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KATONAI LOGISZTIKA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI BIZTOSÍ-
TÁSÁNAK TTRVEZETT STRUKTÚRÁJA, RBNDSZERE
Az l,tIH xözÉprÁvú Árer"lxírÁsl rT,ós7AK(RAi{

Felyve§ kiroly|

A Magyar Honvédség középtávu átalaKtása lényeges módosulások-
kal járt az összfegyvernemi-, feryvernemi és szakcsapatok tekintetében.
Az átalakítási folyamat megköveteli a vezetésben is eg5l egyszerűbb, lét-
számában kisebb rendszer létrehozását.

Az eddigi elméleti kutatások és külföldi tapa§ztalatok eredménye-
ként kialakulóban van a közeptávú átalakítás - 199í3. végére - melynek
keretében megkezdődik az anyagi-technikai biztosítási rendszer átalaHtrása
logisztikai rendszerré.

Cikkemben ezen folyamatnak ery szeletét, a szeryezeti rendszert,
abból is egy lehetséges változatot és a Központi Logisztikri Szervezetek
Parancsnokságával kapcsolatos tapasztalatokat adom közre.

A főbb tartalmi kérdéselc

- A logisztikai biztosítás szervezeti rend§zere;

- A Maryar Honvédség logisztikai biztositó szervezeteitagozódá-
sa a rendkívüli állapot idószakában;

- A Maryar Honvédség Kiizponti Logisáilrai Szenezetek Parancs-
noksága szervezeti felépítése, rendeltetése, főbb feladatai;

- A Magyar Honvédség logisztikai biztosításának:

- háborús működési rendje;

l Fenyvesi l(áro}y mk.ezíede§, MH ATFcsF-sé8 hadmúveleti é§ kiképzé§i o§aályvezetó.
(Az elóadás elhad8zoü azMHATFcsFjhadás2tijEdmúvderittrábt*<épzé§€í! L996.bfirár25á|\.



- háborús ellátási rendje;

- A vezetés rendje.

A logisztikai biztosítás rendszerének ismertetése előtt tekintsük át,
hory milyen szervezeti felépítésben valósul ez meg a Magyar Honvédsé-
gen belül. Az ,l. dbrán láthatő aMagyar Honvédség logiszíikai szeneze-
tei háborús tagozódása, a szolgálati és szakmai alárendeltségek. Módo-
sulások következtek, illetve következnek be a seregtest és magasabbegy-

ségszintú csapatok logisztikai szewezeteinél, annak összetételében és a
vezetési rendszerében is.

A kcivetkeá 2, 3, 4. ábra mutatja be, hory a Ma5lar Honvédség csa-
patainál zászlóaljtót hadtestig milyen megváltozott logisztikai szÉrve?eIi
elemekkel számolhatunk az átalakítás végrehajtása után.

Az ábrák nem taítalmazzák a Területvédelmi és Tarta|ékerők pa-

rancsnoksága megbízható logisztikai biztosítása érdekében várhatóan
létrehozandó logisztikai §zervezetet. Ez távlati terveinkben szerepel,
amely egy Területvédelmi és Tartalékerők Parancsnoksága közvetlen lo-
gisztikai biztosító szervezet létrehozására irányul, s rendeltetése közép-
szintű ellátási tagozat. Feladata alapvetően a gépesített hadosztály lo-
gisztikai dandár feladatrendszerével eryezne meg.

Az5. ábra aMagyar Honvédség központi logisztikai biztosítását vég-
ző katonai szervezetek tervezett modelljét mutatja be.

Sajátossága ezen szewezeteknek, hogy a szakági vezetés mellett
megjelent egy törzskari szervezet, melynek alaprendeltetése a szakmai
vezetés tehermentesítése a szolgálati elöljáró által végrehajtandó felada-
tok alól.

A Magyar Honvédség Kőzponti I,ogisztikai Szervezetek Parancs-
noksága tervezett háborús lészáma 350-400 fó.

A Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szewezetek Parancs-
nokága háborús rcndeltetése: a Magyar Honvédség csapatai központi
logisztikai biztosításának szervezése és végrehajtása a Magnr Honvéd-
ség tngisztikai Főcsoportfőnökség, illetve a Maryar Honvédség csoport-
és szolgálatfőnökök intézkedései , az érvényben lévő normatívák, állo-



mánytáblák alapján, továbbá a szolgálati alárendeltségbe tartozó kdz_
ponti logisztikai biztosítást végző sZpívezetek vezetése, azok mindenol-
dalú biztosításának megszervezése.

Főbb feladatai:

- Mint összevont el|átó központ működik és végzi a szolgálati alá-
rendeltek bevonásával a Magyar Honvédség központi logisztikai trizto-
sítását;

- Kapc§olatot tart a nemzetgazdasági ellátó,javító és s zolgá|ta|ó szer -

vezetekkel;

- Átveszi a nemzetgazdaságból érkező anyagokat;

- Nyilvántartja a tárolt eszközöket és anyagokat;

- Kiállítja a szükséges mozgásbizonylatokat;

- Kiadja a tárolt anyagokat a csapatok részére;

- Múködteti és vezeti a mozgósításkor felállításra kerülő Anyagtáro-
ló Kiadó Kórzeteket, vontató, egészségügyi és közlekedési szervezete-
ket;

- Yégzi a központi javításokat, illetve javításba adásokat a polgári
szervek részére;

- Végzi a központi egészségüryi és közlekedési biztosítási feladato-
kat a Maryar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnök és a Magyar Hon-
védség Közlekedési Szolgálatfőnök intézkedései alapján;

- Ellátja a csapatokat a tábori elhelyezési anyagokkal.

A jog és hatáskörö|cA Magyar Honvédség I-ogisztikai Főcsoportfő-
nökség csoport- és szolgálatfónökei szolgálati elóljárói a csoport-, és szol-
gálatfónökségek teljes állományának, valamint a Magyar Honvédség
Központi Logisztikai Szervezetek Parancsnoksága szakirányű szerveze-
tei személyi állományának. A csapatok és a középszintű vezető szervek
irányába szakmai elöljárói jogkörrel rendelkeznek.

A Magyar Honvédség Közponíi Logisztikai Szervezetek Parancs-
nokság főnökei és szolgálatfónökei terveink szerint eryben a Magar Hon-



véd§ég csoporl- és szolgálatfőnök helyettesi jogkörrel is rendelkezné-
nek

Szeretném hangsúlyozni, hogy a fenti elgondolás és feladatrendszer
a háborús §zervezetre vonatkozik A gyakorlati tapasztalatok is alátá-
masztják azt, hogy eg] §zervezet akkor működik jól, ha a béke és háborús
felépítése, múködési rendje közel azonos.

A6. sz. ábra bemutatja egy változatban a felsőszintű logisztikai ve-

zetés háborús csoportosítását. Sajátossága ennek a csoportosításnak,
hogy a szakági vezetéssel szakíwa egl funkcionális rendszer kerül kiala-
kításra.

A Logisztikai Főcsoportfónökség összekötő csoportokat különít ki,

melyek a különbözó tagozatban, illetve minisztériumokban képüselik a
Logisztikai Főcsoportfőnölséget (7.sz.ábra ),

A logisztikai szervezetek hábonús míiktidési rendjére vonatkozó
el8ondo|á§

A csoport- és szolgálatfónökkel egyeztetett vélemény és igény sze-
rint az átalakítás időszakában a logisztikai biztosítás továbbra is ágazati
rendben fog működni és megvalósulni.

A háborús ellátá§ tervezett rendje

A Magyar Honvédség logisztikai főcsoportfőnök (csoport- és szol-
gálatfőnökei) intézkedései alapján a kijelölt polgári szervezetektól a

hadoszíályok logi§ztikai dandáfai vételeznek és kiszállítanak a csapa-

tokhoz. A gépesített hadtest közvetlenek a módosított utalási rend sze-

rint, a Területvédelmi és Tartalékerők Parancsnoksága, a repűő és lég-
védelmi hadtest és alárendeltjei (más szóval a"nem elvonuló]l') a meg-
alakítási utaltsági rend szerint, illetve az eztkiegészítő nemzetgazdasági
forrásokból vételeznek.

Lehetséges még e$Iedi esetekben kisebb mennyiségű anyagok, főleg
speciális javító, kenő és üzemanyagok vonatkozásában, hory a központi
raktárból kiszállítás történik a felhasználóhoz (igénylőhöz).



Osszességében megállapíthaúó, hos/ a központi rendeltetésú logisz-
tikai §zervezetek feladata és működési rendje alapvetően nem változilq
megegy ezik az eddigi gyakorlattal.

Továbbra is élni kell a szervezeti kialakítás miatt a csapaíok "meg-
erősítéle" lehetóségével egésxégügyi, közlekedési, vontatő szeívezetek
vonatkozásában. Az Anyagtároló Kiadó Körzet (Üzemanyagtároló Ki-
adó Körzet)-k alkalmazási elvei nem változnak, vagyis a szükséges
mennfségben a hadművelet megkezdése elótt átalárendelésre kerülnek
a gépesített hadtest részére.

A vezetés rendje

A védelmi hadművelet időszaka alatt a logisztikai felső vezetés a ó.
á brán látható csoportosításban műkődik.

Az alapvető vezetési funkciókat az I. vezetési csoport valósítja meg.
A II. vezetési csoport funkciójában, összetételében és feladatrendszeré-
ben azonos az I. vezetési csoporttal és annak kiesése esetén a vezetés
áwéte|ére szolgál. Ezen tény bekövetkezésekor a békehelyőrségben ma_
radó állomány is számításba vehető.

A kózponti tagozatban azl. vezetési csoport a fócsoportfőnökség
állományából a csoport- és szolgálatfőnökök vezetésével működó opera-
tív csoportokat foglalja magába (kb.40-45 fó), amely kidolgozza avédel-
mi hadművelet logisztikai biztosításának teryét, szakintézkedésekben
megszabja a feladatokat, a gépesített és repülő légvédelmi hadtest, vala-
mint a Területvédelmi és Tartalékerők Par8nc§nok§ága részére.

Mint szolgálati elöljáró harcintézkedés formájában szab feladatot a
felállításra tervezett Központi Logisztikai Parancsnokság részere.

A szolgálatfőnökök a biztosítással kapcsolatos feladatokat a főcso-
portfőnöki intézkedés sxiveges részében és a biztosítási táblázaíokban
jelenítik meg. Halasztást nem tűrő esetekben, mint kiadványozrási jog-
körrel rendelkező főnökök operatív szakmai intézkedéseket adhatnak
ki.

A védelmi hadművelet tervezése egységes logisztikai biztosítási terv-
rendszerber. valósul meg, amely áll a grafikus r€szből és a magyaráó



jelentésből. Az állománllletékes parancsnok (szolgálati elöljáró) mind_
két okmányt jóváharyja. A grafikus részben a hadműveleti tervezó cso-
port kidolgoza a haditechnikai, a hadtáp, az egészségügyi, a közlekedési
c§apatok alkalmazásának és a vezetésének rendjét. A szöveges részben
egnéges szerkezetben a biztosítási és ellátási feladatok kerülnek megfo-
gaIm2f511

A legalapvetóbb változások a kiizépúávú átalakíüás időszakában a
logisztikai biztosítás vezeté§ében következtek be. A vezetés rend-
szerében a gépesített hadtest és gépesített hadosztály szinten megszün-
tetésre k€rűlt az Anyagi-Technikai Vezetési Pont. A harcálláspont ren-
deltetése és felépítése kiegészül a logisztikai bizto§ít]ást tervező, szer-
veó csoportosítással.

A logisztikai vezetésnek az l-es vezetési ponton külön logisztikai biz-
to§ítá§t tervezó csoporttal kell múkódnie. Felépítésében követni kell az
eddig kialakult funkcionális csoportosítást.

A szárazf,öldi csapatoknál a dandár és ezred szinten a vezetés rend-
szere nem változot! de az összeköttetés kialakításának a felső vezetési
rendszert kell követnie.

A gépesített hadtest, gépesített hadosztály, dandár tagozatban a ve-
zetési olrnányok kidolgoásával szemben támasztott köveíetmény vál-
tozatlan. Módo§ulá§t a számvetésekben az adott kötelék hadmúveleti,
harcfeladat tartalmában, időtartalmában történő változás idézhet elő,
mely mindenkor a konkrét feladat függyénye.
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LOGIíZ,IIKAI szERvEzETI ELEMEK RENDSZERE 2. sz. ábra

ZÁSZLÓALJ TAGOZATBAN

VEZFTŐ SZERVEKBEN ZÁSZLÓALJNÁL

K
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t

e
l
é
k

- la gi sáikai szo leóWő nök
(ok. bg.h./

(tiszíi beosúÁs)

Illgiszííkai Szizld (tüzérosztálynál logisztikai szakasz)
Logisdikai Szizadban: javító szakasz, ellátó szakasz, segélyhely,
(összfegyvememi zászlóaljnál M-ben eü. sz. van, szállító aeg. és

raktárak az elló. szakaszon belül.)
Llgísztikai Sukasz,ban: iavító raj, ollátó íaj, segélyhely
(A századparancsnoki beosztás tiszti, a szakasz és rajparancsnokok
tiszthelyettesek. )
Békében a log. szd., log. sz. helyett Logisztikai Alegységek
megnevezés szerepelhet.

ö
n
á
1

1

ó

IllpiszJikai SzolgóIat
- logisztikai szolgrálatrőnök

/pk. log. h,/
(üszü beoszlás)

- §zakági szolgálatv ezetők
(fv., &imű., élm., üza., stb.)

(üszthelyettesi beosztás,
zászlósi rendfokozat)

Lopisztikai Százld (századparancsnok üszt, a tóbbi
alegységpaTancsnoki beosztás a századná tiszthelyettesi)
l,agisúíkai Szúudban: ellátó szakasz, javító szakasz, eü. szakasz (csak

M-ben), éS elhe. územbentaító szolgálat (önálló elhelyezésben).

A segélyhely békében a logi§ztikai századon kívúli ónáló szervezeü
glem,

Békében a logisztikai század helyett-létszámeiégtelensé8 miaF
Logisztikai Alegységek megnevezés alatt keríilnek felépítésle a
szervezeü elemek.



LOGISZTIKAI SZERVEZETI ELEMEK RENDSZERE
DANDÁR, EZRED TAGOZATBAN

3. sz. ábra

VEZETÓ SZERVEKBEN DANDÁRNÁL, EZREDNEL

ö
f
n

i

Illgiszíikai Főnöksée
(tiszti beosztá§ok)
- Iogi§ztilai fónök (pk.log.h.)
- haditechnikai f6nök és a
haditechn. szolg. főnökök
_ hadtápfőnók é§ a
hadtáp §zolg. főnökök

- ogé§z§égügyi §zol8. főnök
- elhelyezési szolg. fónök
- közlekcdési szolgálatfőnök
- 8az-dálkodá§i tiszt (főti§zt)

Lagisxikai zíszlőali (lalancsnokságrán belül javítás és utánpótlást
szervező részlegek)
Logisztikai Zísdóaliban: jayííó szazad, !íámpóüó század, (a váságkeze-
tésre kijelölt dandároknál), vagy tároló-szállító száaad(raktárak és szállító
alegységek), vagy hagyományosan eü.század (csak M-ben) ,ellátó század,
elhelyezési üzembentartó szolg{ílat, saját kiszolgáló alegysógek.
A segélyhely békében a logisztikai századon kíYúü óná]ló szervezeti
elem.
Békében a logiszükai század helyett - létszámelégteienség miatt -
togisztikai Alegységek megnovezés alatt kerii]nek felépítésre a szeíycz&l
elemek

F

n

s

z
a
k

Iazkdikai Főnöksée
- logisztikai fónök /pk, log. h./
- §zolgálatfőnökök (ti§zü boosztások)
Békében ninc§ haditochnikai é§ htp.
főnök§égi f€lépíté§.
Néhány szakágnál a §zolgálatvozetők
tiszü€lyettesi bcosztások.

Lttgisztik0i zászlóa]i (pct. tii. e.-nél logisznku száZad)
Ingi|zt',k0i aúszlóaüban: jaYító század, t&oló-szál|ító szd., vagy euátó
száZad, M-ben segélyhely, elhe. uzembentaltó szolgálat, saját kiszolgáIó
alegységek.
Logisztikai Században: a fenti szervezeti elemeknek megfelelő
szakaszok.
A segélyhely békében a logisztikai századon kívüli önáUó szervozeti
elem,
Békében a logisztikai §zázad helyettJéíszámetégtelen§ég miatt-
togiszükai Alegységek megnevezés alatt kerülnek felépítésre a
szervezeü elemek.



b)
LOGISZTIKAI sZERvEzETI ELDMEK RENDSZERE 4. sz. ábra

HADO SZTÁLY, HADTEST TAGOZATBAN

VEZETŐ SZERVEKBEN HADTESTNÉL, HADOSZTÁLYNÁL

H
o.

