és a 3. Vasútépító Dandár, amelyek a közlekedési hálózat helyreál-
lítása terén végzett munkájukkal járultak hozzá a fasizmus fölötti győze-
lem kivívásához. Akét magasabbegység dicső utatjárt be a háború utolsó
szakasza folyamán, majd a háború után az ország újjáépítésében.

A háború utolsó idószakában, illetve azt követően a közlekedési
szolgálat alapvetóen az előzó hadsereg szervezeti és múködési rendjere

épült. Az íjjáépírés miatt jelentós szeíepet játszottak az elsó években a,

vasútépítő csapatok és kisebb jelentőségű volt a szállítás. Az új demok-
ratikus hadseregben a szállítások úryszólván csak vasúton történtek. A
vasút katonai vonatkozfuban - de anemzetgazdaság terén is - hosszú ideig
megőtizte íő szállítási ágazati szerepét.

A báború végsó szakaszán jelentősebb csapatszállítás 1945. április
13. és május 7. között volt, amikor a 6. és 1. magyar gyaloghadosztályok
hadműveleti területre való vasúti szállítása történt Debrecen és Jászbe-
rény térségből Budapest-Székesfehérvár-Celldömölk-Sopron vasútvo-
nalon.
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A háboru befejezése után a szovjet parancsnokság átadta a magyar
Honvédelmi Minisztériumnak az 1. Vasútépítő hadosztályt és a 3. Vas-
útépítő Dandárt. 1945. junius 16-án 1. Mag,ar Vasút és Hídépítő Hadosz-
tályknt küItek összevonásra, amelybe tíz zászlóalj tartozott.

1945. július 02-án a hadosztály elnevezés dandárra változott, a lét_
számüszonyoknak jobban megfelelően. A dandár zászlóaljait a Közleke_
désügyi Minisztérium tervei alapján használták íel az ország különbözó
részein vasút és híd helyreállítási munkákra,

A dandár 1945. október 08-án megszünt és ezt követően beolvadt a
megalakult műszaki hadosztályba. A hadosztáIy állományába a parancs-
noksóg hat vasút- és hídépttő zószlóalj, nép híradó-építő zászlóalj és egl
vasútbizosító ezred tartozoft. A hadosztály egységei az egész ország terü-
letén dolgoztak. Résztvettek a budapesti Kossuth-híd építésében, a Sza-
badság-híd, a déli összekötő vasútlhíd, a tisztugi közúti- és vasútihíd
roncskiemelési é§ helyreállítiási munkálataiban, A Magyar Á amvasútak
részére kilenc helyen végeztek felépítményi és állomás helyreállítási
munkát.

A helyreállítási munkák mellett az új demokratikus hadsereg felállí-
tásával párhuzamosan jelentkeztek a katonai szállítási igények is, ame-
lyekre megfeleló szervezeteket kellett létrehozni. Mivel gépjármű állo-
mány úg5nzólván nem állt rendelkezésre, így a közlekedés gerincét a hely-
reállított vasút képezte.

A katonai vasúti, közúti és víziszállításokkal, a vasútbiztosítással, il-
letve a vasúti szállítmányok kísérésével kapcsolatos központi, HM szintű
tewező, szewező és végrehajtást iránftó munkát, valamint a közlekedési
szakanyag biztosítá§t 1945- március 01-jétől a Honvédelmi Minisztérium
Műzaki és Szállítási osztálya végezte.

Közel azonos időben a szülrséges mérvben a különböző vasúti köz-
lekdési katonai szervezeteket is létíebozták Ezek a következők voltak:

- a vasút belépó á étkeztető állomások;

. az 1. va§útbiztosító őrzászlóalj;

- a honvéd pályaudvar parancsnokságok;

- a va§útbiztosító ezred.
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Avasúti belépő és étkeztető állomások a Szovjetunióból hazairányí-
tott hadifogolyszállítmányok és egyéb katonai szállítmányok határál-
lomásokon való beléptetését, menetirányítását, a szállítási fegyelem
fenntartását, valamint a hadifoglyok hadtáp ellátását végezték.

1945. március 01-étóI a Kereskedelmi és Kózlekedésügyi Miniszté-
rium kérésére a MÁV-val együttműködésben a vasútvonalak őrzését és
védelmét, a pályaellenőrzési feladatokat az 1. vasútbiztosító őnászlóalj
Iátta el. A zászlóalj dllományába négl század (Miskolc, Debrecen, Szeged,
Pécs) tartozott. A századok szeívezeíe három szakaszos (őrzés-rakocló,
vasútüzemi, pályafelügyeleti) volt.

1945. április 12-én a katonai szállítmányok terv szerinti irányítására,
a katonák csoportos utaztatására, a katonai szállítmányok szakszerú k!
és berakásával kapcsolatos tervező -szervező munka végzésére a háború
előtti szervezet mintájára Honvéd Pályaudvar Parancsnokág-ok (pup)
keriiütek felállításra. Ezek a mai vasútállomás katonai parancsnokság előd-
j.i.

A pályaudvar parancsnolaágok a HM Műszaki és Szállítási osztály
szakmai alárendeltségében hajtották végre feladataikat, szoros együtt-
műkcidésben a MAV szerveivel és a honvéd kerületi parancsnokságok
kózlekedési előadójával, később szá||ítás vezetőléve|.

Ezekben az években gyakori volt a vasúti szállítmányok fosztogatása,
a pályaudvarok rendjének zavarása, a vasútüzem biztonságának veszé-
lyeztetése. A Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium kérésére a
vasútbiztosító ezred látta el az őrzés és védelem. valamint a kísérés fel-
adatait.

A vasútbiztosító e zred az 1. műszaki hadosztályhoz tartozott. ÁliO-
mányába a meglévő vasútbiztosító zász|óalj mellé 1946. február közpén
három új vasútbiztosító zászlóaljat állítottak fel.

A hadsereg kiépítésének és fejlesztésének előtérbe kerú!ósével
1948-ban fokozatosan növekedtek a katonai közlekedési és szállítási igó-
nyek. Döntés szüIetett, hogl önálló katonai közlekedési szolgálakl kell
s z erv ezni é s mega la kít ani.
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1948. augusztus 01-jével HVK Onálló Katonai Közlekedési osztály
alakult. Ugyanekkortól létrehozták a vasútvonal parancsnokságokat, a
MAV igazgatóságokkal közös elhelyezésben (Budapest, Szombathely,
Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc). Ettől az időponttól működik ismét
folyamatosan az önálló katonai közlekedési szolgálat,

1948. évet követően a hadsereg eróltetett útemú fejlesztése megha-
tározó hatással volt a katonai szállításokra.,4 hadsereg létszámának nö-
vekedése, a harci- és technikai eszközök beérkezése, a csapatokhoz való
eljuttatása, a glakoi átszervezések és átcsoportosítások, a táborozásoN a
glakorlatolg a katonai létesítmények építése jelentős személyi, harci- és

technikai eszköz, valamint anyagi szállításokat követe}. A megnövekedett
katonai szállítási feladatok megoldására az eddig alkalmazott katonai
közlekedési és szállítási rendszer helyett a szovjet katonai kózlekedési és
szállítási rendszer átvétele és bevezetése történt meg.