Loeiszlikai Főrrökség
(tiszti beosztások)

- logiszikai fónök (pk.log.h.)
- haditcchnikai fónök és a

haditechnikai szolg. főnökök
- hadtápfónök é§ a

hadLáp §zolgáJatfdnökök
- egé§z§égügyi szolg. főnök
- elhelyezé§i szolgálatfőnök
- körekedési §zolgáatfőnök
- értékelő-elemzó alosztály

Békébe n : Logiszttku Ezíed Qavííő zász|óalj, száUító-tároló zászlóalj,
ku.kom. szervezet., elhe. üzembentartó szolgálat, saját kiszolgáló és

egyéb helyőrségi szervezetek.)
Hdboniban: |-ngisztikai Dandár (iavító z., haícanyag után póüó z.,

vegyesanyag uüínpótló z., ku.kom.z., eü. Z., saját ki§zolgáló
alegységek)

A Logisztikai Dandár parancsnoksága és törzse a fegyvernemi szak
egységek üpusszervezetével analóg épül fel.

H
D
T.

Lopísztikaí Főr.öksée
(ti§zti boo§ztások)

- logisztikai fónők (pk.log,h,)
- haditcchnikai főnök és a

haditechnikai §zolg. fónökök
- hadtápfónök és a

hadtáp szolgálatfónökök
- cge§zségü8yi szolg. főnök
- olhclyezési szolgálatfőnök
- közlek€dési szolgálatfónök
- értékelő-elemző alo§ztály

41 , Fejér layítózásdóalj, 1, layilózászlóalj, központi ta8ozatból
megerősítésül átadott logisztikai szervezetek vezető szervei és

logisztikai alegységei kiaiakítrása a szakegységek felépítését követi...
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LOGISZTIKAI VEZETÉSI CSOPORT
SZERVEZETE

Megiegyzés: A logisztikai vezeté§ II. csoportja hasonló összetételben valósul meg.
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GOIIDOLATOK AZ ELLÁTÁSI ÉS SZÁUÍrÁSt
LoGISZTIKA xepcsor-mr(nÓl

Duchaj Isuón, nyó. Drchaj Iswón|

A logisztikn, nint az ellátási feladatok hatékony megvalósításához
atkalmazott új íilozóíia a ryakorlatban is mind több helyen komoly gaz-

dasági ercdnónyeket ért el. Az elmúlt néhány évben fejlődáe igen di-
nami-kus és láWinyos volt. A Magyar Honvédség szervezeti korszerűsí-
tésével, az alyagi-iechnikai integráció létrejöttével a hadseregen belül is

eg5ne nugob-b teret kap a logi§ztika főbb elveinek megfeleló gondolko-

dá, a bfrsztikában illeWe a lógisztikai rendszerekben rejló lehetóségek

kiaknázására történó törekvés.

Tanulmányunkban a Magrar Honvédség anyagi-technikai biztosí-

tási (továbbiaiban: ATB) rendszerén keresztül kíváduk elemezni a lo_

gisztika elveit é§ összefiiggéseit a béke idószakban lejátszódó folyama-

Iok atapján. Kiemelt figyelmet fordítunk az anyagszállítási feladatok és

a logisziúa kapcsolatára, i Maryar Honvedségben alkalmaáató JTT rend-

szeók, valamint a kombinált szállítások lehetőségeire, Tekintettel arra,

ho5l az elmúlt néhány évben a logisztika és a katonai logisztika elméleti

és frakorlati kérdéseinek értelmezéséról igen sok tanulmány, cikk jelent

me!, melyek nen minden esetben tükröznek azonos véleményt, szüksé-

geűek tártom a logisztika azon fóbb elveinek és összefüggéseinek tisz-

Íázésát melyeket aianulmány kidolgozása során alapnak tekintettünk,

Munklnk címének megfelelő tartamat és a kitűzött cék kotaekvensm

követve minden esetben a katonai lo§sztika jellenaőit Hvúnjuk vbsgála,

tunk előterébe helyezni, szül<ség esetén r{lektóIva a polgdi logisztika és a

katonai logisztika kózötti hasonlós ágol<ra és eltéré sekre,

1 Dí. Düchaj I§tván alezredes, a hadtudomány kándidáru§a, ZMKA Hadtáp á§ Köztekedési Tan-

§zék docen§e, Duchaj lstván nyá. al€?iede§
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Logiszíika-, katonai logisztika kapcsolata

A logisztika katonai eíedetű kifejezés, melyet - jelen ismereteink
szerint - VI. Leó bizánci császár használt és értelmezett elsőként. Meg-
határozása szerint a "logisztika a katonai ellátós, az utánPótms és az ala-
hllatok elhelyezését szolgáIó tevékenységek öxzessége." Ez a nézet napja_
inkig igen jelentós változáson, fejlődésen ment át, így a katonai logiszti-
kát számtalan módon definiálhatjuk.

Felfogásunkhoz az a megfogalmazás áll a legközelebb, amely tartal-
mát tekintve a katonai logisztikát a következők szerint definiálla: "A kn-
tonai logisztika pontos matematikai számításokon alapuló biztosítási rend-
szereket, valamint a bennük és közöttij,k lezajló anyagi, technikai, szállítási
szolgíltatósi, információs stb. folyamatokat és tevékenységeket jelent, ame-
Iyet azzal a céllal szeneznelg hogl a fegueres kíizdelem (hadművelet, harc)
komplex ellátási problémóit gtorsan és optimálisan meg Udják odani."'
Tehát a katonai logisztikát olyan biztosítási rendszerek halmazaként le-
het értelmezni, amelyet egységes elgondolás alapján egy célirányosan lét_
rehozott vezető szew irányít.

A megfogalmazásból eryértelmúen kitűnik, hory a logisaika mint
rendszer miVen széles területet fog át. A NATO hadseregeiben jól mú-
ködó logi§ztikai rendszerekkel történő ismerkedés során egyértelművé
vált, hogy a Magar Honvédségben is korszenisíteni kll dz ehátási-kiszol-
gálási renduert. Megálapítható, ho5l a Maryar Honvedség Anyagi-Techni-
kai Fócsoportfőnöksége létrejöttevel a hozaá sorolt biaosítási rendszer(ek)
a logisztika irányába fejlódtek.

A konábban önálló biztosítási rendszerek (hadíáp, fespeízet-t€ch-
nikai) is tartalmaztak logi§ztiloi elemeket ám az eglséges iránftÁs,
illetve a megalakitott szerv€zetek lényegesen tágabb lehetőséget rejte-
nek magükban, íry szinte megteremtik azt a bázi§t, hory az ATB rend-
szer egr jól múködő logisztikai rendszerré fejlődjön,

2 vöj Tóü Báint: A katonai §állítások informatikai rendsz€re é§ fejle§ztésének f6bb irányai,
Egyetemi értekezés teívezet.
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Mint ismeretes a Mll ÁTB renduere az alryagi, technikai, egésnégt]gli,
valamint a kózlekedé§ bbtosítást íoglalja magába. A polgári életben ér_
telmezatt logisztika összetevői" - mint a marketing-, anyagellótós-, terme-
lés-, áruelosztás-, értél<esítési-, kommunilaició logisztika - a íelületes szem-
léló számára kardinális különbséget mutatnak a MH fenti rendszeréhez
képest.

Bár a megfogalm azás eltérő, ha mélyebben megvizsgáljuk az egyes
részektartalmát, megáIlapítható, hog az ATB rendszer bizonyos részekkel
kiegészítve egl lagisztikai rendszer alapját képezi.

Az alapok azonosak, ám mégis eltérések tapasztalhatók. De miért is
más a katonai logisztika mint a polgári? A válasz az alábbi tényekbőI
gókeredzik

- " A katonai logisztika" átíogsa az ország egész területét.

- A békében é|ő haderő csak töredéke a háborús hadrend szerinti
erőknek, de a rendszernek eryaránt működnie kell békében és háború-
ban is. Ezen feladat vegrehajtásához azonban a honvédség a polgáritól
eltérő speciális eszközparkot igényel.

- A béke és a háborús igények jelentősen eltérnek egymástól.

- Nagy a felhasznált anyag mennyisége, igen sokrétú az anyagfajták
összetétele, a felhasználás ideje és helye nehezen prognosztizálható.'

A fenti elemzésból kitűnik, hory a katonai logisztikai rendszer és
az ATB rendszer ryakorlatilag azonos elveken nyugszi\ eltérés az, hogy
a katonai logisztikai rendszerek megfogalmazásaiban á elveiben szere-
pelnek olyan elemek is, melyek az ATB rendszerben még megvalósítdsra
vámak

3 Vö.: Dr. szüc§ László: Katoíai lo8isztika, Logi§zlikai évkön!,v 94.
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Tekintettel arra, hogy azegészrcndszer óriási területet öle| fel, rész-
letesebben csak az anyagi bizúosítrási rendszer sállítrási r€szével kívá-
nunk foglalkozni.

A szállítás és a logisztika kapcsolata

Az anyagok előállítási vagy tárolási he\eiktől a felhasználókig tör-
ténó eljuttatása a különböző raktárakon keresztül egy olyan összetett
rendszerre épúl, melynek hatékony irányításához a folyamatokat e&/ür-
tesen átfogó és összefüggéseiben is vbsgálni tudó szemléletre, rendszerre
van szükég.

Az elmúlt években azaílyaqmózgatás, a szállítás és az ellátás-szerve-
zés szakembereit erősen foglalkoztatta az ellátás összeíett folyamatai-
nak rendszerszemléletű kezelése. Az ellátási rendszer egyes elemei nem
újak, azonban a részrendszerek optimuma helyett a telje§ ellátá§i rend-
szer optimumára való törekvés képezte a kutatá§ fó célját. Ezen szem-
lélet és a módszerek alkalmazásának alapját szolgáltatja a logisztika.

Egl egészen eglszerű megfogalmazás szeint a loqisztika nem más, mint
a rendszerszemlélet alknlmazása az anyagellótós területén.

A honvédség anyagellátását vizsgálva ez űg értelmezbető,Ilogy a
termelő vagl ral<tározó bdzisolaól a foglasztó bózisokiq az anyagok eljut-
tatá§át eg/másstl összefügésben lévő komplex rendszerbez kell vixgálni.
Ilyen vixgálatok során lehet kiszűrni a felesleges elemeket és kielégíteni
a logisztika alapvető követelményeit."

Ezek a követelmények nem ismeretlenek az ellátást szerveó hon-
védségi szakembereknek, ám megállapítható, hogy egyelóre csak kiemelt
feladatok, gyakorlatok, bemutatók szervezése során kerül előtérbe.

4 vö.: Déíi Artdrás: A logi§ztika és informatika - a 8yózelem zálo8a, (Tanulmány l994. Lo8,isztikai
évkönyv. NAN Navigátoí,
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Az említett követelmények megvalósításához a honvédség béke
anyagellátásának rendszerén belül szükséges valamennf feltétel össz-
hangjának megteremtése.

Ezen belül is kiemelt módon kell foglalkozni:

- A működéshez szükséges anyagi javakkal történő ellátással;

- Az anyagok felhasználók részére történő célirányos elókészítésé-
vel;

- A különbözó tevékenpégek végrehajtásával kapcsolatos informá-
ciós, nflvántartási feladatokkal.

Anyagellátás és szállítás összefüggései

Az anyagellátási folyamat egyik meghatározó je||emzője az anyagok,
áruk, felszerelések bázisokon belüli és bázisok közötti áramlása.

A belsó mozgást anyagnoz9ató r€ndszerek végzik, míg a bázisok kö-
zötti mozgások a közl e ke d é si rendsz e r igénybevételevel valósul me g. Ezen
bázisok közötti mozgásokat tekinthetjük szállíúásnah A szállítás felada-
ta tehát a gyártó vary elosztó és a felhasználó között az anyagok, áruk
helyváltoztatási igenyenek kielégítese. A sállítás íly módon könalm kap,
csolatot létesít 4 íendszer elemei között.

Az előállítók vagy tárolók (raktározók) és a felhasználók területi el-
helyezkedése, eglrmástól mért távolsága, valamint kibocsátó és felvevő
kapacitiása a szállítási igény meghatározója. Ezel tenyezók szabják meg,

hogy az adott anyagot milyen távolságban, milyen mennyiségben és mi-
lyen gyakorisággal kell szállítani. Ezek a tényezők á|talában csak hosszú
távon és lassú űtemben változnak.

A honvédséget vbsgálva megáIlapíthatjulg hogl ezek az alapvető fak-
torok eyl-egt ótszervezési ciklust követően változnak meg olyan mértékben,

hogl a szállításszervezési tevékenységet j elentősen beíolyásolj ák.

Azon áruk vonatkozásában, melyeket a gazdálkodó (felhasználó) ala-

kulatok nemzetgazdasági forrásokból közvetlenül szereznek be ezek a
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változások nem jelentósek. Függetlenül attól, hos/ az orság mely terü-
letén diszlokál az adott alakulat, a beszerzéseket és a száütásokat álta_

lában a legközelebbi polgári vállalattól hajtják végre-

Nem minden esetben igaz ez a központi raktáral íárintÉzetek vo-
natkozásában. A honvédségi raktárak (Ellátó Központok) és a felhasz-

íálók terüteti elhelyezkedése a sállítások vonatkozásában eryértelnűen
kedvezőtlennek mondható. Az igények csak nagy szállítási trávolságokon

elégíthetők ki, mivel a raktárak és tárintézetek nem követték a felhasz-

ná|ÓWafuegrenaYott di.vlolációs és szavezeti módosíLásokat Fza tény e5Ér-
telrnűen alátámasája, hogy a honvédség anyagellátási rendszerében kiemel-

kedó helyet foglal e| a szállítás.

Az előzőekben megfogalmazott szállítási igényeket a honvédség vo-
natkozásában ala pveíően a közúti és a vasúti szállítós elégílti ki. Elképzel-
|,1ető azonban a kombinák sál\ítási reldszerek igénybevétele i§, A közúti
és a vasúti szállítások arányának vixgálata során érdekes tendenciát fi-
gyelhetünk meg.

Míg korábban egyértelmúen a vasúti sállítás volt a meghatíroó,
addig nápjainkban a iözúti szállítás aránya megkóze|ítette a vasúti sál-
lítást, sőt egyes esetekben meg is haladta azt-

Ennek okait az alábbiakban látjuk

- Folyamatos, jelentős mértékű di|emelés a MÁV-nrá];

- A rendelkezésre álló szállítási költségkeretek csökkenése;

- A közúti szállítási alágazat rugalmasabb fuvarvállalása és teljesíté-
se;

- A köZúti szállítás kisebb viszonyított időigénye;

- A honvédségi iparvágánnyal nem rendelkezó alakulatoknál a kóz-
úti szállítás igénybevételekor lényegesen kisebb a rakodási, anyagmoz-

gatási igény;

- JIT rendszerek alkalmazása; (IIT: éppen, megfeklő időben):
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- Eryre kevésbé van igény és mód a nagrtömegű áruk centralizálá-
sára, ennek következményeként az egyidejű egy tömegben történó szál-
lítás végrehajtására.

A JIT rendszertk a készletek csökkentesére irányulna\ a termelés
és az elosztiás minden szintjén.) Ez a honvédség szempontjából - mint
elsődlegesen fog5lasztónak - az elosztás szempontjából lényeges.

A JIT rendszer a térmelőt és a fogyasziót érintó szúkségszerú vrálto-
zásokon kívűl követelményeket támaszt a szállítási rendszerrel szemben
is, melynek meg kell felelnie a rends zet szállítási feltételrendszerének.

Me§ck ezek a követelnényelc

- Növelni kell a szállíiások gyakoriságát;

- C]sökkenteni kell a szállítmányok nag5nágát;

- A köztekedési szolgáltatásokat megbízhatóbbá kell tenni;

- Csökkenteni kell a sérült áruk megérkezésének valószínűségét;

- Növelni kell a szállítási szalgáItatások elérhetőségét.

Ezek a követelmények sajnos szóltítási k)hségnövekedést eredmé-
nyeznelq de jól működő rendszer esetében az önköltség a megtakaítás
hatására csökkenni fog, nern elhanyagolható szempont azonban a csapa-
tok ellátási színvonalának várható növekedése.

A fenti megállapításokból eryértelműen levonható az a következte-
tés, hog5r a JIT rendszer alkalmazrisa az epik lehetséges ír a konzerű
logisztikai rendszerekhez tórténő csatlakozá§hoz, valamint egy korszerű
ellátá§i réndszer kialakításához. A következőkben - nem a te]jesség igé-
nyével - a JIT alkalmazásának lehetőségeit szeretnénk .feúlantánÍ" a
hadtáp szolgálati ágak anyagi vonatkozásában.

5 vÖ.: Dr.sze8€di zoltán.A ''Justin Time'§zálítási-íattáíoá§ rendszeíterm€lé§i ésközlek€dési
Libatásai, KözIekedéstudomáíyi §zeml€ )oo(D(/ 1 o.
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Ételmezési anyagok

Az élelmezési anyagok majdnem teljes egészében azonosak, illetve
csere§zabato§ak a nemzetgazd.§ágban használtakkal. Az ellátási rend-
szer is alapvetően a nemzetgazdasági forrásoka épül.

Aháborús alkalmazáshozelengedhetetlenűl szülrséges készletek meg-
alakításán kívül egyértelműen alkalmazhatók a JIT rendszerek. Tekin-
tettel arra, hogy a napi étkezái adatok viszonylag stabilan tervezhetők,
illetve az információcsere a vállalatok és az alakulatok között biztosít-
ható, gyakorlatilag a rendszer megvalósíthatóságának elméleti akadálya
nincs.

Ruházati anyagok

Ezen anyagféleség \ronatkozá§ában mórnem mnyire egénelmú abely-
zet.

Itt megtalálható a hazai gártású hadianyag, melyet polgári vállala-
tok állítanak elő, illetve megtalálhatók a csereszabatos, nemzetgazdasági
felhasználással azonos anyagok is. A hazai gyártású anyagoknál elég ne-
héz a JIT rendszer megvalósítása, mivel ezek a polgári vállalatok a gyár-
tósorok átállítását követően az éü szüIcégletet leryártják és azután le is
szállítják.

A nemzetgazdasági erőforrással azonos vagy csereszabatos termé-
kek esetében már elképzelhetó a JIT rendszer alkalmazása.

Ezen termékek azonban összességükben sem képeznekjelentős vo-
lument. Amíg a ruházati anyagok beszerzése központilag történik, illetve
a jelen ellátási rendszer egyértelműen lehetetlenné teszi a JIT rendszer
alkalmazását.

Üzemanyagok

Az elmúlt években végrehajtott eglségesítések és korszenisítések ha-
tására mára már a hajtó és kenóanyagok je|entős hányada azonos, illetve
csereszabatos a nemzntgazdas ágban használtakkal.
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A készletszintek csökkenésével (bár esetenként kényszerűségből)
az iizemanyag szolgálat közeledik a JIT rendszer megvalósításához.

Természetesen itt is meg kell alakítani c hadi alkalmazáshoz szik-
séges készleteket, de a napi élet és kiképzés biztosításához szükséges
anyagok már eljuttathatók a felhasználókhoz JTI rendszerben. Teljes egé-
szében akkor lenne megvalósítható a rendszer, ha az územanyag-rakíá-
rak helyett a szükéges készleteket teljes egészében n emzetgazdasági bá-
zisokon táro|nák

Mivel a technikni fiavító, egészéségügyi és a közlekedési) anyagokat
nem soroltuk szorosan az anyagellátrási rendszerbe részletesen nem fog-
lalkozunkvelük, Koós jellemzőjiik, hory az anyagokjelentős része (egész-
ségüry esetében s zinte 7ffi Vo-a) azonosvagy csereszabatos a nemzeígaz-
daságban felhasználásra kerülő anyagokkal.

Forgásuk, illetve felhasználásuk azonban nem minden esetben prog-
nosztizálható me gbízhatóan, így arendszer kialakítása részletes elemzést
kíván.

Azon anyagok vonatkozásában ahol egyértelműen alkalmazható a
JIT rendszer a megvalósulás édekében körültekintó szervezési és szer-
zódéskötési tevékeny§éget ketl folytatni, A szállítóknak (elóállító) és a
felhasználóknak előzetesen meg kell állapodni a lényegi kérdésekben,
amelyeknek az alábbiakat elengedhetetlen magukba foglalniuk:

- A szerződés időtartamát;

- Szállításokütemezését;

- Anyagáramlásmennyiségét;

- Minőségielőírásokat;

- Fizetésifeltételeket;

- Garanciákat;

- Módosítási lehetóségeket, stb.

A jól működő rendszerhez elengedhetetlen az információs rendszer
kialakítása, mely átfogja az egész érintett területet.
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Megítélésünk szerint az eddigi elemzések alapján megállapíthatjuk,
hogy a JIT rendszer bonyolult, összetett szállítási l'eladatai egy szállítási
ágazat egyidejű igénybevételével eryáltalán vagy csak komoly nehézsé-
gek árán valóSítható meg. Megoldást a kombinált szállítási rendszerek
alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatában látjuk,o

Kombinálí szálütási lehetőségek

Kombinált szállítíson azt a folyamatot értjük, amikor a szállítási
feladat során az áru több szál|ításí alágazat igénybevételével jut el a fel_
adótól a felhasználóig.

Ennek érdekében szűkség van a rendszerek illeszkedésének köriJlte-
kintó meghatározására, olyan technikai és szervezési háttér biztosítására,
amely a kapcsolódrási pontoknál nem 5lenge láncszemként, hanem a rend-
szer biztos elemeként funkcionál.

A kombinált szállítási technológiák elemzéséből egyértelműen kitű-
nik, hogy alkalmazási lehetóségük a Magyar Honvédségben igen korló-
tozott. A|eggyakrabban alkalmazott ilyen jellegű techno|ógia a konténe-
re s komb in á It szállítás.

A konténer szerepe és jelentósége abban áll, hogy lehetővé teszi az
anyagoknagl tömeglery egfogással történő rakodását, ezáltal az élőmunka
és a rakodási idő jelentős csökkentését, az anyagok megóvását, időleges
tárolá§át és mindenek elótt az anyagi-technikai eszközök felhasználó-
orientált komplettírozását.

A Maglar Honvédségnél mór jelenleg is nagtszámú konténer jellegű

felépítmény van rendszerben, melyek köre a jövóben valószínúleg bővülni
fog (pl: HUCKEPACK). Az alkalmazás lehetőségei adottak, a már mű-
ködő ágazati példák mutatják, ho5, csak a technikai fejlesztési költségek
jelentenek gondot.

ó vö.: sramkó Mátyfu| AzanyagellíIásésaszállítá§i ! i§ztika kapcsolata azMllA'lBreíld-
szerében. (szakdol8ozal l99 5 .ZMKA.)
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Ha azonban a konténert nem csak mint szállításra használt eszközt,
felépítményt alkalmazzuk, hanem a konténer tárolási funkcióját helyez-
zük elótérbe, alapvetően más következtetésre juthatunk,

Egy 20 tonnrás konténet vételárát és telepítési költségeit figyelembe
véve mindenképpen versenyképes az épített tárolótérrel. Előnye, hogy
g)orsan áttelepíthetó (manőyeíképes), békében és háborúban egyaránt
alkalmazható. A szervezeti változások és átdiszlokálások során tároló-
helyhiány keletkezhet, amely aránylag kis költséggel megoldható konté-
nerek telepítésével.

Már működó, de a fejlesztés lehetóségétmagába hordozó rendszer a
központi ralaárakMl cserekonténerben történő vételezés, mely az adott ala_
kulat elhelyezkedésének függvényében történhet közúton, vasúton és az
infrastruktúrális adottságok függvényében természetesen kombináltan
is. Az ország katonaföldrajzi helyzetéból és a honvédség jellegéből, szer-
vezetébő| adódóan ezen technológiák alkalmazási lehetősége igen szűk
területen valósítható meg.

Vasúti sállítrás és űzi szál|ítrás (RAII§HIP) osszekapcsolása a nem-
zetgazdaságban időnként alkalmazható, de ott sem glakori; honvédsé-
gen belűli alkalmazása nem lehetséges.

Közúti száIliúás és vízi szállítrás (RO-RO) komplex alkalmazása a

nemzetgazdaságban egyre inkább elterjed. (Kamionok uszályon történó
szállítása.) Mivel a honvédség csak azországhatáronbelül hajtvégre szál-
lítási feladatokat, melyeknél az elszállított anyagok nagysága nem jelen-
tős, ez a technológia nem kerül alkalmazásra.

Közúti sállíüís és vasúti §állítás (RO-LA) összkapcsolása az a
technológia, amit a honvédség a leggyakrabban használ. Ez a technológia
alkalmazásra kerül a békellátás rendszerében, illetve a gyakorlatok, ki-
képzés végrehajtása során eryaránt.

l-egjelentősebb m értékben a glakorlatokra való elvonulás időszaká-
ban kerül alkalmazásra, amikor anyagszállító gépjárművek, harcjármű-
vek, műszaki gépek és anyagok a béke elhelyezési körletből vasúti szál-
lítással kerülnek átc§oportosításra a gyakorlat térségébe. Agyakorlat tér-
ségében kerül végrehajtásra a közúti szállítás kis távolságon.



A napi élet sotán ez a kombinóIt szállítási technológia leginkább a
technikai eszkózök javításra való szállításakor, illetve a megjavított esz-
közök visszaszállításakor kerül alkalmazásra. Elsódlegesen olyan bázisok
vonatkozásában, amelyeknél az infrastrukturális adottságok lehetóvé te-
szik a helyben történő kirakást, illetve csak kis távolságú közúti szállítást
kell végrehajtani.

Összefoglalva

A logisztika legfontosabb eleme az új gondolkodásmód, amely az
anyagok beszerzésétől, a tároláson át egészen a felhasználókig egységes
anyag - és információáramlás kialakításában nyilvánul meg, a részfolya-
matok optimalizálása helyett az egész fo|yamat optimalizálá§ára törek-
szik és ehhez igazítja módszereit és eljárásait.

A beszenőhelyektől a felhasznólóhelyekig terjedő anyag és informá-
cióáramlás megyalósításának a honvédség béke ellátási rendszerében
egyrészt még sok lehetőség kiaknázatlan, másrészt számtalan tennivaló,
feladat van.

A logisztikai lánc kialakításának szerves része, összetevője az anyagi
technikai eszkózök szállítása. A szállítások technikai, technológiai, szer-
vezési színvonala a logisztikai láncok megvalósítását elősegítheti va5l ne-
hezítheti. A honvédség ellátói rendszerének korszerűsítése során nem
hagyhatók figyelmen kívül azok a logisztikai elvárások, amelyek azanyag-
szállítás, mint szolgáltatás színvonalának növelésére irányulnak.

Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a honvédségbéke ellátósi rendszere
korszerűsítésre szorul és ez a korszerűsítés a logisztikai rendszerkia\akitá-
sával valósulhat meg, megállapítható, hogy az eredmények és kísérletek
ellenére az ellátásban érintett valamennyi terület volatkozásában kon-
cepcióváltásra van szükség.

Ezért a honvédség illetékes szakembereinek elengedhetetlen fel-
adata, szoros együttmúkódésben a polgii szakemberekkl dolgozni az új
rendszer lehetóségekhez mért kialakításán.

Ezen rendszer első eleme az ATB jelenlegi rendszere, amely termé-
szetesen továbbfejlesztést igényel mivel:
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A lo§sztika nem eszköz, hanem komoly lehetőség az amúgl is szűkös
anyagi lehetőségek között a takarékos, ésszerűbb és hatékonyabb ellá-
tásszervezéshez-
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LoGIszTIKAI xn<Épzns ,q. NÉil,Gr szÁna.zröLot
cs,a,pe,roxNÁr,

Kucsera Gyula, Bóthy Sdndor|

A logisztikai szakemberek kiképzése a haderő és az anyagi-techni-
kai biztositás reforrnjának igen fontos kérdése, hiszen egyre t§bben úgy
tekintenek a logisztikai katonai szakemberek képzésére, hory az feles-
leges, mert a polgári életben hasonló képesítést szerezhet mindenki. Ez
a gondolat azt sugallja, hogy a tartalékosok precízebb lebiztosításával a

polgári szakmák mintegy automatikusan lefedik a hadsereg logisztikai
szakember igényét. Cikkünkb€n azt szeretnénk bemutatni, hogy a Bun-
deswehr szárazföldi csapatainál - aho| a "civil" szféra végzi az ellátást -

milyen komolyan veszik és milyen alapos kiképzést kapnaka katonai lo-
gisztikai szakemberek. Milldezzel azt szereínénkbizonyítani, hogy a fegy-
veres küzdelem speciálisan kiképzett logisztikai szakembereket igényel,
ami nem képződik önmagától a íElett n},ugaton és talán nálunk sem.

A német szárazföldi csapatok katonáinak kiképzése a csapatkikép
zésből és vezetői kiképzésből áll.

A tiszt€k€t és az altisztek€t a vezetői kiképzés keretében katonailag
és szakmailag a csapatoknál, a Bundeswehr iskolákban, legelőször is a
szárazfóldi csapatok csapatiskoláiban és tisztképzőjében, valamint a pol-
gári kiképzési létesítményekben képezik ki. A szárazföldi csapatok fegy-
vernemei a fólérendelt tagozatok általánosan kötelező jellegű kiképzési
normáinak elóírásait -melyeket a Szárazföldi Csapatok Hivatalának Ki-
képzési Főnöke ad ki - adaptátják a c§apatok és intézetek részére, és
cselekvési utasítások formájában ez alkotja a végrehajtás szabá|yozásá-
nak alapját.

A csapatkiképzés alapkiképzésre és harckiképzésre tagozódik.

l Kucsera Gyula alezredes, ZMKA Hadtáp és Közlekedési taíszók tanára, dr. Báthy sándor
ezredes, a hadtudománykandidátusa, docens, ZMKA Hadtáp és Közlekedési tanszékvezetó
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A kiképzést központilag ininyitják a Szárazföldi Csapatok Hivata-
lától származó csapatkiképzési utasítások normaelőírásai, melyeket a
szárazföldi csapatok minden egysége és köteléke részére kiadnak. A csa-
patnemek a csapatkiképzési utasításokból ismerik meg az alap- ós harc-
kiképzés rájuk vonatkozó tarta|mát, kiképzési program formájában, idő
és kiképzési anyag megjelölésével.

Az álta|ános alapkiképzés azt a célt szolgálja, hogy az egyes kato_
náknak alapvető általános katonai ismereteket és jártasságokat nyújtson
úry, hory a katona a katonai jogok és kötelezettségek szerint cseleked-
hessen és képes legyen harcban megvédeni magát (12 hét időtartam).

A speciális alapkiképzés speciális ismereteket és jártasságokat nyújt
a törzseg5,§égnél tervezett alkalmazásához (6-72 hét időtartam).

A harckiképzés célja az egyéni kiképzést úgy továbbfejleszteni, hogy
a katona korlátlanul betölthesse feladatát a tervbe vett alkalmazási terü-
leten, növelni a csapat harci erejét és hadrafoghatóságát az alegységek,
egységek és kötelékek közös kiképzése által, és alkalmassá tenni azokat
az összferyvernemi harcban való eredményes ré§zvételre.

Ennyi általdnos ismeret után szeretnénk rátémi a cikk tárgát képező
szakkiképzésre.

A logisztikai kiképzés a német Szárazföldi csapatoknál az anyagi
bbtosítós és anyagazdálkodás alkotó elemeire irányuló vezetési kikép-
zéssel és speciális alap és harckiképzéssel kezdődik.lz egészségügli szol-

4ólat sajátosságaira e cikk keretében nem térünk ki, tnivel csak részben
tartozik a logisztikai támogatáshoz.

Először nézzünk egy sorkatonót, aki befejezte az általános alapki-
képzését. Ot katonai gépjárművezetőnek, közúti tartálgépkocsira kell
kiképezni, hogy mint szállító katona öná|lőanvagy kötelékben szállítási
feladatokat hajthasson végre. Felíételezve, hogy gépjárművezetésre al-
kalmas, a Bundeswehr eg5rik gépjárművezetói tanfolyamán 7,5 tonnás
vagy a feletti nehéz pótkocsis terhergépkocsira kell kiképezni. Az elmé-
leti és gyakorlati (vezetési) kiképzés 6 hétig tart, s olyan jogosítványt ad,
mely általánosan használható. C]sak ezután kezdődik a katona kiképzáe
a saját tönscsapatánál, ami ltán mint §zállító katonát lehet alkalmazni.
A kiképzés súlyozottan a katonai gépjárművezető feladatait taftalmazza,
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valamint szállítások és menetek végrehajtását elméletben és gyakorlat-
ban.

Itt csatlakozik be a közúti tartálygépkocsi-vezetóvé történő szakmai
kiképzés (14 hét). A katonát akkor engedik a végsó írásbeli és gyakorlati
vizsgára, ha a szállító katonai é§ közúti tartálykocsi-vezető kiképzés mel-
lett legalább 1000 km.t levezetett'7,5 t-ás vagy a feletti tehergépkocsin.
A sikeresen befejezett kiképzés feljogosítja arra, hogy 3 évre közúti tar-
tálykocsit vezessen. A törvény előírja, hogy 3 év letelte után egy ún. P/-
fissítő kiképzést kell elvégeznie. A hadköteles katonáknál ez rendszerint
eg hadgakorlat íolyamán mery végbe. Később a katonát a harckiképzés
keretében a laktanyákban található üzemanyagkutak feltöltésénél, vala-
mint vasúti (közúti) tartálykocsik hajtóanyag-áttöltésére képezik ki és
alkalmazzák, ha szükéges.