A katonai közlekedési és szállítási rendszer béke működési rendje a
háborús renden alapult és minden rendszabállyal, intézkedéssel a hábo-
rús felkészítést szolgálta. Emellett jellemzője volt ebben az időszakban
a katonai kózlekedési és szállítási rendszernek az erós centralizáció, ami
a magyar köZlekedési rendszer korlátozott lehetőségeiből és a nagrvolu-
meű nemzetgazdasági szállításokból adódott.

A katonai közlekedési szolgálat ebben az időszakban alapvetően a
vasúti és vízi szállítások tervezését, szeNezését és irányítását végezte. EmeL
lett hatáskörébe tartoztak a közhasználatú kózúti járművekkel történő
szállítások, amelyek a katonai díjszabás díjtétele szerint lettek igénybe-
véve. A MH állományába tartozó |zállító gépjármúvek szállításaindk irá-
nyítása, felüg)elete nem taríozott a szolgálat hatáskörébe , az ahadtápszol-
gálat feladatkóre volt.

Az időszakban a fó szállítási ágazat a vasúti szállítás volt, amely a

szállítások 80-85 Vo-át tetteki.Emellett mintegy 3 Vo vo|t avízi szállítás.
Ezt egészítetteki a közúti szállítás mintegy 15-20 % -ban, amely részarány
az 1950-es évek vége felé növekedett a vasúti szállítások terhére.

1957. február 11_ével végrehajtott szervezés szerint megalakult a
Központi Katonai Szá ínásvezetőség (KKSZV) a vasútigazgatósági ka-
tonai szállításvezetőségek közvetlen irányítására. Ez a szervezet a
MI{\'K ö. katonai Köz|ekedési Oszíály közvetlen alárendeltségébe tar-
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tozott és jogelődje az MH Katonai Szállítási Főigazgatóságnak (MN
KSZFI). Megalakulásától középirányító szervként működött.

1973. május 01- jóve| a KKSZV utódaként létrehozásra került az
MH Közlekedési Központ, majd 1973. szeptember 01-jével ez az elne-
vezés MH Katonai Szállítási Főigazgatóságra módosult. Ez a vá|tozás
nem csak a szervezet nevére vonatkozott, hanem a feladatok terén is
módosulás történt. A rendeltetése a következőkben lett meghatározva.
A Főigazgatóság az MH közlekedési szolgálatfőnök végrehajtó, az alá-
rendellségétre tarto ző katonai szál'liási igazgatóságok vonatkozásában
középirányitó szenc,Yégzi azMHvasúti, közúti, vízi, légi és csővezetó-
kes ágazaton történő szállításainak tervezését, végrehajtásának operatív
irányítását, a szállítási költségkeretek kezelését, a szállítmánykísérés
szerv ezését, az "M" szállítások teweinek összeállítását és naprakészségé-
nek biztosítását. Aközlekedési hálózat és annak műtárgyai, berendezései
állapotának nllvántartását, korszerűsítésénél, új utak és közlekedési lé-
tesítmények építésénél a HM igények érvényrejuttatá§át. A kózutakon
történő mozgások szabályozását. A katonai közlekedési szakanyagok és
szaktechnikai eszközök rendszeresítésének előkészítését, azok beszer-
ásét, javítását, nyilvántartását és elosztását. Az alárendelt és utalt szer-
vek háborús felkészítését, tevékenységük megszervezését, irányítását és
ellenőrzését.

A Főigazgatóslág a megelőző időszak vasútcentrikusságából kilépve
összközlekedési katonai szervezetté vált.

A hatvanas évek közepétől a szállítási rendszerben új elemek jelen-
tek meg. Dinamikusan fejlődött a közúti szál|ítás. Megkezdődött az eg)-
séges közlekedési szolgalat kialaHtása, amely alapvetően jelenleg is meg-
hat ározó e lv ként érv énye sült.

Aszállítások alapvetőenvasúton és gépkocsin történtek. A technikai
fejlódéssel az utóbbi szerepe jelentősen megnövekedett, bár avasúti szál-
lítás mindvégig nagyobb arányban részesedett. Igazolják ezt a következő
adatok, mely szerint az MH összszállításainak 65-70 %o-a avasűti,28-33
Vo-a közűt| 7,5 Vo-a vízi és 0,5 Vo-a |égi szá|lítással kerűlt végrehajtásra,
A koróbbi időszakhoz viszonyítva az MH vagiti szállításainak az aránya
10-15 7o-1<al csökkent és uglanakkor a közliti szállítósok ilyen értékben
növekedtek. Az e|őző időszakhoz üszonyítva új elemként meg|elent a
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katonaijellegű anyagok légi úton való szállítása. A vízi szállítások aránya
ósszességében változatlan maradt.

A hatvanas évek második felében a szolgálat erőfeszítéseket tett a
MH gazdaságtalan szállításai megszüntetésére, 1 965-ben kiadott utasí-
tással meghatározásra kerültek olyan rendszabályok, mely szerint a ka-
tonai vasúti csapatszállítások 100 km, a lánctalpas járművek 30 km,
anyagszállítások 50 km alatti távolsógra vasúti szállítással nem kerülhettek
végrehajtásra. A rövidtávú katonai szállítások közútra terelődtek, mivel
a közúti szállítások gazdaságosabbnak bizonyultak. A rendszabályokkal
javult a katonai vasúti szállítások gazdaságossága, csökkentek a szállítási
költségek, de ugyanakkor nóvekedett a közúti mozgásokkal az üzem-
anyag felhasználás. A katonai vasúti szállításra felhasznált kocsik
mennyisége csökkent és így a vasút jobban ki tudta elégíteni a nemzet-
gazdasági fuvarigényeket.

A katonai vasúti szállítások hatékonyságának növelését szolgálta rz

szállítási köItségekkel vaIó gazdáIkodás bevezetése. Ezen gazdálkodási
szemléletváltozás eredményeként elkezdődóttés a hetvenes évekvégére
általánossá vált a katonai szállítások gazdálkodáson alapuki korszerű
kombinált módszcre.

A harceszközök és katonai anyagok vasúti kocsikon való elhelyezé-
sckor a biztonság elsódlegessége mellett 1ó cél volt a vasúti kocsik gaz-

daságos és ésszerű kihasználása, a be- és kirakási idő, valamint a kocsi-
fordulóidő csökkentése. Ezen célok megvalósulásával növekedett a ka-
tonai szállítások hatékonysága és gazdaságossága.

A hetvenes évek közepén kiépített közlekedési diszpécser szolgálati
rendszer (:MH KSZFI központi, MH KSZI területi és MH seregtesti diszpé-

cser szolgáIatok:) segítette a katonai szállítások hatékonyságát, a közle-
kcdési ágak komplex felhasználását, a kombinált szállítási módszer kiter-
jedt alkalmazását. Képesek voltak a szállítási folyamatokba történó be-
avatkozásra.