Intenzív továbbképzésben részesül századszintű ellátrási ryakorlat
alkalmával, melyet negyedévenként eg]6zer hajtanak végre. Itt arról van
sá, hogy az általános harckiképzés szállítás végrehajtással való kombi
nációjából megtanultakat optimális szintre kell ernelni. A kötelékzintú
együttműködést a katona rendszerint gyakorlat során ismeri meg.
( I .sz.vázlat)

A másik példa egy olyan pályakép, illetve folyamat leírás, amelyben
egy katonábóljavító csapathoz tartozó őrmester lesz. Ezen keresztül sze-
retnénk bemutatni a logiszt'tkai vezetési kiképzél űgymond első elemét.

Ahhoz, hogl valakit a jaűtó c§apatnál altisztként alkalmazzanak,
lényeges elófeltérel, hog gépj órmű-elehronikusi kepesítéssel vagy a fém-
gyártás eryik teíiJletén szakiskolai végzeuségel rendelkezzen. Ezá|ta| a
logisztikai kiképzés itt egy megbízható polgári képzésre támaszkodik. A
katona egymás ut ánvégigsárja a szárazföldi csapatoknál azáltalános alap-
kiképzést, majd azokat a kiképzési szakaszokat, melyek azon szolgálati
helyhez szükségesek, amelyre őt a kötelezettségi idejének megfelelően
betervezték.

Az első szakmai továbbképzésben a §peciális alapkiképzés során
részesül. Itt képezik ki arra az eszkózre, amelyiket később javítania kcll.

Azaltiszttéképzés folyamán a logisztikai kiképzés második szakasza
katonai-szakmai kunus (8 hét a csapatisko|ánál). ltt az altisztjcl()lt szó-
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lesebb kórre kiterjedó technikai alapismereteket kap. A teljes kurzus
elvégzése után a jelöltet altisztté léptetik elő. Ezt követően részt vesz
egy kötelező speciális kiképzésen, melynek időtartama annak az eszköz-
nek a bonyolultságától függ, amelyen ké§őbb javításokat kell végeznie.
Igytehát a kiképzés idótartama egyszerűbb eszközökn é|, pl: kézí tűzfegy-
vereknél kb. 9 napig bonyolultabb elektronikai (optikaielektronikai)
eszközök tekintetében akár 5 hónapig i§ tarthat. Az a|tiszt a következő
előléptetéséig az egységénél marad és előkészítik - túlnyomó részt rya-
korlati vonatkozásában - a szózad altiszti továbbképzése keretében a ja-
vítócsapat általános vagy különleges szakmai feladatai ellátására.

Az őrmesterré képzés folyamán az alti§zt végigiárja azőrmesteri kur-
nss 2. részéI, a katonai - szakmai részt, ami 10 hetes időtartamú. Itt ki-
váltképp a gépjármű (páncélos) javító órmester munkájának és a javító
csapat egyik alegys égének v ezetői, kiképzói munkáj ához tartozó szakmai
elemeket kell elsajátítania. Ide csatlakozik a továbbszolgáló altisztek ré-
szére (min. 8év köíelezettségi idóvel), illetve ahivatásos altisztek részére
a polgári képesítésnek megfelelő mesterré való képzes az adott szak-
irányban, pl.: gépjármű-technikai képzés. Ez kb. 38 hétig tart. A különö-
sen képzett őrmesternek lehetősége van egy "úllamilag elismert, vizsgá-
zott technil<lls" kurzuson való részvételre- A gépre vonatkozőan az őr-
mesterré képzés kiegészítéseként ismételten lezajlik egy kötelező jellegű
speciális kiképzés, melynek idótartama 4 és l8 hét között mozog.

A harckiképzés folyamán a csapatnál az őrmester twábbi, logiszti-
kailag szül<séges kiképzési szakaszokban részesül, pl.: mint javító alegység
vezető; csapatgyakorlati terepfoglalkozások és gyakorlatok alatt.

A koncepcionális változtatásokat általában a csapatiskolák kurzusa-
in közvetítik. A kurzus látogatóit századuk (kötelékük) felé az informá-
ciók közvetítésében mint multiplikótorokat alkalmazzák azért, hogy a
változtatásokat lehetőleg gyorsan ós hatékonyan érvényre juttathassák a
c§apatszinten.

A vezetó altiszte\ akik mint szakaszparancsnokok szolgálnak, álta-
lában résztvesznek a tiszti továbbk épzÉsen, ezáItal ők a harckiképzésben
magasabb ismeretekre tesznek szert. Itt ugyanis túlnyomó részt a csapat-
nemek harcászati alapelveinek kötelék (egység) szintre való átültetésé-
ről, tervgyakorlatokról, kapacitás számvetésről, stb, vanszó (2.sz.viázlat).
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A harmadik példával a logisztikai kiképzés tartalmára mutatunk rá,
me|yet az utánpótló csapatok lisztjeinek vezetési kiképzésében alkal-
maznak. Az utánpótló csapatok tisztjelöltjeinek kiképzése során követ-
kezetesen változik az elméleti, szakmai kiképzés és a szakmai csapatgya_
korlat. A tisztjelölteket a 3 bónapos általános katonai alapkiképzés után
egy speciális alapkiképzésnek vetik alá, ahol megszerzik a szükéges gép-
jármíjvezetői jogosítványokat, valamint elsajátítják a szállítási ügyek
alapelveit.

A harckiképzésük folyamán további 3 hónapig maradnak a törzsegy-
ségüknél és ott különféle ellátási anyagok rutinszállításának végrehajtá-
sában szereznek gyakorlatot. A negyedévenként végrehajtandó ellátási
gyakorlatok folyamán a tisztjelóltek gyorsan megismerik a saját kötelé-
keiket, valamint azok fő feladatait.

Acsaí|akoző hadapródi kunus sorőn (3 hónap időtartam) a tisztje-
lölteket az utánpótló csapat rajparancsnoki szerepére képezik ki általá-
nosan és szakmai-logisztikai tekintetben. Ezt követóen azonnal lehető-
séget kapnak arra, hogy a rajparancsnokként megszerzett ismereteket a
gyakorlatban kamatoztassák, azaz mint eg5l szállítóraj felelős vezetője,
(aki felelős az 5-10 tonnás tehergépkocsik hadrafoghatóságáért) vagy
mint a pótalkatrész, illetve a fo5lókészlet-ellátás rajparancsnoka tevé-
kenykedjenek.

A 25-28 kiképzési hónap időszakában a tisztjelölt a szakaszparancs-
noki kurzuson ismét teljes mértékú logisztikai kiképzést kap, Itt arról van
szó, hogli el kell sajátítani a csapatnemének alkalmaz ási a|ape|veit század
(kötelék) szinten, és ezt át kell ültetnie a gyakorlatba.

A 28-39 kiképzési hónapban szakaszparancsnokként szolgál csapat-
nál. Itt mint katonai vezetó - 36. hónap után hadnaglá előléptetve - a
szakaszának személyi állományáért, anyagaiért és a feladatok teljesítésó-
ért teljes felelősséggel tartozik.

Egyre inkább bevonják a kötelék (egység) altiszti (tiszti) kiképzésé-
be, továbbképzésébe. Saját kiképzése kiegészül a csapat gtakorlatain és
logisztikai hadijátékain va|ó részvélellel, valamint kiegészítő kurzusokkal
a szárazföIdi csapatok logisztikai iskolájában (Hamburg: matcmatikai
tervezési módszer, elektronikai adatfeldolgozás, veszélyes anyagok szál-
lítása, menet-, szállításvégrehajtás, közlekcdésirányítás) vagy a csapatis-
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kolában (Bréma: bevezetés az űj anyaggazdálkodási munkamódszerek-
be, új gépek alkalmazásába, az adatfeldolgozás üzemeltetési rend-
szereibe, új logisztikai módszerekbe, stb.).

A 39. kiképzési hónaptól kezdve az uúánpótló tiszt legalább 12 év
kötelezett§égi idóvel, illetve a hivatásos tiszt képzettségének megfelelő-
en elvégzi főiskolai (szakfőiskolai) tanulmányait nemzet-, illetve üzem-
gazdaságtan (informatika) szakirányban és így megszerzi az elméleti is-
mereteket, valamint azokat a készségeket, melyek a logi§ztikai törzsti§z-
ti beosztások ellátásához szükégesek.

A 39 hónapig tartó tanulmányok lezárása után túlnyomó részt még
csak szakaszparancsnoki szinten, illetve ehhez csatlakozó és megfelelő
beosztásban teljesít szolgálatot. A tanulmányok és a csapatnál való tény-
leges alkalmazás között átmenetet képeznek, ahol a csapatnemről szóló
bevezetó kurzussal kónnyítik meg a beilleszkedést az új beosztásba. Ezt
követi a 3 hetes egységparancsnoki kurzus a csapatiskolában, mely arra
szolgál, hogy a tisztet az utánpótló csapat egyik eg5rségének vezetésére
képessé tegye (3.sz. vázlat).

A hivatásos katonák részére van még €gy törz§tiszti képzés, mely
egy általános katonai alapkurzusból és az első törzsbeosztás előtt köte-
|ező szak- (alkalmazási) kurzusból áll.

A logisztika terüktét illető kie*észítő kikepzésben a tiszt elsősorban a
szárazfoldi csapatok logisztikai iskolájóban részesül, - az adatfeldolgozás,
hadianyag fejlesztés és beszerzés, a hadfelszerelés tetvezés-management, a
hasznóIói management, a Bundeswehr és az ipar közti egüttmúködés, va-
Ilmint a kömyezet-, tkem- és munkavédelem területén

A példákon keresztül felvázolt sokzínűség a logisztikai szakem-
berek kiképzésében, úgy gondoljuk , ígazo|ja azt abevezetóként megelő-
legezett álítást, hogt önmagától ilyen szakemberek nem teremnek a pol-
gái életben. Reméljük ez a néhány példa az olvasókat és a kételkedőket
is erról gyózte meg.
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Az üZnMANY,{G BIZTosírÁs ELVI KÉRDESEI A NAm
LOGISRIKAI ELVEK AI-{PJÁN

Rugir Oszkórl

Az utóbbi hónapokban egyre szélesebb körben foglalkoznak hazánk
esetleges NATO-hoz való csatlakozásával, a kompatibilitás és interope-
rabilitás kérdéseivel. A po,litikai és általános katonai kérdések zömmel
már a sajtóból ismertek. Ugy gondolom, hogy az eddigi ismereteket az
egyes katonai szakterületek szempontjából sem érdektelen bővíteni. Mi
elótt a szűkebb üzemanyag biztosítási kérdések tárgalására térnék rá
szűkségesnek látom a NATO logisztikai meghatározását, illefue kizátó-
lag logisztikai nézőpontból a kompaíibíliíás és interoperabilitás fogal-
mát tisztázni.

A NATO logisztikai kézikönyv 1994. áprilisi kiadványa szerint a lo-
gisztika:

"Az erők mozgatásának és fenntartásának teruezési és végrehajtási tu-
dománya. Á katonai tevékenységek azon kérdései, amelyekkel a legátfo-
góbban foglalkoznak:

a.) tervezés, beszerzés, raktározás, elosztás, fenntartás-karbantartás,
kiürítés és az anyagok kiosztása;

b.) személyek szállítása;

c.) eszközök beszerzése vagy gyártása, karbantartása, múködtetése
és elosztása;

d.) a szolgáltatások megszerásére vary nyijtására irányuló tevékeny-
ség;

1 Dr. Rugáí oszkár ezredes, MH Üzemanya8 §zolgálatfónök
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e,) az owosi, valamint az egészségügvi szolgáhatás biztosítása,''2

Ez ameghatározás a NATO szervczetének különböző területére eső
feielősségek széles körét íbgia át. Iéteznek más általános támogatást ól-
vező és széiesebb körben elterjedt meghatározások is. Ezek az előállítói
(gyártói) és a fe]|lasználói logisztika megnevezések, melyek szenint:

Az előáIlítói (g_vártói) Iagisztika: a logisztikának az a része, mely a
kutatással, tervezéssel, fejlesztéssel, gyártássai és az anyagok átvételével
fbglaIkozik. Kórébe tartoznak a szabványosítás ós interoperabilitás, a szer-
ződések kötése, a minóség biztosítása é§ sok más terület.

.A felhasználói logisztika: a logisztikának ez a része a kezdeti termék
átvételével, raktározásával,szállításával, karbantartásával, az anyagok el-
o§ztásával tbglalkozik. Ide tartozik a készletek ellenőrzése, az ellátás,
moz!]3tás. szállítás, anyagkezelés és az ehhez kapcsolódó kiképzés.

E meghatározásokból egyértelműen levonható a következtetés, hogy
e terJékenységek a z üZemanyagbiztos ít ás valamennyi területére érvénye-
sek, bánrrelyik logisztikai definíciót vesszük alapul.

Logisztikai szempontból a kompatibilitás: "Két vagl több alkatrész-
neN berenciezési elemnek vttgl anyagnak az uglanabban a rendszerben
vagl kóinyezetbefi u^oló létezési, illewe működési képessége anélkiil, hogt
eg:má sí zavamák."3

ez interoperabilití,s: "RendszereN egségeN haderók képessége más
rend.szere knel9 eglsége knek v agl haderőknek szánt szolgáltatások nyúj tá-
sára, vag) üzoktói a szolgáItatásol-, elfugadására és az ily módon kicserélt
szolgáltatások lmtékony eg,ütte s, ;1űködé sre teszik kepessé óket."a

NATolo8iszlikaikézikönw i,r,4 avikiaoá§ l5,old 203.pont

NATo logiszlikai kézil(ört},r. j |]4.évi kjadás l56, old. l51 l, pont

NA'l o lo8iszlikai kéZikőIlll, ; iq. er:kadás lj8.old, l520.poDl
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A Magyar Honvédség üzemanyag szolgálata az elmúlt években na-
gyot lépett előre e két terúleten. Elég csak annlt megemlítenem, hory
az orosz piac beszúkúlésével a szol gálat az addigkizárólag onnan beszer-

zett anyagokról áttért a nyugati országok, zömmel NATO szabvánnyal
rendelkező kenó-karbantartó anyagainak, sőt a nyugati repülópetróleum
íelhasználás ár a. Zökkenőmentesen biztosítottuk és biztosítj uk a Magyar
Honvédség repülőterein a nyugati repülógépek feltöltését.

A magyar IFOR műszaki kontingens újabb tapasztalatokat ad az el-
ért eredmények továbbfejlesztésére.

A NATO üzemanyag biztosítása elvi kérdéseinek tárgyalásánál eló-
ször is azt kell leszögezni, hogy a NATO nen rendelkezik logisztikai, ígl
ijzemanyag szervezetekkel sem. "A nó szigoni értelmében a NATO tulaj,
donában" nincsenek NATO készletel<, anyagok vagl eszközök"' Azüzem-
anyag-ellátás a tagországok egyedi felelőssége mellett valósul meg. Min-
den Órszág kialakította saját logisztikai elveit, szervezetét és g5lakorlatát.

A NATO-n belül azonban a szövetség együttes tevékenysége érdekében
a NATO és a nemzeti hatóságok irányvonalát kialakító elveket ás mód-

szereket vezettek be, melyeket 7992,bel a Felsőbb Szintű NATO I-o-

gisztikai Ertekezlet hagyott jóvá és a Védelmi Tervező Bizottság lépte-
tett érvénybe.

A NATO-ban az ellátás öt osztályát kűlönböztetik meg:

I. Osztály:

Olyan cikkek, melyeket személyek vagy állatok - tekintet nélkül a
harcban vary a terepviszonyokban beállt helyi változásokra - megközelí-
tőleg azonós mértékben fogya§ztanak, pl.: élelmiszer és takarmány,

II. Osztóly:

Olyan ellátási anyagok, melyekjavadalmazásait a szervezeti vagy esz_

köz állománytáblák határozzák meg, pl,: ruházat, feryverek, szerszámok,

alkatrészek, j ármúvek.

5 NATo logisztikai kéziköí},v 1994, évi kiadás 24, old,306 pont
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III. Osztály:

Mindenféle célú üzem- és kenőanyago\ kivéve a repülőgépek mű-
ködtetésére vagy az olyan feryverekben, mint a lángszórók való felhasz-
nálásra szolgáló anyagokat, pl.: benzin, tüzelőolaj, xírok, szén és koksz.
(III/a, Osztály - repüló üzem- és kenőanyagok).

IV. OsztáIy:

Olyan ellátási anyagok, melyek kezdeti javadalmazásai nincsenek elő-
írva jóváhagyott táblázatokban. Normális esetben ide taítoznak az eró-
dítési és építési anyagok, csakúry, mint a kezdeti kiadásra jogos (II. osz-
tályu) anyagokkal azonos cikkek további mennyiségei, mint pl.: plusz gép-
járművek.

V. Osztály:

Iószerek, robbanó- és vegyi anyagok összes típusai.

Megjegzés: Néhány ország kiilönböá ellátási o§ztályokat használ.
Az összehasoűtó táblázat a STANAG 2961,&ntalá]'-
ható.6

A NATO értelm ez.és szrtint az územanyag olyaT cik\ mely létfon-
tosságú jelentőségű a NATO védolmi tervezésében. Uzemanyagra a pol-
gári életben, a társadalmi és gazdasági élet fenntartásához is szükségvan.

A NATO szervezetén belül több bizotSág fogla|kozik az i:7emanyag,
ellátás kérdéseivel, melyeket tevékenységi területük szernt a következők-
ben lehet cs oportosít ani :

a.) A polgári felkészültség a NATO-n belüli olajproblémák megol-
dására.

b.) A katonai felhasználású üzemanyagok elosztása, tárolása a NA-
TO csővezetékrendszer és más kapcsolódó eszközök segítségével.

ó NATo lo8isztikai kézikön},v l994,évikiadás l03.old l003.poni
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c.) légi támaszpont, haditengerészeti támaszpont és egység ellátása.

d.) A katonai üzemanyagok típusai és azok kapcsolata fegyverrend-
szerekkel, gépjárművekkel és eszkózökkel,

e.) Az üzemanyagok, valamint más kapcsolódó termékek szab_
ványosítása, csereszabatossága.

A polgári felkészültség a Kőolaj Tervező Bizottság felelőssége. A
Kőolaj Tervező Bizotlság (PPC) a Védelem Polgári Tervezési Főosztály
(SCEPC) koordinálásával és vezetésével maximalizálja a NATO olajhi-
ányra való felkészültségét és megfelelő intézkedéseket dolgoz ki válság
és háború idején a polgári és katonai célú olaj és olajtermék készletek
folyamatos és megí'eleló elosztására,

A NATO Csóvezeték Bizott§ág (NPC) a NATO felsőbb szintű ta_

nácsadó testülete a kóolajra vonatkozó felhasználói logisztikával kapcso-
latban, ATanács nevében tevékenykedik azegész NATO-t érintő ósszes,
a katonai üzemanyagokkal, a NATO Csővezeték Rendszerrel (NPS), az
Európai Szövetséges Fóparancsnokságot (ACE) kiszolgáló, más NATO
üzemanyag létesítményekkel kapcsolatos ügyekben. Négy állandó mun-
kacsoportja van, melyből a 4, sz. munkacsoport foglalkozik a c§eresza-
batosság, a szabványok megalkotása és a környezetvédelmi kérdésekkel.
Szakállományáról a NATO Nemzetközi Titkárság l-ogisztikai Igazgató-
sága gondoskodik.

A NATO Csővezeték Rendszer nyolc egymástól elkülönült katonai
tároló és elosztó rendszerből áll, mely tizenegy európai ország területén
húzódik. A teljes NATO Csővezeték Rendszer 12,000 km csővezetékből
és kapcsolódó raktárakból, becsatlakoztato|tLégíbázisokból, szivattyúá|-
lomásokból, finomítókbóláll. FenntartásátaK(izép-Európai Csóvezeték
Rendszer (CEPS) kivételével (mely nemzetközi szerve,,et) a nemzeti szcr-
vezetek végzik.

A CEPS mivel több országhatárt szel át és nyolc nemzet használja
(Belgium, Luxemburg, Franciaország,Németország, Hollandia, Kanada,
az Egyesült Királyság és az Egyesült Allamok) a Versailles-ben települt
NATO hivatal Közép-Európai Üzemeltetési Hivatal (CEOA) irányítá-
sával működik.
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Csehország a közelmúltban csatlakozott a Németországi csővezeték
rendszerhez, így megnyílt a lehetósége akár a NATO C-sővezeték Rend-
szerhez való csatlakozásra is.

Légi tránaszpon! haditengerészeti íámaszpont és egyseg ellátás a
felhasználó nemzet felelőssége, bár olyan lehetőségeket, mint a NATO
Csóvezeték Rendszerre való rácsatlakozás ós üzemanyag támaszponton
történő tárolását a NATO Infrastruktúra Program alapján is lehet bizto-
sítani.

A }.etonai üzemanyagok részletes technikai kérdéseivel a NATO
Csővezeték Bizottság 4. sz. munkacsopoftja foglalkozik. Kidolgozták az
Egy Fajta Uzemanyag Koncepciót (SFC). Ennek célja, hogy egy fajta
üzemanyag felhasználásával maximalizálják az eszközök interoperabili-
tásáí. Az F-34 ielű üzemanyag eg5dormán használható repülőgépek re-
pülőturbina és a diesel üzemű motorok hajtóanyagaként is. Termé-
szetesen aZ Egy Fajta Uzemanyag Koncepció érvényrejuttatása nem tör_
ténik meg eryszerre mivel ez függ az országok új eszköz beszerzési elve-
itől. Az SFC-nek számos logisztikai előnye van a harctéren, békefenntar-
tó erőknél, de főleg az ellátás egyszerúsítésében és a NATO Csóvezeték
Rendszer működtetésében.

AzF-34 üzemanyag hasznáIata ma Magyarországon is megfigyelhető
a Tasári Ingisztikai Bázis működtetésénél. Az amerikai csapatok va-
lamennyi hóerőgéphez, sőt még fűtésre is repülőpetróleurnoi használnak
fel.

A katonai üzemanyagok szabványosításának kérdéseivel a Katonai
Szabványügyi Hivatalnál (MAS) működő izemanyag munkacsoportok
foglalkoznak, a repülőüzemanyagokkal pedig az Urkutatási és Fejleszté-
si Tanácsadó Csoport munkaközössége.

A NATO-ban az anyagi készl€t€k képzését anyagi hadrafoghatóság-
nak is tekintik.

AzMC 5513 a"Készenléti és hadrafoghatósági tényezők" NATO kiad-
vány kijelenti, hogy az országoknak, a NATO-I támogató haderőik harc-
készségének biztosítása érdekében, a megállapítottlehetséges kockázati
tényezókkel szemben, fogró és nem fogyó anyagi készleteket kell fenn-
tartanilrk.
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"Az országok az tizemanyag igények kielégítése céljából, a katonai ha,
tósógok ellenőnése alatt minimum hadműveleti íizematryag kéuletek lér
rehozásóval és egl érvényes, a polgii erőforrásokbóI való tovóbbi tizem-

anyag utánpótlási teru kialnutásáva| még az ellenségeskedések beállta előtt
intézkedésekt usmek a NATO hadművelei tewek folyamatos lkemanya7-
ellátósl biztosítdsá nak garanláIósa érde kében."'

Ha a Ma5lar Honvédség jetenlegi készletképzési követelményeit vizs-
gáljuk megállapítható, hogy az szoros összhangban áll a NATO követel-
ményekkel. Az MH is rendelkezik a katonai szervezetek által megalakí-
tott hadműveleti üzemanyag készletekkel és ery utanpótlási terwel a nem-

zetgazdaságból minősített időszaka. Az eltérés csak a minimum hadmű-
veleti készlet mennfségében lehetséges.

A Magyar Honvédségben a NATO csatlakozás szellemi kompatibi-
litását elósegítő öt napos továbbképzések kerülnek levezetésre május és
június hónapban.

Cikkemmel kívúntam elősegíteni a szellemi kompatibilitást szűkebb
szakmai területemen.

7 NATo lo8iszrikai kézikön},v l994, évi kjadás 99, old. d,ponl
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ANYAGI-TECHNIKAI B IZT0SÍTI$

A HADSZÍNTÉR-ELÓKF§ZÍTÉS IIADITECHMKAI
BIZTosÍTÁsI s7AKFEr ADATAI

Lovóu Zoltdnl

IL RÉsz
(Tanulmányom I. Részének folyatdla,amely a íolyóirat 1996/1. szómá-

ban jelent meg. )

A harcanyag ké§zleíek megalakításának lehetőségei

Tanulmányom első Észébő| kitűnil hory egl esetlegesen bekövet_
kező háborúban az otszág egé§z terűlete hadszíntérré válik Tehát az
ország egész területére vonatkoztatbaók a hadszíntérelőkszítés áItalá-
nos érvényű rendszabáIyai. Az már az agresszió irányától, az e|hárításra
kialakított elgondolástól, a védelmi hadművelet(ek) lefolyrásának várha-
tó térbeli-idóbeli kiterjedésétól füg g,hogy azoíszágmely részeválik had-
múveleti területté. Mivel e tekintetben kitűntetett irány (térség) nincs,
a hadszíntér előkészítés anyagi-technikai szakfeladatait olyan módon kell
végezri, hogy az "eg/enszilórd" legyen. Minden lehetséges irányból érke-
ző esetleges agresszió elhárításához biztosítsa az anyagi-technikai felté_
telrendszert, a szükégletek optimális kielégítését.

Ennek a követelménynek kell énényesülníe a harcanyag készletek
me4alaátásánál, a szül<séges mennyiségi harcanyag hadmúveleti terüle-
ten történő felhalmozásánáL A lőszer és más harcanyag készleteket úgy
kell csoportosítani, a lépcsőzést, a szétielepítést úgy kell végrehajtani,
hogy az a haderő bármely irányba történő felvonulásánál, az ellátási kö-
vetelményeknek megfeleljen.

A harcanyag készletek hadszíntéren tórténő felhalmozásának tanul-
mányozásánál elengedhetetlen a témakör alapjainak tisztázása. Az álta-

1 Dt.Lovászzo|lá^ alezredes, adjuíktus, ZMKA Haditechíikai Tanszék
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lánosan alkalmazott készletképzési szabályoknak megí'elelően a Magyar
Honvfiseglren is egi hierarchikusan lépcsőzött készletképzési rendszer
működik Ennek a készletképzési rendszernek az elemei a hadászati, a
hadmúveleti és a csapat (harcá§zati) készletek. Ezek a készletek a külön-
böző szakutasításokban, akadémiai jegyzetekben kellő alapossággal meg
vannak határozva, Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nem mellőzhető
e tekintetben egy gyors értelmezés.

A hadászati készletek a hadinormák és a nemzetgazdaság teherbíró
képessége alapján a honvédelmi alapelvek által támasztott követelmé-
nyekkel összhangban központi bázisokon, tárintézeteknél megalakított
hadianyagok összessége. A hadászati készletek rendeltetése a Magyar
Honvédség háborús szükégleteinek kielégítése a legfelső katonai veze-
tés szabályozása mellett.

A hadműveleti készletek a központi (hadászati) készletekból kikü-
lönített stacionárisan vag5l mobilizáltan megalakított hadianyag készle-
tek. A hadmúveleti készlet rendeltetése a hadművelet anyagi szüIrségle-
tének kielégítése. A hadműveleti készletet a hadműveleti terűleten hal-
mozzák fel olyan módon, hogy az acsapatok működő ellátási rendszerébe
bekapcsolható legyen.

A csapat (harcászati) készlet a csapatoknál az állománytáblákon
rendszeresített létszám és a meglévő haditechnikai eszkózök alapján a
hadinormákbanés aharckészültségi intézkedésbenmeghatározott,kész-
letlépcsőzési előírások figyelembe vételével megalakított hadianyagok
mennyisége.

A hadászati készletek központi elhelyezéséból, illetve a csapatok
béke diszlokációjából eredóen a potenciális hadműveleti területeken nincs
számottevő harcanyag készlet felhalmozva. A különböző irányokban el-
helyezkedő hadmúveleti területeken csak a békében már ott diszlokáló
csapatok harcanyag készlete van jelen. Ebben az állapotban érdemi vál-
tozás csak a veszélyeztetettségi időszakban a hadműveleti felvonulás, a

hadászati kázletek sáttelepítése során következik be. (A harcanyag kész-
letek lépcsőzésének, területi elhelyezkedésének rendjét a béke idősza-
kában az l.sz. vázlat szemléIteti).

A háborút megelóző veszélyeztetemégi időszakban ez a lépcsózé§ rend-
szer mepáltozilc A szárazföldi haderő csapatainak, illetve csapatkészle-
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teknek a hadműveleti területre történő átcsoportosításával egyidőben
megkezdődik a központi (hadászati) készletek széttelepítése is. A harc_
anyag készletek he|yzete, a felhalmozás mértéke ebben a helyzetben a
következő képet mutatja:

A csapatok hadműveleti felvonulásával egyidőben megjelenik és
egyben koncentrálódik a hadműveleti területen a szárazföldi csapatok
csapat (harcászati) készleíe. Ennek tömege a felvonultatott csapatok
mennyiségével arányosan -,lá|íozó. Hadtest nagyságrendű hadműveleti
csoportosítás alkalmazása esetén lőszerből 8000-10000 tonna, egyéb
harcanyagból 1000-1500 tonna. Ez a harcanyag készlet - az áItalános
harcan}ag lépcsózái elóírásoknak megfelelően - kerül lépcsőzésre. Így a
készleteknek közel 50 %o-a közvetlenil az aleglségeloűl, az eszközök
mellett, míg a fennmaradó 5O Vo zászlóalj-, dandár-, hadtest (hadosztály)
ra ]a ára kban kerül felhalmozásra.

A csapatkészleteken felül a hadműveleti teüIeten keül megalakításra
a hadműveleti készleí. Ennek a megalakításnak a jelenleg elfogadott mód-
szere az, hogy a központi tárintézetekből vasúti szerelvényekre málhá-
zott lőszer és harcanyag készleteket különítenek ki, ame\eket a hadmű-
veleti tenileteken, illetve az ország más területein anyagtároló-kiadó kör-
zetekben decentralizálnak. A hadmúveleti területen elhelyezkedő 2-3
ATTK-ban felhalmozásra kerülő 12-18000 tonna lőszer és egyéb harc-
anyag a csapatoknál lévő harcanyag készletekkel együtt már fedezi a had-
műveletek §zükségleteit,

A szükségesnek ítélt hadműveleti készletek megalakjtásánál - megfe-
lelő területi egybeesés esetén - fel kell használni azolközponú táintéze-
tek anyagi Mszleterl, amelyek békediszlokációjuk folyamán a hadműveleti
területen helyezkednek el. Azoknak a központi raktáraknak a készleteit
pedig, amelyek a veszélyeztetett irányokban vannak - és a hadművelet
során felhasználásukkal nem számolnak - át kell csoportosítani, megfelelő
védettséget biztosító mélységbe kell kivonni.

Ezzel a módszprrel biztosítható azon követelmény teljesülése, hogy
hadszíntér, illetve a hadműveleti tertilet előkészítésnélolyan anyagi kész-
letek kerüIj enek felhalmozásra, amelyek arányos ak a hadmúveleti szükség-
letekkel. (Abarcanyag készleteknek a hadművcleti területen történő fel-
halmozásának rendjét a 2.sz. vázlat szemlélteti).
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A hadászati, hadműveleíi készletek megalakításánalg lépcsőásének,
szükség szerinti széttelepítésének vannak olyan rendszabályai, a folya-
matok beindításának olyan előfeltételei, amelyeket a hadszíntér, a had-
műveleti terület előkészítése során már békében végre kell hajtani, mcg
kell teremteni. .Eze k a szakfeladatok szerues részét képezik a hadszíntér-,
a hadmíiveleti terület elókészítés ének

Ezek a következők

- A hadászati harcanyag készletek központi raktárakban tárolt ré-
szének elhelyezésénél biztosítani kell a maximális védettséget. Aközponti
raktárakat az ország, azaz a badszíntér olyan központi térségeiben kell
kialakítani, amelyek lehetőleg kívül esnek az ellenséges támadások vár-
ható irányain, a potenciális hadműveleti területeken. A raktárak kialakí-
tásánál a megfelelő közúti és vasúti szállítási feltételeket meg kell terem-
teni (ipari vágány, bekótó utak, belső útvonal hálózat, stb.). Ezen köve-
telményeknek egyébként ajclenlegi telepítési rendszer - egy-két kivétel-
iől eltekintve - megfelel.

- Meg kell szervezni a kózponti raktárakmegíelelő ónését, védelméí.

A raktáraknak a ftildi és légi támadással szemben kelló védelmet kell
biztosítania. Ez a követelmény még fokozottabb mértékben vonatkozik
a hadműveleti területen működő ATTI(-ekre és raktárakra is.

- Rendkívül nagy jelentőségű feladat a hadászati készletek ery meg-
határozott részének a veszélyeztetettségi ídőszakban töríénő széttelepí-
tése. F,nnek végrehajtására különböző, az előzőekben részletesen tár-
gyalt megoldások vannak kidolgozva. A jelenlegi koncepció értelmében
központi készletek egy részét vasúti szerelvényekre máLházzák és az elő-
zőekben már említett ATTK-be irányítják. Ezel decentralizáli készletek-
nek a hadműveleti területre irányított hányada alkotja majd a hadműve-
leti készletet.