A hatvanas évek közepéig a Honvédség gépkocsiszátlítási rendje he-
lyileg szabályozott folyamatokon alapult. Gyakorlatílag a csapatok a ki,
lométerkiszabat keretén belüI önállóan, szükségleteiknek me§elelően ter-

vezték éS hajtották végre saját száIlító gépjárműveikkel a gépkocsi száIIí-
tásokat Atapasztalatok bizonyították, hogy a helyi szabályozáson alapu-
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ló gépkocsi szállítási rendszer a fejlődés kóvetelményeit önmagában már
nem tudta maradéktalanul kielégíteni. Az anyagi eszközök kellő időben,
mennfségbenés minőségben,valamint gazdaságosan történőeljuttatása
a helyileg szabályozott gépkocsi szállítással nem minden esetbenvolt biz-
tosítható.A szállító gépkocsik kihasználtsága alacsonyfokti voh, egles szál-
lítáSi íeladatok túIzott mérvú erő, eszkbz ráfordítással kerültek végrehajtás-

ra. Ezen problémák az anyagí szerveknél és a gépkocsi szállító kótelé-
keknél károsan befolyásolták a munka tervszerűségét és túlzott mértékű
költségnövekedést okoztak.

A hagyományos, a helyi szabályozáson alapuló katonai gépkocsiszál-

lítás a hatvanas évek közepére túlh aladottávált. A gépkocsiszállítás terén

olyan rendszert kellett bevezetni, mely fő Mrdéseiben MH szinten szabályo,
zott, részleteiben pedig teret biztosít a helyi szabályozásnak A katonai gép-

kocsiszállítás gyors fejlesztését indokolta a gépkocsiszállítás sajátos volta,

más közlekedési ágakkal szembeni specifikus előnyei, valamint a rövid-
távolságú vasúti anyagi szállítások kozútra való terelése. Ezek a sajátos-

ságok közvetlen, vagy közvetett formában gazdaságossági és egyéb el-
őnyöket eredményeztek. Ígl bizonyos anyagi eszközöknek a glártól, a köz-
ponti raktáraktól a felhasználó csapatokig történó leeg)szerűsített g)ors Iu-
varozása, a többszöi átrakási köItség és idő megtakaitáq a kírveszély
csökkentés, az anyagi eszközök térítési lehetősé4e a katonai gépkocsiszállí-
tás fejlesztését sürgelíe. A fokozatosan növekvő ellátási szállítások lebo-

nyolításában a hagyományos vasúti és vízi közlekedés mellett egyre na-
gyobb feladatot vállalt a közúti kózlekedés, mivel ezt igényelte a béke
ellátás színvonalának fejlódése és a korszerű hadművelet sikere.

A hetvenes évek közepére kialakult az új diszpécser irányítású,
korszerű katonai gépkocsiszállítási rendszer. Ezen új rendszer fokoza-
tos lépések eredményeként jött létre. A gépkocsiszállítások előnyei, a

takéros gazdálkodás követelményei hatásaként bevezették a teljesítmé-
nyelszámolási kötelezettséget.

A szállítási tagozattól, a szállítás irányaitól és időtartamától, az erők
és eszközök mennyiségétől, a berakás és kirakás feltételeitől, az útviszo-
nyoktól és a közútibiztosítástól, valamint más tényezőktől függően a gép-

kocsiszállítások zömében átmenó módszerrel keri|tekvégrehajtásra. Ez
azt jelentette, hogy az anyagi eszközök eljuttatása a berakó ponttól a

kirakó pontig egyre nagyobb, illetve a legcélszerűbb gépkocsikkal, a szál-
lítóeszközök cseréje nélkül, alapvetően az elöljáró, illetve központi terv
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alapján az elöljáró és szükég esetén az alárendelt szervek eszközeivel
történt. A hetvenes évek második felében a hagyományos gépkocsiszál-
lító oszlopokban történő szállítás mellett kialakult a MH egészét átfugó
járatrendszer. A járatrendszer központi tervezéssel, a MH kózponti, a
seregtesti és a területi katonai szállítási i gazgatósági diszpécser szolgála
irányításával működótt, A gépkocsiszállító járatok bevezetése jelentősen
hozzájárult az oda és vissza rakottan való futás, csókkent a szállításban
résztvevő gépkocsik száma, mely élőmunka és üzemanyag megtakarítást
eredményezett,

Az új szállítási rendszerrel szoros összhangban az időszak végén jó
tapasztalatok halmozódtak fel a ko nténeres kiszáIlításoknáI. Ezze| a mód,
szerrel csökkent a csapatoknak a berendelése a központi raktárakban
történó vételezésekre. Egyben jelentős kilométer és üzemanyag-, továb-
bá tlzikai erő- és munkaidő megtakarítás következett be.

A szállításokat nagyban segítette az anyagmoz4ató eszközök alkal,
mazása, a málházás rendjének kialakítása, az eglségcsomagolási eljárások
bevezetése. A kialakított rakodási, má|házási és csomagolási feltételek
megteremtése képezte a|aplát az izemi és szállítási teljesítmények, a
szállítások hatékonysága növekedésének.

A gépkocsiszállítások MH szinten szabályozott rendszere - amellett,
hogy növekedtek az izemi és szállítási teljesítmények - lehetővé tette
kevesebb gépkocsival a kordbbiaknáI több anyagi eszköz ilőbeni elszállí-
tását és ezzel|ehetővé vált a harckészültségi, a kiképzési és szállítási fel-
adatok egyidóben való végrehajtása.

Az MH szintű feladatok minóségi javítása érdekében létrehozásra
került az MH Szátlítási Tanács, mely 1985. második félévében megkezd-
te munkáját és a szállítások hatékony, gazdaságos végrehajtásának mind
aktívabb szervévé vált.

A döntések előkészítése érdekében, az információk naprakészségé-
nek biztosítására szerződés alapj án a szolgáIat beléper a MAV, VOLAN
számítógépes rendszerébe.

Az ismertetettek hatására, illewe a további fejlődésre kénpzerítő
tényezők erősödése miatt a nyolcvanas években fo$ atnikel^lett a szállí-
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tlisok további korszerúsítését, részben új alapokra helyezését, előtérbe he-
lyezve a gazdaságossúgrd való törekvésí.

Az ötvenes évektől a szállítási tevékenység mellett a szolgálatjelen-
tős figyelmet fordított a vasúti és közúti csapatok szervezeti és működési
rendjének kialakítására, Ezek a csapatok elsődlegesen háborús műkö-
désre lettek felkészítve és általában csak előkészítő törxekból álltak. ki-
vételt képeztek a nemzetgazdasági feladatok végzésére szervezett és mű-
ködő vasút- és kózútépítő egségek. EZek a csapatok a nagy volumenű
nemzetgazdasági vasút- és közút építések mellett es€tenként fontos hon-
védségi érdekú beruházások megvalósításában is résztvettek. Ilyen mun-
kákban a lehetőségek adta kereteknek megfelelően a keretalakulatok is
résztvettek mozgósított személyi állománnyal és technikai eszközökkel.
Mindez elősegítette a vasúti és közúti csapatok felkészítését és összeko-
vácsolását.