A központi harcanyagkészleteknek egy másik jelentős részéí közúli
száIlító kötelékek veszik magukra és a továbbiakban a központi (hadmű-
veleti) szintú vezetés mozgó anyagi tartalékaként funkcionálnak, Ehhez
a megoldáshoz a szükéges közúti szállító kapacitást már békében le kell
hiztosítani.
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- Az ATKK-k sikeres múködéséhez t]el kell mérni a különböző had-
műveleti irányokban a vasútállomások fogadókészségét. Fel kell térké_
pezni azokat a vasútvonalakat, pálya§záközokat, vasútállomásokat, ame-
lyek az ATKK-al, konkrétan a kirakó álomásokkal szemben támasztott
Éövetelményeknek megfelelnek. Így a vasúti szabványnak megfelelő ol-
dal és homlokrakodóval rendelkeznek, a mellékvágányok mellett a szük-
séges méretú (150-200 m) rakodófront kialakítható. Továbbá a vasútál-
lomás (kirakó állomás) megfelelő közúti megközelítési lehetőséggel ren-
delkezik. Ki kell választani azokat a vasútállomásokat, amelyek az előbb
említett követelményeken túl megfelelő szintú összeköttetóssel, fejlett
híradó rendszerrel rendelkeznek és így be tudják tölteni az ATKK- ve-
zető állomásának szerepét.

- Fel kell mérni a hadműveleti területeken lévó azon nag kapacitósú
raktárakat, amelyek a különbózó harcanyag készletek elhelyezésére alkal-
masak lehetnek Azokat a raktárakat kell elsősorban megvixgálni, ame-

lyek harcanyagok tárolásával szemben támasztott tárolási-őrzési-védelmi
követelményeknek megfelelnek. Fontos mérlegelési szempont, hogy a
raktárak közúton megközelíthetók legyenek. A felmért raktárak szükség
esetén bizonyos központi készletek vagy hadműveleti készletek elhelye-
zésénél kaphatnak szerepet.

(A j elenlegi széttelepítési koncepció (ATKK,k rendszere ) altematíváj a-
ként is számítósba vehetőklennének a kIIő képpen felmért, a széttelepítési
irányokban elhelyezkedő nemzetgazda s á§ raktárhá lózatok Ezek igeny be -

vételére értelemszerúen csak minősített időszakban, a honvédelmi kötele-
zeftsé{ alapján kerülhetne sor).

- A központi készletek területi elhelyezésének ismeretében, a szük-
ségesnek ítélt változatokban, ki kell jelölni az átrakó köneteket. Ezeket
az átrakó körzeteket az otszág területét részekre tagoló, hadműveleti
jelentóségű folyóakadályok mentén kell kijelölni. Ezt olyan követelmé-
nyek szerint célszerű végrehajtani, horyvalamennyi hadműveleti irányba
biztosított legyen a zavarmentes anyagáramlás.

- Az egész ország, azaz a teljes hadszíntér előkészítésével összefüggő,
a nemzetgazdaságjelentős részét é rintő íeladal a hadiipai termelés szük,
ség veinti beindítása, felfuttatdsa. Ez elsősorban azokra az ipari üzemck-
re vonatkozik, amelyek valamilycn hadianyag gyártására alkalmas lche-
tőséggel (hidegkapacitással) rendclkcznek. Ezcn vállalatok, üzcmek, ka-
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pacitásadatainak folyamatos nflvántartrása, rendkívül fontos feladat. A
megfelelő képzettségű sza l<ember meghagás köv etkezetes betartás áv al biz-
tosítani kell a honvédelmi kötelezettségek végrehajthatóságát.

- Ugyancsak a hadiipari termeléssel, a nemzetgazdasági egységek ha-
ditermelésre történő átállításával kapcsolatos feladat a különböző mun-
kavállalási kötelezettségel<ről szóló szerződések megkötése. Ezekeí a szer-
zódéseket a szakterületek jogi szabályozásának figyelembevételével már
békében célszerű megkötni.

(A nemzet4azdaság mozgósítása, hadi termelésre történó ótáIlítása, a
hadiipai termelés felfuuatósa megítélésem szeint már nem teljesen a had-
színtér előkészítés fogalmába tartozó tevékenység. Meglátásom szeint ez a
kgfelsó politikai, gazdasági vezetés irányításdval megoldandó országmoz-

4óSítási íeladat, melyet a védelmi tenewel összhangban kell végrehajtani.)

- A legfelsőbb szintú katonai (anyagi-technikai) vezetes íe|adata, hogl
áIlandó munkakapcsolatban legten a kíilönböző ágazati minisztéiumok-
kal, az orszógos hatáskörű szeryelg a gazdasá§ szervezetek vezetőivel. Biz-
tosítani kell, hogy a különböző szintű beruházásoknál, új gyártó kapaci-
tások kialakításánál, az infrastruktúra fejlesztésével, a honvédelmi, illet-
ve a szűken értelmezett katonai követelmények meghatározásra kerül-
jenek.

A fenti rendszabályok bevezetése, a konkrét előkészüIeti tevék€ny-
ségek végrehajtása esetén összességében megfeleló feltételek adódnak
a feg5rveres küzdelem anyagi szükségleteinek kielégítésére. A hadszín-
téren (az ország területén belül) felhalmozott harcanyag készletek
mennyiségi és minőségi mutatói meg fognak felelni a háborús szükégle-
teknek. Az ország központi térségeiben történő felhalmozás, illetve a
veszélyeztetettségi idószakban végrehajtott széttelepítá biztosíthatja a
megóvrást, a tömeges veszteségek elkerülését.

A központi készletekból - a harcoló csapatok igényeivel arányban
álIő - a hadműveleti készlet kiktilönítése és a hadmúveleti területen történő
decentralbóIósa kedvező feltételeket biztosíthlt a csapatok folyamatos el-
Iátására. Ezáltal megteremtődnek a feltételek a hadmúveleti c§oporto-
sításnál az autonom önellátás elvének következetes alkalmaziására. Olyan
naryságrtndű anyagi potenciál halmozódik fel a hadműveleti területen,
amely fedezheti a felhasznált anyagok pótlását. Azaz a hadműveleti te-
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rületen az anyagi §zükégletek és a kapacitások (elen esetben anyagi
készletek) között az egyensúly biztosítható.

Az anyagi készletek ilyen módon történó felhalmozása és lépcsőzése
az elsó hadművelet időszakára anyagi önállóságot biztosíthat a csapatok
részére. Ebben az esetben az anyagi készletekés szülrségletek eryensúlya
csak a hadművelet végén bomlik meg. Csak ekkor kell a központi tagozat-
nak a hadműveleti területen zajló anya§ folyamatokba beavatkoznia.

A fentiekben felvázolt esetben csak a következő hadműveletre tör-
ténó felkészülés időszakában jelentkezik feladatként a harcanyag kész-
letek reproduMlása. Ennek során a csapatoknál felhasznált harcanyag
ké§zletek pótliá§a mellett ismételten meg kell alakítani a hadműveleti kész-
leteket. Ahhoz, hogy a megbomlott egyensúly helyreálljon a központi
hadászati tartalékokból újabb készleteket kell a hadműveleti terüIetre
irányítani.

Feltöltes
a hadászati

készletekből

A fentiekben felv ázn|t készletképzési (reprodukálási) folyamatokat,
a háború során - az indukálódó igényekhez igazodva - több ütemben is
végre kell hajtani. A kszletkepzési ciklusok száma a feglveres kiizdelem,
a háboni időtanamától ft.igg. A folyamatoknak a fegueres kiizd,elem vége,

illetve a készletek kimeülése szab hatán.

Á felvázolt készletkepzési modell hadtest nagyságrendű hadműveleti
csoportosításnál, a csapatok összefüggő hadműveleti felépítésében, ma-

Hadműveleti terület
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gas intenzitású fegj^r'eres kűzdelemben történó alkalmazását feltételezi.
Ettől eltéró alkalmazás esetén a felhasanálói magatartáshoz, a harcanyag-
felhasználás intenzitásához kell igazítani mind a készletképzés, a felhal-
mozás mértékét, mind az ellátás módszereit és formáit.

A hadszíntéren aktiviálható helyreáüúó kapacitá§ok

A Magyar Honvédség háborús műkiiléséhez szükséges haditechni-
kai eszközszükséglet biztosítrósa, a békében már meglévó és hadrendbe
állított eszközökkel, valamint a nemzntgazdaságból mozgósítás esetén
bevonultatott eszközökkel, továbbá a veszélyeztetettségi idószakban
(háború során), a hazai gyártásból és importból beszerezhető termékek-
kel történik.

A béke íeltöltöttséget alapul véve a Magyar Honvédség csapatai harc-
eszközökkel és speciális (csak á honvédségben rendszeresített) technikai
eszközökkel l00 %o-os ménékben fel van töltve. Ez a haditechnikai esz-
közállomány egben megfelel a háborús hadrend szülségleteinek is. A
haderő átszewezése kapcsán feleslegessé váló haditechnikai eszközök
eg5l részéból hadműveleti @adászati) taítalék is képezhető.

Gépjármúvelg múszaki munkagépek és néhány különleges szaktech-
nika vonatkozósóban a íeltöItöttséy már vókozó. A különbözó katonai
szewezeteknél e tekintetben lényeges eltérések mutatkozlak, de az át-
b4os eaáfuftsóg 50-70 7o k)zöft mozog. A hiányzó eszközállomány a nem-
zetgazdaság különbözó területeiről, a honvédelmi kötelezettség elvének
megfelelően kerül |ebiztosításra és bevonultatásra.

A hazai ipari (hadiipari) tetmelés csak megfelelő feltétehendszer tel-
jesülése esetén lesz képes a haderó bizonyos eszközigényeinek kielégíté-
sére. Elsőcorban kézi lőfegyverek, haglományos tűzérségi eszközök, op-
tikai és elektron optikai múszerek, híradástechnikai berendezések, vala-
mint közúti (terepjáró) gépjárművek ryártásával számolhatunk.

Az említett eszközcsoportok elöál|ításához meglévő górtói kapaci-
tós (hidegknpacitás) beindításához, a termelé§ felfuttatásához, a veszé-
lyeztetettségi időszak során, illetve a hadműveletek során folyamatos
anyag és energiaellátás, bizonyos esetekben pedigimport anyagok, alkat-
részek, félkésztermékek beszállítása szükséges. Csak ilyen feltételrend-
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szer mellett lehet a hadiipari termelés beindítására és a háborús szükség-
letek kielégítésére számolni. Ennek elégtelensége vagy hiánya esetén,
az ipari kapacitás alacsony szinten marad, az ipar képtelen lesz a hadsereg

s zü l<s é gl e t e it b izt o s ít an i.

A haditechnikai eszközszükségIet kielégítésénél az import, mint be-

szerzési forma a jelenlegi nemzetkö zi egyezmények érte|mében csak bé-

ke időszataíban jelenthet me7oldást. Veszélyeztetettségi időszakban, vál-

sághelyzetben, illetve háború során hadiipari termékeket import útján

beszerezni szinte lehetetlen. A válságövez€tr€ a nemzetközi szenezetek
(ENsZ, EU, I\IYEU) áltat meghírdetett embargó\ szint€ áthághatat|an
korlátokat vonnak az etlenségeskedő országok köré, megnehezítve ez-

által hadfelszerelési cikkek beszerzését.

Az elmondottakból egyértelműen következik, hogy haditechnikai
eszkózökvonatkozásában a háborús szükségletekkielégítésének alapve-

tő mődja a már békében felhalmozott védelmi keszletekfelhasználása. Ha-
diipari 1ermelésb ől származó készlet-kiegészítésre azoknál 

_a 
termékek_

néi számolhatunk, amelyekból már békében folyik a termelés. Továbbá
azontermékeknél, amelyekgyártására a hidegkapacitásokrendelkezésre
állnak és az ipari termelés felfuttatása rövid idő alatt lehetséges.

A szúk keresztmetszetú ipari termelésből, az import beszerzés ne-

hézségeibőI következik, hogy háborúban rendkívül nagry jclentősége van

a megiértllt, meghibásodott es zközök, azaz a veszteségek - helyreóllítá-

srírraÁ Realitásként el kell fogadni, hogy jelen körülmények közritt, a

háborús veszteségek pótlásának alapvetó m6dja, az eszkdzveszteségek

helyreállítása, azok javítása és visszatérítése.

Tanulmányom első fejezetében részletesen megvizsTóltuk a badműve-
letek soránvárható eszközveszteségeket. Hadtest nagyságrendű hadmű-

veleti csoportosítást f-eltételezve átlagos veszteségi mutatók alapján ler
tek kikalkulálva a különböző eszközcsoportoknál várható veszteségek.

A harcok során keletkező veszteségek, a helyreállíthatóság lehető-

ségei, a javítások eszköz, anyag és idóigényessége alapján egyféle minő-
ségi megoszlást mutatnak, Első megközelítésben a keletkező vesztesé-

geket kJt csoportra oszthatjuk. Az összveszteségnek mintegy 20,25 Vo-a

megnem térüló veszteség. Azokat a súlyosan sérült, illetve meghibásodott

eszközóket soroljuk ide, amelyek gazdaságosan nem állíthatók helyre. A
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veszteségek nagyobbik része, mintegy 75-80 Vo-a, küIönböző szintű javí-
tásokkal helyreállítható. Ez az az eszközállomány, amely - a helyreállítást
követően - alaplát képezí a harci veszteségek pótlásának.

Anélkűl, hogy a különböző szintű javítások mennyiségi és minóségi
mutatóinak tárgyalásába mé\ebben belemennénk, a téma további vizs-
gálata szempontjából néhány dolgot tiszázni kell. A javítható eszközö_
ket, illetve a javítási feladatokat a javítási idő szükséglete, anyagigényes-
sége alapján kis-, közóp-, és nagrjavitásokra osztjuk. Ennek megfelelóen
a javítható veszteség javítási szintek szeinti megoszlása a következő:

kisjavítással helyreállítható
köZépj avítással helyreállítható
nagyjavítással helyreállítható

40-50 Vo

15)5 Vo

70-15 Vo

A kisjavítások azok a technikai hadrafoghatóság helyreállítására rrá-
nyuló szakirányú műveletek, amelyek eredményeképpen, néhány alkat-
rész, fődarab felhasználásával (többnyire cseréjével) a helyszínen vagy a

csapatok javítóműhelyeinek működési körleteiben a haditechnikai esz-
köz technikai hadrafoghatósága helyreállítható, A kisjavítások idótarta-
ma maximum ó0-80 munkaóráig terjedhet. Ezeket a kisjavításokat a csa-
patoknál: zászlóalj, dandár, hadosztály, hadtest szinten működő javítóal-
egységeik végzik.

A középjavíúások a magasabbegységek javítóalegységeinél, illetve a

seregtestek javítóegységeinél elvégezhetó javítások. A középjavítások
nagy számú alkatrész, több fődarab felhasználásával, jelentős háttérka-
pacitás mellett végezhetők el. Idótartamuk 100-200 munk-aóráig tetjed-
het.

A nagrjavítrásokaí hátországi üzemekben, tómeges alkatrész és fó-
darab felhasználásával hajtják végre, amelyek lényegében teljes felújítást
isjelentenek A nagyjavítások időtartama már több száz - esetleg néhány
ezer munkaóráig terjedhet.

Kapcsolva a problémát a hadszíntér-előkészítés témájához a fenti-
ekból egyértelmúen következik, hogy a háborúra való felkészülés során
az előzőekben prognosztizált veszteségekből kiindulva - a fenti megosz-
lást és javítási kapacitásigényt alapul véve - kell a javító-karbantartó ka-
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pacitásokat megteremteni. Ezek a javító_karbantartó kapacitások há-
rom csoportrr tagolhatók, a javítások §zintjei, a műszaki színvonal és a
végrehajtás helys zínei alapján.

A csapatok javító kapacitásait a zászlóaljak, tüzérosztályok javító-
karbantartó mjai, a dandfuok (eztedek) javítószázadai, a hadosztályok
(hadtest) javítózászlóaljai alkotják. Ezek a javító kapacitások jellegüket
tekintve mobilizált kapacitások, így a harctevékenységek, a hadmúvele_
tek során, a csapatok harctevékenpégi körletein belül működnek. A
helyreállítás hierarchikus rendszerében ezek a csapatszintű javító szer_
vek a helyreállításivertikum alsó tagozatát alkotják

Ezek a szervezetszerű és az esetleges megerősító javító erőlq a veszé-
lyeztetettségi időszakban, a hadműveleti felvonulás során a csapatokkal
egyidőben jelennek meg a hadműveleti területen. Ezek azok a javító
szervezetek, amelyek helyreállító tevékenységüket a fegyveres küzdelem
kezdetétől végzik

A csapatok javító erői - technikai lehetóségeik, harctéri alkalmazási
elveik alapján - a\awetően kisjavításokat végeznek. Kedvező kcirülmé-
nyek között, a jaÁtózászlóallaknál, fennmaradó szabadkapacitás esetén,
számo|hatunk középjavítások e|végzéséxel is. Az elméleti számvetések,
a rendszergyakorlatok tapasztalatai aJapján, a csapatok javító szerveze-
teinek össze§ített kapacitásaival, eMégezheíó a kisjavítóst i4ényló eszkö-
zök 100 %o-ának helyreállítása. Figyelembe véve a hadművelet(ek) idő-
tartamát, alapvetóen az ígr megjavított eszközök visszatérítésével szá-
molhatunk. A huzamosabb időtartamí közép- és nag|avításbóI visszaíé-
rülő eszkózök, többnyire csak a későbbi harcokban, hadműveletekben
használhatók.