A történeti áttekintésből levonható néhány tapasztalat

1./ Az áttekintett időszakban a Honvédség közlekedési és szállító
szolgálata mind békében, mind háborúban jelentős feladatokat oldott
meg, esetenként nagy erőfeszítéssel, nem eglszer kedvezőtlen szerveze-
ti, személyi és technikai feltételek mellett.

2./ A közlekedési és szállító szolgálat szervezeti keretei kialakításá-
nál az adott kor hadműveleti elvei, valamint az anyagi-technikai lehetó-
ségek voltak a meghatározók. Ebből adódóan a kcizlekedési és szállító
katonai szervezetek mennyiségi vonatkozásban elegendőek voltak, mi-
nőségi vonatkozásban azonban nem mindenben feleltek meg a követel-
ményeknek.

3./A szállítási ágazatok kózül avasút meghatározó jelentőséggel bírt
azötvenes évekig, különösen pedig a két világháborúban. Ezen időpontig
a közúti szállításnál a fogatolt szállítás volt a döntő. A gépkocsi szállítás
csak kis szerepet játszott.

A hatvanas évek után jelentősen megnótt a gépkocsi szállítás jelen-
tősége. A vasúti szá||ítás részarányának csökkenése ellenére továbbra is
meghatározó, az egyik fő szállítási ágazat maradt.

263



4./ A katonai szállításoknál a hatékonyságra, a gazdaságosságra való
törekvés kevéssé érvényesült. A hetvenes évektől ezen kérdések vizsgá_
lata mind nagyobb szerepet kapott. Megkezdódött az új módszerelrés
rendszerek kiaIakítás.

5./ A szállítások tervezésének, irányításának rendje, az információs
rendszer elavult, nehézkesvolt. Szükéges a korszerűsítésnél az informa-
tikai rendszer fejlesztése.

6./ A szolgálat tcirténetének tapasztalatai hasznosíthatók a közleke-
dési biztosítás és a szállítások tervezésének, szervezésének és végrehaj-
tásának korszerűsítáénél. Szükégesnek látszik azonban a további, rész-
letekbe menő kutatás és feldolgozrás folytatása.
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vAsúTI rüzÉnsÉc rLcLAKULÁse És at x,at.unzÁSe
Az EI§Ő v[ÁcItÁsonÚBAN

Németh Emő|

A századforduló időszakában és különösen az első világháború alatt
a tervezők arra törekedtek, hogy a különböző tüzérségi eszközök pusz-

tító hatását minél eredményesebbéregyék. Aúzerség hatásának a foko-
zását a lövegek ürméretének, a lövedékek súlyának, illetve a lőtávolság-

nak a növelésével kívánták megvalósítani, ezt minden esetben az adott
eszkóz súlyának növelésével tudtákelérni. A súlynóvekedés viszont azzal
járt, hogy az eszkó zt nehezen lehetett mozgatni. Ebben az időszakban a

vasút a szárazföld jelentős részét már behálózta és kézenfekvőnek tünt
a megoldás, hogy a naglsúlyu tüzérségi lövegeket vasúti pőrekocsikon
szállítsák, illetve alkalmazzák-

Ez a cikk az első világháborúban résztvevő európai országok közül
a vasúti tüzérség alkalmazására tett jelentősebb próbálkozásokat (közel
sem a teljesség igényével) dolgozza fel.

A vasúti tüzérség kialakulásához tehát a nagysúlyú tüzérségi eszkö-

zöknek vasúton történő kedvező szállítási lehetősége nagymértékben

hozzájáru|t. A nagyhatású lövegeket szétszedett állapotban 20-40 tonnás

vasúti kocsikban szállították a felállítási helyre és ott rendszerint előre
elkésZített betonágyazaton szerelték össze. Az összeszereléshez használt

emelőgépek rendszerint kézi vagy motoros meghajtású bakdaruk voltak.
Ezt az7ljárást a rlémet tüzérség már 1914. végén alkalmazta- Felhaszná-
lásra többnyire a haditengerészet lövegcsövei kerültek és 300 mm űrmé-

relig az egyes egységek szállítására a német vasútak 40 tonnás pőreko-
csiait használták. A350 és 380 mm űrméretű ágyúknál a csó súlya már 80

tonna volt, így ezek szállításánál különleges vasúti alvázakat használtak,

A vasúton elszállított e§zközök felállításához szükséges betonágyazatok
előkészítése hosszú hetek munkáját igényelte, így ez az eljárás termé-

szetesen csak állóharcban volt alkalmazható.

l DT. Németh Emó alezíedes, a MH Közlekedési szol8álatfóíöké8 kiemelt sáIlító fótisaje
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A francia tüzérség már a világháború kezdetén egészen más irány-
ban igyekezett a leghatásosabb tüzérség tüzelóállásba szállításának kér-
dését megoldani. A francia változat szerint már nem csak vasúti szállí-
tásról volt szó, hanem a löveg magán a vasúti felépítményen tüzelt is.
Tulajdonképpen csak ezt a megoldást nevezhetjük vasúti tüzérségnek.
A különleges szerkezetú vasúti alvázlövegtalppal bíró vasúti tüzérségje-
lentősége a stratégiai mozgékonyságában rejlett, Az első világháborúból
vett példa alapján érdemesnek tartom megemlíteni, hogy Tolmein-
Flitsch-i áttörés u tán az o|asz arcvonal megerősítésére a nyugati hadszín-
térről leküldött vasúti lövegek az 1500 km_s utat mindössze három nap
alatt tették meg.

A németek az 7916. évi Somme-menti csatában fedezték fel saját
kárukon a vasúti túzérség igazi jelentóségét. Ettől az időponttól kezdve
fokozatosan igyekeztek legnehezebb túzérségük mozgékonyságát meg-
oldani. Először a beto^ágazatot szállítható vaslemezágyazaítal pótol-
ták, ezekbeépítése már csak napokat vett igénybe. M ajd ezeket az ágya-
zatokat úgy alakították át, hogy a löveg magáról a vasútvonalról is tudott
tüzelni. Aháborúvége fele tehát már náluk is meg.lelent avasúti tüzérség,

A franciák a későbbiekben avasúti tüzérségtől megkövetelték, hogy
legfeljebb a normális vasúti felépítmény némi megerősítése vagy adaptá-
lása után maximálisan pár óra alatt állásba tudjon menni. Ennek a tech_
nikai megoldását szem|é|teti az 1. és 2. sz. ábra.