Az előző fejezetekben, a szükségletek számvetésénél alapul vett
hadtest nagyságrendú hadműveleti csoportosítás esetében, az ott szám-
vetett veszteségekből, az alábbi eszközállomány kisjavítósokkal töfténó
he lyre á llít á s áv a l számolhatunk:

100-150 db harckocsi

15G-200 db lövészpáncél<rs

2fi}-3m db Iőz eszköz
1000*20ffi db gópjármű
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Amennyiben a kisjavítási igényekezen értékeket nem érikel, a fenn-
maradó szabadkapacitásokat (hadosztály, hadtest szinten) az egyszerűbb
középjavítások elvégzésére lehet fordítani. Avárhatóan nagyszámú gép-
jármű veszteségből arra lehet kóvetkeztetni, hogy hadművelet során je-

|entkező kisjavítási igeny, meg fogja haladni a csapatok lehetőségeit. Ezek
javítására igénybe kell venni a hadműveleti területen fellelhető kapaci_

tásokat, amelyek üszont már a javítási hierarchia második lépcsőjét ké-
pezik

A hadműveleti terűleten nrűködő nemzetgazdasági javítókapacittá-
sok sorába azokat a javító-szereló ikemeket, műhelyekt sorolhatjuk,
amelyek a hadsereg javítási igényeit bizonyos keretek között ki tudják
elégíteni. Tekintettel a nemzetgazÁasígban működő és általánosan el-
terjedt javító-szerelő kapacitásokra, elsősorban gépjárművek kis- és kö-
zépj avítására, esetleg elektronikai berendezések javítására van ilyen mó-
don lehetőség.

Ezeknek a nemzetgazdasági javító kapacitásoknak az igénybevéte-
lére csak a minósített (veszélyeztetettsé§) időszakba4 illetve a háborű so-

rán lehet számítanl'. Ugyanakkor ezeknek a kapacitásoknak az igénybe-
vételét a hadászati (hadműveleti) vezetésnek már a béke idószakában le
kell kötni.

Háborús helyzetben az aktivizálást követő zavartalan működéshez
a szükéges feltételrendszert biztosítani kell. Ez elsősorbanmegfele6 ja-
vító-karbantartó anyagelldtást, a speciáIis javító felszerelések és szakem,
berek lebbtosítdsár foglalhatja magába.

Értelemszerűen a különbóző veszélyeztetettségi irányokban, a kü-
lönböző régiókban, a potenciális hadműveleti területeknek megfelelóen
a fenti feladatok végrehajtására alternatív megoIdásokat kell kidolgozni.

A hadkiegészitó szervekkel együttműködve a szükéges szakember
"meghapásokkal" a háborús működés személyi feltételeit kelló idóben
rendezni kell.

A számításba vehetó hadműveleti terülcteken olyan javító-szerelő
kapacitásokat kell lekötni, amelyek a csapatjavító kapacitásokon felül
felmerü|ő kapacitásigényeknek megfelelnek. Ez hadtest naglsdgrendű
hadműveleti csoportosítás esetében 1000-2000 db gépjárművet (és eset\eg
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néhány száz elektronikai eszközt) jelent. Ehhez járul még a légvédelmi
és repülőcsapatok részérőI az adott térségben felmerüló kapacitásigény.

Az előzőeken túl számolni kell a hadmúveleti területen múködó kü-
lónbözó szintú ja vítóüzemek inír astruktúrájának esetleges igénybevéte-
lével is, Itt elsősorban az energiahálózat és eryéb közművek, szerelő csar-
nokok, gépi berendezések igénybevételére, a hadsereg igényeinek meg-
felelő javító anyagi készletek felhasználására kerülhet sor. Ezeket a ka-
pacitásokat a hadmúveleti helyzettől függően elsősorban a csapatok ja-

vító szervei használnák ki,

A központi javítóüzemek képzezik a javítási vertikum harmadik lép-
csójét, Itt azokról az ipari kapacitásokról van szó, amelyeket a tárcakózi
egyeztetések során a Honvédelmi Minisztérium még békeidőszakban
mint ryártó és javítókapacitást leigényel.

Ezeknek az ipari javító kapacitásoknak egy jelentós hányadát azok
a HM alapiású részvényíársaságok (pl. Arzenál, illetve Dunai Repülő-
gépjavító RT) alkotják, amelyek egy-egy eszközcsoport közép- és nagy-
javítására szakosodtak. Ezeknek a nemzetgazdasági erőforrásoknak az
igénybevételél e§ébként korrnányh atározat szabályozza,

A veszélyezt€tettségi és háborús időszakban a konkrét helyzetelem-
zése alapján a javító kapacitások lekötését, esetleges átrendezését a had-
műveleti helyzettől függóen kell végrehajtani. A központi kapacitások
lekötésénél á várható kipacitás igényt kéll számításbá v enní.Íp a szá-
razföMi haderő egészének alkalmazdsa esetén:

200-300 db harcjármű (harckocsi lövészpáncélos);

i00-200 db tüzérségi eszköz;

1000-2000 db gépjármű kózép- és nagjavításával kell számolni egy
hadmúvelet során . Ezt azígényímég jelentós mértékben növelheti a lég-
védelmi és repülő csapatok részéről, illetve a központi rendeltetésű ka-
tonai szervezetek részéről felmerülő kapacitásigény. (A kapacitási igó-
nyek megoszlását a 3.sz. vázlat szemlélteti).

Összegezve a hadszíntéren, hadműveleti tcrülctcn lévíí javíttí kapa-
citások aktivizálrásával kapcsolatban clmondottakat, a lcglilntosabb rend-

59



szabályok, gyakorlati feladatok a következókben foglalhatók össze;

- A hadműveletekbe, harctevékenységekbe bevonásra teryezett csa-

patcsoportosítások ismeretében, eszközcsoportonkéntl bontásban prog-

nózist ke készíteni avárható veszteségekre vonatkozóan. Itt figyelembe
kell venni a harci alkalmazásba bevont eszközök mennyisége meilett a

harcfeladat méreteit, tartalmát, az alkalmazott harceljárási módszereket
és formákat. Azaz mindazokat a körülményeket, amelyek a várható vesz-

teség mennyiségét, minőségi megoszlását befolyásolhatják.

- A veszteségadatok ismeretében, a helyreállítható eszközállomány
várható minőségi megoszlásának m egíe|elően számvetéseket kell végezni

a kis-, közép- és napjavítási igényekre vonatkozóan-

- A hadászati szintű anyagilechnikai vezetésnek már békében le kell
igényelnie a szükségletek kielégíté sére szolgáló glánó és javíű kapacítá-
Úkit. E""n belül pontosítani kell azokat a központi javítóüzemeket,

amelyek az ipari szintű közép- és nagyjavításokat végzik, illetve a poten-
ciáli jhadmúveleti irányokban ki kell jelölni azokat ajavító-szerelő kapa-

citásokat, amelyek hadműveleti viszonyok között a haderő igényeinek
megfelelően igénybe vehetők,

- Az ú1 gyárLó-lavító-szerelő kapacitások kialakításánál a legfelső

anyagi-technikai vezetésnek bizto§ítania kell a honvédelmi igények fi-
gyélembe vételét, A termelő kapacitások tervezésénél és kivitelezésénél
éi tell erni, hogy azok szükség esetén hadiipai termékek előállítására,

haditechnikai es2közök j avítáSárd, fehjiítósárű is alkalmasak legyenek.

- Fel kell mérni azokat a különbözó nemzetgazdasági szervezeteknél
|évő javító anyagi készletekel, amelyek haditechnikai eszközök, elsősor-

ban gépjárművek, elektronikai eszkózök helyreállításához felhasználha-
tók.

- A várható hadműveleti területeken felmérést kell végezni a hábo-

rús i<lőszakban ig énybev ehető j avító - sz erelő üzeme k legfontosabb m risza -

ki paramétereit illetően. Ezen belúl elsósorban az energiaellátó rendszert,

az'egléb közmnűháIózatot, a szerelő csamokok befogadó képességét, a gépi

berendezé s j ellegét, összetételét célszenj felmérni.
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- Célszerű számbavenni azokat a mobil javító berendezéseket, mű-
helygépkocsikat, nehézgép szállító gépj árműveket, amelyeket a nemzet_
gazdaság különböző területein működtetnek. Ezek az eszközök a hadse,
reg javító-karbantartó esZköZeinek pótlásánál jöhetnek számításba.

(Aveszélyeztetettségi (minő§ített) időszakban a legfelső katonaive-
zetésnek (anyagi-technikai vezető szerveknek) be kell indítanin az ipai
termelést- A hadászatihadműveleti helyzet alakulásától függóen végre
kell hajtani a szükséges hadfelszerelések beszerzését. A hazai ipar által
nem biztosított h adtelszere|ést import útján, külföldi forrásokból kelrlbiz-
tosítani).

- A már békében lekötött javító kapacitásokat pontosítani kell. A
hadműveleti helyzetben bekövetkezett lényeges változások eseién a ka_
pacitásigényeket át kell rendezni, ha szükséges új gyártó és javító kapaci-
tásokat kell lekötni.

- Háborús időszakban, a hadműveletek során, az igényekhez igazod-
va újabb gtáttási és javítási kapacitások leigénylése, az új kapacitások
kialakításához a szükéges, szakmai irányítás (szakemberek, gyártási-, ja-
vítási dokumentációk) biztosítása a legfontosabb feladat.

- Az ipari termelésból, illetve az import útján történő beszerzésből
származó eszközökből, valamint a központi javító szerveknél helyreállí-
tott eszközökből meg kell szeruezni a haditechnikai eszközveszteségek pót-
lását.

Összefoglalás:

A tanulmányban a háború várható jellegének clemzése alapján kí-
sérletet tettem íz ydrható harcanyag felhasználás és haditechnikai eszkiz-
veszteség prognosztizálására. A hadműveletek során várható lőszer és
egyéb harcanyag felhasználás prognosztizálásávaI az volt a célom, hogy
a reális szükségleteket legalább megközelítő pontosságal meghatároz-
zam. Ez lehetővé tette a hadszÍntéren, a hadműveleti területen megala_
kítandó harcanyag készletek nagyságrendjének megállapítását, a felhal-
mozás egy célszerű modelljének felvázolását.

Aszükséges javító kapacitások vonatkozásában hasonlóan jártam el.
A hadműveleti területre felvonuló haditechnikai e szközök mennyiségé -
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bóI, a várható veszteségek arónyaiból vezeltem le a szükséges javító ka-
pacitásokat. A kapacitásigények várható értékeiből kiindulva rcnem ja-
vaslatot a központi és hadműveleti területen működó javító-szerelő-
gyártó kapacitások mértékére, minőségi összetételére,

Végkövetk€ztetésként megállapítható, hogy a védelmi hadművele-
tek anyagi készleteinek megalakítása, a szükéges javító, szerelő kapaci-
tás felmérése és lebiztosítása a hadszíntér-elókészítés fontos részterüle-
te. Ezek a rendszabályok és gyakorlati tevékenységek teremtik meg vég-
sősoron a sikeres országvédelem anyagilechnikai bózisát. A feladatok idő-
beni megtervezése, a szükéges kapacitások megfelelő térbeli eloszlás-
ban történő megalakítása, az anyagi-technikai biztosítás irányításáhan
résztvevő valamennyi vezető szerv részéről kellő elórelátást, alapos fel-
készültséget, szoros e5nittmúködést feltételez.

A hadszíntér, a hadműveleti területek elókészítésének anya§lechni-
kai, logiszikai szal<feladatait, a Honvédelmi Alapelvekben foglaltak szel-

lemében, a Honvédelmi Töwény előírásai szeint kell végrehajtani. Az el-

őkészítést a folyamatban lévó haderóreform integrdlis részeként, a hadsereg

átszervezésével összhangban, a módosuló alkalmazási és biztosítási elvek-

hez igazína célszerű elvégezni.
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A KORSZERÚ GERNÓK)AZONOSÍTÁSI MÓDSZEREK É§
ALKALMAZÁSUK LEHETÓSÉGEI A MAGYAR HONVÉD-

sÉcnnN

Tőth Lószló|

A Maryar Honvédségben a termékazonosítás területén eltöltött több,
mint nyolc év alatt megállapítottam, hogy a témában sok bizonytalan fo-
galmi kategória fordul elő és ezek értelmezése nem minden alkalommal
történik egysógesen. Mivel a téma igen specifikus, az egységes termino-
lógia megteremtésére már korábban, a Katonai Logisztika Anyagi-Tech-
nikai Biztosítás folyőirat 199314. számának hasábjain publikáltam egy le-
hetséges változatot. A mostani téma tárgyalása elótt az erységes gondo-
lati alap megtere mtéséhez ezí a fogalomrendszert kissé kibővítetten, bi-
zonyos kiegészítésekkel ismertetem.

Alapfogalmak

Termók

A termékazonosítás területén a termékek kategóriájába tartoznak
mindazon anyagi minöséggel bíró javak és szellemi a|kotások, amelyeket
valamely szervezet alaprendeltetéséből adódó tevékeqnége során el vagy

felhasznál.

Termékazonosító paraméterek

Valamely termék azon tulajdonságainak, jellemzőinek, műszaki ada-
tainak összessége, arnelyek alapján a termék mibenlé te, az azt felhaszná-
ló számára, a felhasználó igényeit figyelembe véve, egyértelműen meg-
határozható.

1T6thLá§zlómk.ómaRy,M}lAnyagi-l'cchflikaiInformatikaiKözpont,lermókazonosítóo§zlály,
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Termékazonosító, azonosító, termékkód

Az előzetesen definiált módon és formában kialakított termékazo-
nosító paraméterek alapján - valamely rendszerbe foglalt módszerrel,
emb.eri intelligenciát felhasználva - létrehozott szám, siámsorozat (nu_
merikus azonosító), jel, szín, stb. amit a termékhez logikailag és esetle_
gesen fizikailag is hozzárendelnek

Termékazonosító rendszer

Azon szabályrendszerek és definíciók összessége, amelyek rnegha-
tározzák - a definiált módon és formában kialaktott termékazonosító
paraméterek alapján - a termékhez létrehozandó termékazonosító:

l termék-besorolási rendszerét,

. §trukturálisfelépítését,

. formáját é§

o kialakításánakmódszerét.

Termékazonosíü,ís

A különféle feladatoktól függóen, a termékazonosítás több fogalmi
kategóriát is taíta|mazhat. Ezek a következók:

T1l A definiált módon és formában kialakított termékazonosító pa-
raméterek alapján - valamely rendszerbe foglalt módszerrel, emberi in_
telligenciát felha§ználva - a termékazonosító létrehozása, valamint logi-
kai és esetleges fizikai hozzárendelése a termékhez (képzés).

T2: A definiált módon és formában kialakított termékazonosító pa-
raméterek alapján, a Tl-ben leírtak szerint már korábban létrehozott
termékazonosító logikai és esetleges íizikajhozzátendelése a termékhez
(keresés).

T3: A termék anyagi megjelenéséből megállapítható tulajdonságok,
jellemzők, paraméterek alapján, a Tl-ben leírtak szerint már korábban
létrehozott termékazonosító logikai és esetleges fizikai hozzárendelése
a termékhez (kutatás).
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T4: A Tl-ben leírtak szerint már korábban létrehozott termékazo-
nosító alapján, a termék definiált módon és formában kialakított termé-
kazonosító paramétereinek, illetve egyéb a termékhez rendelt tulajdon-
ságoknak, információknak emberi intelligencia általi megismerése vagy
számítógépi rendszerbe történő továbbítása (kibonás).

T5: A kíilönféle termékazonosító rendszerekben is megtalálható, ugyan-
azon termékhez létrehozott termékazonosítók, illetve termékcsoporto-
sító rendszerekben megtalálható termékcsoportosító kódszámok össze-
rendelése (összerendelés).

Autonatikus termékazonositás

Az automatikus termékazonosítás eg5l módszer, melynek segítségé-
vel az azonosítandó objektum saját tulajdonsága(i) illetve legtöbbször a
T1; T2; T3 valamelyikével a termékhez logikailag és fizikailag hozzáren-
delt azonosító alapján, ery speciális berendezéssel, számítógépi támoga-
tással a T4 automatikusan végrehajtható.

AZ automatikus termékazonosítás alapja lehet az azonosítandó ob-
jektum saját tulajdonsága(i) illetve legtöbbször a termékazonosító, ame-
lyet valamilyen, az automatikus azonosítás követelményét kielégító for-
mában és módon jelenítenek meg a termékenvagy annak csomagolásán,
illetve különféle a termékhez kapcsolódó dokumentációkban.