Az ilyen merev vasúti lövegtalp átállítása menethelyzeíbőI tüze\őál-
lásba úgy történt, hog] a lövegtalp (esetleg a közbensó zsámolyok) alá
szerelt fa keresztgerendákat emelőcsavarok segítségével lesűllyesztették
avasúti ágyazatra, azután az egész|övegtalpat aZ emelőcsavarokkal addig
emelték, míg a vasúti kocsi forgózsámolyai a terhelés alól felszabadultak.

Ez a megoldás oldalirányban meglehetősen kis szögben biztosította
a mozgást, a tűzgyorsaság minimális (3-4 percenként eg5l lövés) volt, mert
minden lövés ulán a fakeresztgerendákat fel kellett emelni és a löveget
eredeti helyzetébe vissza kellett vontatni, ahol újra át kellett állítani az
ágyazat és a keresztgerendák alkotta súrlódó pályára. Előnye az egyszerű,
gyorsan megépíthető és olcsó szerkezet volt. A franciák különösen kez-
detben előszeretettel használták ezeket a lövegtalpakat a 270-370mm-es
régi mintájú (1870-93) haditengerészeti csöveikhez.
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A modernebb vártüzér, partvédő- és haditengerészeti anyagban már
számos olyan löveggel rendelkeztek a hadviselő felek, melyeknek víznyo -
mású fékjük és helyretolójuk is volt, de az ál|andó beépítésre készűlt
anyag súlya kizárta azoknak kerekes lövegtalpra való átalakítását. Ezeket
annál könyebben fel lehetett használni, mert a fékek a hátralókést
annyira csökkentették, hogy külön aljazatot nyugodtan el lehetett hagyni
és a normális vagy megerősített vasúti kocsialvázra szerelt löveg lövés
közben lefékezett kerekeivel magukon a vasúti sineken siklott hátra. Az
egyszerűség okából ezekbe a lövegtalpakba nem építettek oldalirányzó
gépeket, hanem ezeket is ívekben vagy vágánykarmokon használták.
Ilyen eszkóz volt például a némeí S.K.L.40 mit. E.U-B. - Berüst. Ez a
löveg ugyan nem tisztán vasúti lóveg volt, mivel ágyazatra is rá lehetett
építeni, azonban jóformán egyetlen volt az olyan német vasúti anyag kö-
zü1, amely közvetlenül a vasúti felépítményről tudott tüzelni.

A franciák csúszó keretlövegtalpra helyezett csőcsapos csövekből
álló lövegeket használtak ilyen célra. Avíznyomású fék dugattyúrúdja az
ágyazathoz volt erősítve, a keretlövegta|p az ágyazat ékein siklott hátra,
a helyretolást a nehézségi erő végezte,

Volt olyan megoldás is, ahol az e|őzőekben vázolt rendszert válto-
zatlanul egy vasúti kocsialvázra helyezték. Am a tapa§Ztalat azt mqratta,
hogy a vaiúti kocsialváz hossztartóinak lejtőszerű kiképzése neni'volt
előnyös. Ha pedig a keretlövegtalpat vizszintes kocsialvázra helyezték,
akkor külön kellett a helltetolásról gondoskodni. Az alkalmazott meg-
oldás technikai szempontból roppant érdekes volt, mert ennél a|kalmaz-
ták helyretoló anyagként legelóször a kaucsukot. A helyretoló nem állt
másból, mínt a keretlövegtalp mindkét oldalán elhelyezett, többszorösen
sodort szálakból összecsavart kaucsukkötélből. Amilyen meglepóen egy-
szerű volt ez a megoldás, a tapasztalatok alapján éppoly fényesen be is
vált.

Az eddig leírt megoldások fő hátránya a csekély (1-1,5 perc/lövés)
tűzglorsaság, valamint az oldalirányzás aránylag szűk határok kózt tör-
ténó biztosítása volt. A legprimitívebb szükégmegoldást a németek a|-

kalmazták, ők ugyanis egyszerúen egy kerekes lövegtalpat helyeztek rá
egyvasúti kocsi alvázára. A talptusaígy az a|váz szélességének megfelelő
mértékben elfordítható volt.
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Avasúti löveganyagnak teljes 360o-os oldaürányzó határ biztosítása
volt a legnehezebb feladat. Eg5rnéhány megoldásvázlatot a 3., 4., 5. sz.
óbrók mutatnak

A lapospályájú lövegeknél a hátralökésnek fűggőleges komponense
az aránylag kis lövószögek mellett nem túl nagy volt, úgyhory a normális
vasúti felépítrnény a reakcióerőket felvehette, de amint a lövőirány és a

vágányok iránya nem esett egybe, akkor a lóveg stabilitása nem volt biz-
tosítva. Meredek pályájú lövegeknél a vasúti felépítményen átadódó re-
akciók voltak akkorák a lövés alatt, hogy azt a pálya nem bírta ki meg-
erősítés nélkül. Másrészt a hosszú hátrasiklás mellett az ágyúcső számára

árkokat kellett készíteni.

Minden ilyenfajta megoldás tehát kompromisszum volt a külön ágya_

zaton tüzeló és a tulajdonképpeni vasúti lövegek típusa között. A meg_

oldás végeredményben nem is állt másból, mint eryolyan ideiglenes ágya-

zatból, amely a pálya lehetó épségben tartása mellett rövid idő alatt el-
készíthető volt,

Anémetek ilyen anyagot az első világháború alatt nem alkalmaztak,
afrancia magánkézben lévó nary hadianyaggyárak ryártottak egyes típu-
sokat, melyek azonban a kílsérleti állapoton nem igen jutottak túl, bár
1918. végén már 60 különbözó típusú vasúti löveg teljesített a harctere-

ken szolgálatot. A háború utáni időkben is még ery ideig élénk kísérlet
tárgya volt a vasúti tűzérség, azonban anélkúl, hogy végleges megoldás-
hoz jutottak volna,

Szakiroda|om:

I.1 Scmoll Endre: Haditechnikai alapismeretek I. kötet, Budapest,
1929.

2.1 tacobi Ágost: Maryar műszaki parancsnokságok, csapatok és
alakulatok a világháborúban Budapest, 1938.
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1.sz.ábra
Merev vasúti alvázJövegtalp váz|aíos rajza

2-sz.ábra
520 mm-es francia tarack
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3.sz.ábra
Batignolles-rendszerű vasúti forgólövegtalp

4.sz.ábra
Schneider-rendszerű vasúti forgólövegtalp

2,10



5.sz.ábra
400 mm-es francia tarack

St. Chamond-rendszerű vasúti forgólövegtalpon

271



EVFORDULO

HÚSZÉVES AZ MHP BLL^TÓIGAZGATÓSÁG

Kiss JózseJl

A Magyar Honvódség Parancsnok ának26l7993. szárnú intézkedésé-
ben az Igazgatóság rnegalakulása dátumaként 1974, október 01. lett el-
ismerve, azonban a katonai felsóvezetés ellátását, kiszolgálását végző
szervek elemei már 1945-ben megjelentek, melyet közel két éves [evél-
tári és irattári kutatásaink egyértelműen bizonyítanak.

1945. májusától a Honvédelmi Minisztérium élelmezési, ruházati, el-
helyezési és egyéb adminisztrációs szakanyagellátását Gazdasági Hivatal
szentezte, az Anyagi (hadbiztosi) Csoportfónökség alárendeltségében.

1949-ben előbb szolgáltatási, majd ellátó osztály végzi a meghatáro-
zott szakfeladatokat, a Honvéd Hadtáp Szolgálatfőnök felügyeletével.

1950-ben az ellátó osztály - létszám és tevékenységi kör kibővítéssel
- Adminisztrációs és Gazdasági Oszíá|lyászerteződik át a Vezérkar alá-
rendeltségében. Az osztá|y munkáját közvetlenül a Honvéd Vezérkar
Fónök általános he\ettese irányította.

1955-ben az Adminisztrációs és Gazdasági Osztály a Honvédelmi
Minisztérium alárendeltségébe került. Allománl,táblájában megjelent
főbb szakterületek: élelmezés, ruházat, feg5iverzet, elhelyezés, pénzűg és
napköziotthon, valamint orvosi rendelő és kertészet.

1963-ban a "VELENCE" szervezési feladattal azosztályÖnálló Gaz-
dasági Osztállyá alakul, elöljáró szerve a Magyar Néphadsereg Hadtáp
Főnöksége. Az osztály ebben az idószakban a Balaton és Vöröshadsereg
úti objektumok, az ott elhelyezett katonai szervek munkafeltételeinek
biztosítását végzi.

l Ki§s József alezrede§, az MHP Elátó lgazgatóMg igazgatója
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Az Önálló Gazdasági Osztály által végzett munkát hosszasan lehetne
felsorolni, gyakorlatilag fokozatos fejlődéssel leí akták az E|látő lgazga-
tóság szervezeti alapjait, Az Igazgatóság mai vezetői és dolgozói valljuk,
jogelődünk a HM Onálló Gazdasági Osztálya volt.

Az 1970-es években aMagyar Néphadsereg fejlesztésének újabb pe-
riódusai kezdődtek meg, a technikai korszerűsítést szervezeti tőkélete-
sítés is kísérte. Uj HM vezető szervek kerültek létrehozásra: 1970-ben
Hátországvédelmi Parancsnokság, 7970-7972. években a MN REVA
Szolgálatfónökség, stb.

A HM Katonai Tanácsa 1970. december O4-í és 1971. február 09-i
ülésén megtárgyalta a "RÁBA" feladat építési tevékenységének irány-
elveit.

Ajóváhagyott tervek alapján 1971-ben a XIII. kerület Dózsa György
út - Lehel út - Aba út által határolt területen, a volt DóZsa György Lak-
tanya egy részén új parancsnoki épületek kivitelezése kezdódött meg.

Az új parancsnoki irodaépületek befejezése és üzembehelyezése
előtt elkezdődött a HM-I irodaépület rekonstrukciója is. Munkaterület
biztosítása érdek ében 19'73 - tavaszán a HM több szerve ideiglenes jelleg-
gel a HM-I épületéből átköltözött más objektumokba.

A megnövekedett elhelyezési, ellátási-kiszolgálási feladatok biztosí-
tása érdekében, még az Onálló Gazdasági Osztály szervezetében 1973.
szeptember 01-vel megalakult a HM-II Ellátó osztály. Ezzel, az Önállíl
Gazdasági Osztály életében közel egy éves átmeneti idószak alakult ki,
megjelentek ajövendő Igazgatóságot célzó szeívezeti elemek, de a meg-
növekedett feladatok személyi feltételeit elsősorban belső átcsoportosí-
tással tudták megoldani. Az új szervezeti elemek feltöltése fokozatosan
valósult meg, a HM-II objektum átvételével párhuzamosan.

Mindezen körülmények között szükégessé vált az I-II-IIL objektu-
mok ellátási-kiszolgálási, biztosítási feladatait egységes követelmónyek
szerint összefogó, felépítésében és létszámában jobban megfelelő szer-
vezet kialakítása.

1974. július 01-vel az MNVK Szervezési Csoportfőnökség intézke-
dáével kiadásra keti|t a"HM EIIáIó lgazgatósága" állománytáblája, Az
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Igazgatóság közvetlenúl a Magyar Néphadsereg Hadtáp Főnökég had_
rendi alárendeltségébe került.

Az igazgatósági szervezetre történó áttérést 1974. november 15-ig
kellett befejezni, olyan feltételekkel, hogy a HM ellátása, szolgáltatása
az átmeneti időszakban is folyamatos legyen.

A HM-III. objektum feg5/verzeti, vegyivédelmi, pénzügyi, egész-
ségügyi biztosítását a HM-I., az éle|mezési el|átását a HM-II. Ellátó osz-
tá|yokvégezték- Az elhelyezési feladatokat a HM I-II-III. laktanya elhe-
lyezési szolgálatai végezték

1974. utolsó negyedévében gyakorl atllag azlgazgatóság megalakítá-
sával párhuzamosan átszervezésre került a Magyar Néphadsereg Lakta-
nya Elhelyezési Szolgálatának rendszere is, amely az üzemeltetési alap-
tevékenység végrehajtását megváltoztatta, azt megosztotta, A szakfela-
datok tervezése, s zewezése, irányítása, a költségvetési - akkori fogalmak
szerint - hitelgazdálkodás, a berendezési szakanyagellátás az alakulatok
(intézetek) hatáskörében maradt, A múszaki karbantartási és üzemelte-
té§i feladatok ellátására íj szervezetet, MN Építménykarbantartó és
Szolgáltató Üzemeket hoztak létre. A HM I-II-ilI. objektumokat érin-
tően ezen feladatokat az MN 5. EKSZU kirendeltségei vették át.

Azlgazgatóság állományából i975. január 01-vel 179 íő elhelyezési
dolgozó került át az 5. sz. EKSZU-höz.

Az lgazgaíóság vezetése 797 4-1975. években kiemelkedó munkát
végzett:

- biztosította a Honvédelmi Minisztérium személl állományának
munkafeltételeit,

- az Ónálló Gazdasági Osztályt a kiadott szervezési követelmények-
nek megfelelően átalakította Ellátó lgazgatósággá, megteremtette az új
rendszerű múködés személyi, tárgyi és szabályozási feltételeit,

- közreműködött a HMJ. "A" épület felújításában, a HM-II. beru-
ltázásában, az épületek átvételében, az EKSZU kirendeltségeinek meg-
alakításában,
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- a HM szervek elhelyezésére komplex irodaelosztási tervet dolgo-
zott ki,

- végrehajtották az Igazgatóság történetében az első vagyonfelmérő
leltárt.

1976. július 01-vel a HM-III. Ellátó alosztály bázisán megalakul a

HMJII. Ellátó Osztály.

A MN Hadtáp Főnökének addig alárendelt MN Elhelyezési és Be-
ruházási Szolgálatfőnökség átszervezése után - a Honvédelmi Miniszter
kcjzvetlen alárendeltségében - megalakult a MN Beruházási és Fenntar-
tási Fónökség, va\amint alárendell szervei: a MN Epíteskivitelezési Fői-
gazgatóság, a MN Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatóság és az MN
Építési Tervezó Intézet. Ezen MN szintú szervek a HM-III. objektum-
ban kerültek elhelyezésre, ellátásukat az Igazgatóság III. Ellátó Osztály
végezte.

1976. július 01-vel az MN ÉKSZÜ felszámolásával az Igazgatőság
szervezetében új szervezeti elemek kerültek felállításra. Azlgazgatőság
törzsében Elhelyezési és Fenntartási Osztály, az I-II. Ellátó Osztály állo-
mányában elhelyezési alosztályok alakultak, illetve ebben az időszakban
jött létre a III. Ellátó Osztály,

A MN EKSZÜ múszaki karbantartó és územeltető állománya úgy-
nevezett II. számú állománytáblában került az Igazgatósághoz. Fonto-
sabb s2erlezeíi elemei: Kózponti Műhely, Központi Kertészet stb.

Az lgazgatóság szaktevékenysége e zze\ a szeív ezeli korrekcióval tel-
jeskörűvé vált, amely ma is így hangzik:

"A MHP:ága EIIáIó l7az9atósá7 az objektumokban elhelyezett Hon,
védelmi Minisztéium, a Maglar honvédség parancsnol<sága, az egléb el-
látásra uíalt katonai szelvezetek kiszolgílúsára, ellátására létrehozott spe-

ciális rendeltetésű danür besoroldsú, egles szakterületeken magasabb egl,
s ég j ogóllá sú szew ezet.

Alapfeladata: az utalt katonai szewezeteh azok szeméIyi állománya
anyagi-technikaí, pénzúgli, kulruráIis, kikepzési, elhelyezési és nkvédelmi
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ünyagokkal, eszközökkel v aló ellátása, az objekamok épúletei-építményei,
azok berendezési üzeme ltetése, fenntaftása, karbantariásű."

79'77 -1,978. években kialakították azlgazgatóság űj működési, infor-
mációs és vezetési, ellenőrzési, kiképzési, munka- és egészségvédelmi,
tűzvédelmi, gazdálkodási rendjét.

I9']9-ben - elöljárói kezdeményezésre - felülvizsgálták az lgazgató-
ság t'elépítését és múködését. Avizsgálat rögzítette, hogli az ellátás-szol-
gáltatás egyes területein központosítás szülséges, A felterjesztett §zer-
vezeti j,avaslatot az illetékes elólj áró jováhagyta. Ennek megt'elelően Kőz-
ponti Elelmezési Szolgálat, Számviteli Részleg, Szállító Részleg, vala-
mint Központi Elelmezési Előkészítő Részleg alakult meg.

198}-ban azlgazgatóság - az előző anek tapasztalatai alapján, illetve
elöljárói és belső ellenőrzések hatásaként - fő célként tűzte ki avezetés
minden szinten történő javítását, belsó szabályozó intézkedések kiadását
a műkódés minden területén. Ilyenek voltak: belső ellenőrzési rendszer,
energia és ingatlangazdálkodás, szakanyaggazdálkodás és munkahelyi fe-
gyelem.

I982-ben megváltozott az objektumok büfé ellátrásának rendszere,
az Egészségügyi Szolgálat belső működési rendje. Az Elelmezési Szolgá-
latfőnöki hely hivatásos állományúvá lett átminősítve.

1983-ban a Központi Elelmezési Szolgálat és háttérszervezetei a IIL
objektumban kerültek elhelyezésre.

1984-ben azigazgató a gazdálkodó és döntéselőkészítő tevékenysé-
ge elősegítésére "Gazdasá§ Bizottsds'Lot hozott létre, valamint elrendel-
te az e|láIó osztályoknál _ mint részben önálló gazdasági egységeknél -
gazdasági albizottságok megalakítását. Július 01-vel felsőszintű elöljáró
döntése alapján megalakult a HM-W. Ellátó Osztály.

1985-ben módosu|t az lgazgatóság állomány.táblája, új beosztásként
lettek felvéve az ígazgatí politikai helyettese és egázségügyi szolgálat-
fónöki helyek. Az igazgató önálló kiadványb an szabályozta az anyagi-
pénzügyi gazdálkodás rendjét.
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198ó-ban a vezetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok növeke-
dése miatt a terve ző alosztály osztállyá alakult át. A Magyar Néphadsereg
Hadtáp Főnöksé g az lgazgatóságnál átfogó parancsnoki ellenórzést tar-
tott. Elöljárói engedéllyel az lgazgaíőság biztosította az onkológiai Vi-
lágkongresszus élelmezési ellátását.

1987-ben az I-III. Ellátó Osztálykorszerű IBMszámítógépet kapott,
a ruházati alosztályok központi létszámfejlesztési keretből megerősítés-
re kerültek, az lgazgatóság törzsében megalakult a Személy,tigyi Alosz-
tály. Alaptevékenysége mellett az Elelmezési Szolgálat biztosította a
Fegyveres Erők Napja élelmezési ellátását.

1988-ban a nemzetgazdasági kórülmények miatt az Ig azgalőság gaz-
dálkodási feltételrendszere alapvetően megváltozott, az es/re súlyosbo-
dó negatív hatások napjainkig is érvényesülnek. Az igények és lehetősé-
gek optimális egyensúlyának megteremtése eseténként erőn felűli terhe-
ket rótt aZ érintett vezető állományra, A jóváhagyott költségvetési elő-
irányzatok reálértékét nem sikerül t megőrizri. Az á|talános forgalmi adó
bevezetésekor a többletköltség nem került kompenzálásra. Az alaptevé-
kenység finanszírozása érdekében a szabad kapacitások kihasználásával
bevétel-érdekeltségű tevékenységet kellett elkezdeni. Ennek érdekében
azigazgató - engedéiyokirat kiadása után - 1988. január 01-vel állomány-
táblán kívül, munkakóri jeryzékes "Elelmezési és Kereskedelmi Uzemet"-
et hozott létre. Műkódése nyereségérdekeltségű vállalkozásként lett
meghatározva. Ebben az évben számos rendezvényt szolgált ki az lgaz-
gatóság. Ilyenek voltak: Budapesti Nemzetközi Vásár, Fegyveres Erők
Napja, Amerikai Utazási Irodák Kongresszusa.

1989-ben az új számviteli rendszer előkészítéseként a törzsben, va-
lamint aZ I-IV. Ellátó osztálynál számviteli decentrumok kerültek létre-
hozásra. Azlgazgatóság a Magyar Néphadsereg Művelődési Házától mű-
ködtetésre átyetíe az I-IV. objektum közművelődési könlvtárait. Ki-
emelkedő rendezvények voltak: Közlekedési Kongresszus, KISZ Kong-
resszus, Motorcsónak VB., Parlamenti Ulésszak, Ottusa VB., Budapesti
Nemzetközi Vásár, Honvédelmi Nap, Német Sörparty é|elmezési ellátá-
sa.

1990-ben az lgazgatőság megnevezése "Magyar Honvédség Pa_
rancsnoksága Ellátó lgazgatóság"-ra változott. Megkezdődött a HM-I.
objektum konyhablokk rekonstrukciója. Kiemelkedő rendezvények vol-
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tak: Országos Mezőgazdasági Kiállítás, Angol Utazási Irodák Kong-
resszusa, Budapesti Nemzetközi Vásár, Honvédelmi Nap élelmezési el-
1átása.

1991-ben az lgazgatóság részt vett a Honvédelmi Minisztérium és
Magyar Honvédség Parancsnoksága szétválasztásával kapcsolatos át-
szervezés elhelyezési feltételeinek bizottsági felmérésében, a döntés elő-
készítésében. Megkezdődött az új pénzügyi és számviteli rendszer kiala-
kítása, a kettős könywitelrevaló áttérés, teljeskörűvagyonfelmérő leltár.
AzIgazgatóságtörzsejavaslatotdolgozottki aHonvédelmi Minisztérium
ellátási rendjére, a Minisztéium elMtását az éintett ellátó osztályok ettől

kezdődóen szerződés alapján, téátés ellenében végezték Az Igazgatóság
vezetése tételesen felmérte az I-IV. objektum múszaki-technikai állapo-
tát, az akut gondok megoldása érdekében kezdeményezte célköltségve-
tés biztosítását. "Ie 

lentósebb rendezvényelc a Bldapesti Nemzetközi vá-
sár, IFABO Kiállítás és Vásár éIelmezési ellátása voltak.

I992-ben megkezdődött a Honvéde lmi Minisztérium és Magyar
Honvédség Parancsnoksága átszervezése, melynek az Igazgatóság bizk>
sította az anyagi-technikai, elhelyezósi és pénzügli feltételeit. ()sszessé-

gében közel 100 MFt értékú szakfeladat került végrehajtásra, elsósorban az

elhelyezési szolgálat telúletén. Bonyolult körülményekct idézett elő, hogy

ugyanebben az idószakban került átszervezésre az Igazgatóság, folyta-
tódott aZ új pénzügyi és számviteli rendszer kialakítása, a kettős kónyv-
vitelre való áttérés, az objektumok egységes ellátási-szolgáltatási és ki-
szolgálási rendjének, normarendszerének kidolgozása, az új működési
rend kialakítása, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény beveze-
tése, a Kollektív szerződés kidolgo zása, illetve az 1991-ben elkezdett va-
gyonfelmérő leltár befejezése. December 31-íg az lgazga.tóság béke lét,

száma 156 hellyel csökkent. Felszámolásra került a TKV Onálló Elelme-
zési Alosztály. Rendszeresítésre került egy sor, az lgazgatóság szempont-

1ából nélkülözhetetlen hivatásos tiszti hely. Uj harckészültségi és mozgó-
sítási rendszerre tértünk át, Az Igazgatóság törzse azl objektumból át-
telepűlt a III. objektumba. Ebben az évben azlgazgatósíg kiszolgálta a

veszprémi Autós Rally és a Budapesti Nemzetközi Vásár rendezvónyeit.

1993-ban ésszerű határokon be|il létszámunk tovább csókkent 4ó
közalkalmazotti hellyel. Be|ső műkódés javítása érdekében kezdemé-
nyeztúk egyes beosztások állománytáblából való törlését, illetve azonos
létszámban beosztások rendszeresítését.
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kz 7992-1993. években a szervezeti változások alapvetően megha-
tározták fő feladatainkat. Az utalt katonai szervezetek ellátása-kiszolgá-
lása mellett többet kellett fog|alkozni azlgazgatóság belső rendjével. A
dinamikusan beindult vezetői váltás során új beosztásokba kinevezett
hivatásos és közalkalmazotti állományt fel kellett készíteni, ki kellett ala-
kítani az új szervezeti struktúrának megfelelő múködési rendet, át kellett
dolgozni a múködési, vezetési és gazdálkodási szabályzatainkat.

1992-7993 -bal aHonvéd Vezérkar Fónök által jóváhagyott feladat-
terv alapján - az MH FEFI-vel együttműkódve - az I-IV. objektum mű-
szaki-technikai állapotának javítása érdekében 76 MFt értékben felújí-
tási-korszerűsítési munka kivitelezését irányítottuk. Az lgazgatáság
résztvett a Magyarok Világszövetségének találkozója, az országos Men-
tőnap, a Nemzetközi Katonaszakács-verseny kiszolgálásában.

Az|gazgatóság gazdálkodási feltételrendszere nem javult, sőt rom-
10tt. A költségvetési előirányzatok csökkentésével, terven felüli bevéte-
1ek előírásával hiánygazdálkodás indult be, Tartalékainkat teljes mérték-
ben feléltük, szeptember hónapban már ellátást korlátozó intézkedése-
ket kellett bevezetni. A vezető állomány Szinte naponta a költségvetés
felmérésével, az ellátási igények elbírálásával foglalkozott.

1994-ben az |gazgatóság szervezeti felépítésében és létszámában
változás nem történt. A működési, gazdálkodási feltételek tovább rom-
lottak. Errc az évre már 145 MFt terven felüli bevétel lett elóírva mely a
folyamatos szolgáltatást, az objektumok üzemeltetés ét veszélyezteíi. Az
ellátás-szolgáltatás teljes lebénulásának megelőzése érdekében a belső
jog- és hatásköröket átmenetileg centralizálni kellett. Az utalt szervek
vezetőit fel kellett kérni mértéktartó, visszafogott igények megfogalma-
zására-

A jóvó érdekében, a gazdálkodó szakterületek bevétele növelését
célzó szabad kapacitásait, további megtakarítást eredményező belső mű-
ködési rend átalakítási lehetóségét felmértük, kidolgoztuk javaslatain-
kat, még ebben az évben döntésre felterjesztjük,

1993. decemberétől kezdődően Igazgatóságunkná[ átfogó pénzügyi-
számviteli, elhelyezési, ruházati és élelmezési elöljárói szakellenőrzés
volt, amelynek során tevékenységünk szempontjából meghatározó hiá-
nyosságokat nem állapítottak meg.
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Igazgaóságunk a mai hel}zet §zeíint 66 HM, MH Parancsnoksági és
elyéb háttéíszeívezet minte§ 5500_60ü) fő részére nyúj t valamilyen jel-
legú szolgáltatást, biztosítja munkafeltételeiket.
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Szerkesztőség: 1395. BP., Lehel u, 41.
BP.Pf. a3. (Felel& szerkesztó)

Telefon: HM:56-88,66-14
Szedés: MHAnyagiTechnikailnformatikaiKözpont
Kiadja: MH Hadtáp Szolgáltató Központ
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