Az auíomatihls termékazonosítós legglakrabban alkalmazott fajtái:

o optikai karakter-felismerés
o vonalkód;
. mágnescsík,mágneskártya;
o rádiófrekvenciás jelzés,

Az automatikus felismerést egy a rendszertől függő speciális beren-
dezés - kód olvasó -valósítja meg, amely a termékazonosító paraméterek
me§elenítése érdekében valamilyen sámítástechnikai eszkózzel köalet-
len vagy közvetett kapcsolatban áll.
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Terrnékazonosítási rendszer

A termékazonosítási rendszer a termékazonosítás azon legmagasabb
sziriű szerveződése, melyben a termékazonosítás különbözó megjelené-
si formái egtrségesen szabályozott rendszerben szolgálják a különféle fo-
lyamatokban, a termékazonosítással kapcsolatos igények kielégítését.

A tennékazonosítási rendszer elemei:

+ szabályozórendszer

+ szervezetek

+ kapcsolati elemek

+ a rendszert műkódtető intelligencia

. ernberi
c 'gépl'

+ a termékazonosító rendszer

r a termékazonosító
a a termékazonosító paraméterek

* leírt módon meghatározva
* rendszerbe foglalva

+ adatállományok

Az automatikus termékazonosítási módszerek lényege

Az automatikus termékazonosítási módszerek elemzésénél egy kissé
távolabb kell tekinteni, mivel rendszertechnikailag az automatikus ter,
mékazonosítás az automatikus azonosítás egy területe.

Az automaíikus (termék)azonosítds ktféIe módon valósulhat meg

a.) Közvetlen vagy analóg mód:

Akönetlen automatik§ azono§ítiás azazonmítandóobjektum (tárry,
állat, személy, fizikai-kémiai jelenség stb.,.) saját íu|ajdonságai-
nak (méret, alak, összetétel, ujjlenyomat, pozíció, stb...) gépi úton
történő érzékeléséból és azoknak automatikus (számítógépi) el-
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járással történő elemzáéből, majd a számítástechnikai eszközbe
elózőleg betáplált azonosító adatba|mazzal való összevetéséből
és feldolgozásából áll.

b.) Közvetett mód:

A közvetett automatikus azonosítás az azonosítandó objektum-
- hoz e|őzőleg (logikailag vagy fizikailag) hozzárendelt - az auto-

matikus azonosításra alkalmas - azonosító (el) gépi úton törté-
nő érzékeléséből és annak automatikus (számítógépi) eljárással
történó elemzéséből, majd a számítástechnikai eszközbe előző-
leg betáplált azonosító adathalmazzal való összevetéséból és fel-
dolgozásábó| áll.

A feldolgozás jelen esetben lehet az adott terméknek a számítógóp
adatbázisában tárolt termékazonosító paramétereinek (tulajdorságainak)
emberi intelligencia általi megismerése (T4) vag5l az azokat további cé-
lokra felhasználó számítógépi rendszerbe történő továbbítása,

Megállapítható, hogr az előbbi módszer (a. pont) megvalósítása rend-
kívül magas színvonalú számítástechnikai apparátust (hardver-szofwer) kö-
vetel ezért, bár lé teznek konkrét megvalósítások: pl.: alak és hangfelisme-
rés, az automatikus azonosítás területén elterjedten elsősorban az utóbbi
(b. pont) módszert alkalmazzák,

A kűlönféle automatikus termékazonosítási módszerek az automa-
tikus azonosításra alkalmas azonosító alkalmazásának megfelelően cso-
portosíthatók,

A kiiüönféle automatiku§ termékazonosítási módszerek ismertetése

Optikai karakter-felismerés

Az optikai karakter-felismerés, közismert nevén az OCR (Optical
Character Recognition) a fejlett ipari országokban a hatvanas-hetvenes
években fejlődött ki. A kezdeti univerzális rendszerek (Magyar Posta
irányítószám leolvasó rendszere) helyett manapság a szabványosított ka-
rakterek leolvasására alkalmas rendszerek terjedtek el világszerte. Ezek
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nagy előnye, hogy a szabványos jelek alkalmazásával a leolvasási pontos-
ság közel |l0Vo-ossá vált.

Az optikai karakter-felismerés a szabványosított jelkészlettel törté-
nik. Az alkalmazható karakterek szabványosítása világméretekben tör-
tént (ISO 1073A, ISO 1073/II) így eg5négesen használhatók orságtól fúg-
getlenül. Kétféle betűtípus alkalrnaáató a szabvány szerint. Az oCR-A és
OCR-B. Lényeges különbség a karakterek között nincs, csak az alkal-
mazott karakterformában térnek el egymástól. Mary arországon azl|' .SZ
20455n-a4 (Alfanumerikus karakterek gépi optikai olvasásra OCR-A
betűtípus) és az MSZ20455|2--U (Nfanumerikus karakterek gépi opti
kai olvasásra ocR-B betűtípus) szabványok tartalmazzák a karakterek
leírását. A szabványok többféle alkalmaáató karakterméretet és jelkészle-
tet is leírnak. Az alkalmazott betűtípusok mind emberi mind gépi olva-
sásra alkalmasak alfanumerikusak, tehát betúket és számokat valamint
írásjeleket és egyéb jeleket is tartalmaznak. A magyar ékezetes karakte-
reket nem tartalm azzák a szabványok

A szabványokban leírt karaktereknek az előírt minóségbenvaló elő-
állítására speciális nyomtató berendezések szükégese§ azonban néhány,
a mindennapi használatban elterjedt nyomtató berendezés (lézer és tin-
tasugara§ nyomtató) is képes a tűréseknek megfeleló karakterek előállí-
tására. A nyomtatás történhet bármilyen papíralapú hordoóra, illetve a
nyomtató berendezés által meghatározott felületre.

A kinyomtatott karakterek gépi olvasása csak speciális, erre a fel-
adatra készített hardver eszközzel lehetséges. Az olvasó berendezésnek
a leolvasandó karaktersorozathoz a |eolvasáskor néhány milliméterre,
meghatározott pozícióban, az írással párhuzamosan kell elhelyezkednie.
Termékazonosításra vaIamely címkére, matricára nyomtatva, a címkének
az azonosítandó termékhez fizikailag hozzárendelve alkalmas. A rend-
szerrel az MH-ban alkalmazott HETK is megjeleníthetó.

Tulajdonságai:

o viszonylag költséges

o nem igazán elterjedt

. a leofuasás biztonsága zord környezetben jelentősen
csökken
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az olvasó berendezés csak egyirányú leolvasást tesz lehetó_
vé (balról jobbra)

felépítéséből adódóan szöveges információ is megjelenít-
hető

F e lha s zná lá si teületei:

o különféle bizonylatok azonosítása (sorszám, érték, stb...)
elsősorban banki alkalmazásokban

o ruházati kereskedelmi alkalmazás a méretek jelölésére

o az OCR-B betűtípus az EAN vonalkód numerikus megje-
lenítésére a vonalkód mellett

vonalkród

A vonalkód rendszerek, közismert angol nevükön: barcode (ejtsd:
bárkód) az optikai karakterfelismeró (OCR) rendszerekkel egyidóben
fejlódtek ki. A vonalkód-technika lényege, hogy a termékek bizonyos
számok kombinációjából álló azonosítóját vékony és vastag, sötét és vi-
lágos vonalak kombinációjává alakítja át és olyan optikai és elektronikus
rendszereket fejleszt ki, amelyekkel ezek a vonalkódok egyszerűen és
közvetlenül (gépi úton, azaz automatikusan) leolvashatók, majd a számí-
tógépbe továbbítva elvégezhetők a szükséges intbrmáció-feldolgozási
műveletek.

Avonalkód-technika - főleg ami az olvasást illeti - sok rokon vonást
mutat a számítástechnika alapjaival, A különböző számjegyeket a számí-
tógép kettes számrendszerre fordítja le, csak 'lgen" - "nem", "0" és "7"

típusú jelekkel tud dolgozni. A vonalkódoknál is a fekete csík az "1"-nek
megfelelő, a csíkok közötti hézag pedig a "0"-nak megfeleló információt
hordozza. Az, hogy bizonyos csíkok vastagabbak, mások vékonyabbak,
egyszerűen csak több vagy kevesebb "l"-es, illetve "0" jel egymás melló
kerülését jelenti.

A vonaIkódok olv asásár a " ford ítá s ára " kifcjlcsztctt opttrclcktronikai
berendczésckből kibocsátott fény a "zebracsíkokról" pulzálva vcrődik
vissza és a visszavcrődő sugarakat fcl[og<i ktidolvasr'lk azokat cltóró id(i-
1artamú, illctvc lbszültsógű árammíi a|akítják át. Az olvaxi-hcrcndczó-

73



sek ún. dekódereí ezeket a digitalizált feszültségeket "fordítják" vissza
ismét számokra, illetve betűkre.

Az elterjedt vonalkódok egyaránt jellemző tulajdonsága, hogy egy-
egyjelben (számjegy vagy betű vonalkódjában) azonos vonal- illetve köz
található. Ennek köszönhető, hogy a különböző kódolvasó berendezések
eltérő olvasási sebesség mellett is tévedésmentes azonosításra képesek.
A vonalkódolvasók emellett lehetővé teszik, hogy a kódok elölről és há-
tulról egyaránt értelmezhetók, sőt az olvasó berendezést (például fény-
ceruzát) a kód i'elett különbözó szögekben elvezetve, szinte minden eset-
ben biztosítható a sikeres leolvasás. A vonalkódok egyik sajátossága,
hogy azok numerikusak, vagy alfanumerikusak lehetnek, azaz bizonyos
esetekben csak számok kifejezésére alkalmasak, más esetekben a betű
vagy egyéb jelek meg|elenítésére is képesek. A kódok hosszúsága is kü-
lönböző lehet: bizonyos kódtípusoknál ez rögzített (például EAN), más
esetekben változhat (például kettő az ötből).

A vonalkódokat c§oportosíthatjuk a hordozott intbrmácíó sűrűsége
szempontjából is. Ez azt jelenti, hogy az egyszerűbb rendszerekre a vi-
szonylag kisebb, a bonyolultabbakra a nagyobb súrűség a jellemző (el-
sűrűség = 1 inch = 2,54 cm szélességű nyomtatott területen repíezentált
számok, illetve betűk mennyisége).

A kódolás módja szerint két- vagy többféle vonalszélességű vonal-
kódokról beszélhetünk, míg a világos k(izök szerepe szerint diszkrét vagy
folyamatos a kódrendszer. Altalában azt mondjuk, hogy a vonalkód fcl-
építésére hatással van a karakterkészlet nagysága (numerikus, alfanume-
rikus), a kód diszkrét vagy folyamatos volta, óncllenőrző képessége és
még néhány egyéb tényező.

A fő osztályozási szempontok a fentiek alapján:

- kódhosszúság szerint:

. rögzített
o változő

+ páros
* páratlan a kódolt karaktcrck száma

- karakterkészlet szcrint
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r numerikus
rr alfanumerikus

* hiányos ASCII készlet
* teljes ASCII kószlct

- a világos közök szerepe szerint

r diszkrét
. folyamatos

- a kódolás módja szcrint

r kótfólevonalszélességi
r többfélevonalszélességű
más megközelítésben
o egy jelkészletet alkalmazó
o több jelkészletet alkalmazó (belső kódolás lehetősége)

- ellenórzés szerint

o önellenórző(karakterenként)
e nem ónellenőrző (ilyenkor általában elleníirzőszámot alkal-

maznak)

- információsűrűség szerint

r nagy sűrűségű
o közepes sűrűségű
r kis sűrűségű

Jogi szempontból megkűlönböztetünk szabadalommal védett és sza-
badon használható vonalkódokat.

Vonalkód-típusok

A ncmzetközi szakirodalom a vonalkódok különböző típusainak át-
tckintése kapcsán aZ elmúlt 20 éVben feltűnt közel 100 k<ídvariáns kózül
a különböző alkalmazásokban óletkópcsnck bizonyult mintegy 20-2_5{jt
tárgyalja. Ezek ktjzül is 4-5 tett domináns jelenttiségrc szcrt.
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Kettő az ötbőI @vo of ftve) vonalkód

Ez az egylk legegyszerűbb kódtípus. Egyszerű felépítésű diszkrét
kód, amely 1 illetve 3 egység szélességű vonalakat tartalmaz, a vonalakat
elválasztó közöknek nincs önálló információtartalma. A kettő az ötből
típusú vonalkód karakterkészlete a számok 0-tól 9-ig, valamint egy
START és egy STOP jel. Akódban minden karakter2 széles és 3 keskeny
vonalból épül fel, az eítől való eltérést az olvasó-berendezés hibának
tekinti. A kód ún, öne\IenőrÁ. Azellenórzési mechanizmus értelmében
ha egy vastag vonalat az olvasó-berendezés nyomási hiba, elpiszkolódás
vagy eryéb okból például vékonynak olvas, úgy egy-.egy.jelen belül már
4 vékony vonal lesz, ami az olvasó-berendezés számára azonnal hibát
jelent. Magyarországon az MSZ 20456-1 és MSZ 20456,2 szabványok
határozzák mcg h asználatát.

"Álkdéses kettó az ötbőI" vonalkód (interleaved two of ftve)

Ebben a variációban már a kdzöknek is információtartalma van és

emiatt lényegesen kisebb terüIeten lehet egy--egy szimbólumot kifejezni.
A kód megnevezésében az"átfedés" éppen erre utal, vagyis arra, hogy a

3 vékony és 2 vastag kóz, ami a 2 vastag és a 3 vékony vonalat elválasztja,
ugyancsak meghatározott rend szerint kombinálható és adható neki
konkrét jelenté§tartalom,

Avonalkódtípus konvenciójának megfelelóen a páratlan helyen levő
számokat a vastag és vékony vonalak, a páros sorszámú helyeken lévő
számjegyeket pedig a vastag és vékony krizök szimbolizálják. (A vonalak
és közök jelentéstartalma, "fordítása" azonos a kettő az ötból típuséval).
Az említett okok folytán a kód sűrűsége az e|őzőhöz képest majdnem
megduplázódik, illetve a helylekötés közel a felére csökken. Ott, ahol
páratlan számjeryeket kívánnak kódolni, egy pótlólagos 0 beírásával (a
szám elé) biztosítható a párosság.

codabar vonalkód

A Codabar variáns 1972-ben született és több tcrületen sikerrel al-
kalmazzák nagyfokú megbízhatósága, a kódolási tévcdés csekély valószí-
nűsége mialt. Lrggyakoribb alkalmazási területei a vérminták azonosítá-
sa, de a könyvtárakban, gyógyszerek azonosítására, valamint a fott-;opti-
kai iparban is előszeretettel használják. A Codabar rendkívül aisszetctt,
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diszkrét kódvariáns, amelyben egy--egy számjegyet 4 vonal és 3 köz szim-
bolizál. Numerikus kód, 16 karaktert képes kezelni (10 számjegy, mate-
matikai alapműveletek, START és STOP jelek). A rendszer bonyolult-
sága abból adódik, hogy 18 különböző vonal, illetve közszélességgel ope-
rál, ami megntiveli a leolvasás megbízhatóságát, de megnehezíti kezelhe_
tőségét. Emellett a jelsűrűség sem különösebben előnyös,

Code-39 vonalkód

Történelmi jelentóségű abból a szempontból, hogy a kettó az ótből
típusú vonalkód olyan továbbfejlesztése, amely már betűk kifejczésére
alkalmas (alfanumerikus). Az 5 vonalból itt is 2 széles és 3 vékony, míg a
közökből csak 1 a vastag és a többi vékony, Négy további jelet 3 szélcs
köz és keskeny vonalak ábrázolnak, így összesen 45 jel szimbolizálására
képes (26 betű, 10 szám, START és STOP jelek, egyéb jelek). A szám-
jegyek kódolásánál a vonalak elrendezése azonos a kettó az ötből
klasszikus kódéval és jellemzője, hogy a teljes angol betű, illetve szám-
készletre kiterjes zthető azáltal.,hogy a betűkarakterek elé azok tartalmat
módosító egyéb.|eleket is feltüntcthetünk (így például a "+B" jelentése:
"b"). Magyarországon azIN{SZ 20454 szabvány határozza meghasznála-
tát.

EAN és UPC vonalkód

Az UPC (az USA-ban és Kanadában) és az EAN (a világ többi ró-
szén) az általánosan elfogadott kiskereskedelmi kótl. Az EAN (Europe-
an Aíticle Numbering) lényegében az UPC-re (Universal Product Code)
épül, más megközelítésben az UPC az EAN alrendszere, Az EANruPC
kódok egyidejúleg két dolgot jelentenek: egy cikkszámot és a fóléjük he-
lyezett vonalkódot. Ugy is mondhatjuk: a vonalkód gyakorlatilag az alatta
lévő számkód gépileg olvasható interpretációja. Az EAN nemcsak a vo-
nalkódot szabályozza minden részletében, hanem azt is, hogy a terméka-
zonosító cikkszámot hogyan kell képezni. ZáíL belső rendszerekbcn
azonban a kód minden megkötóttség nélkül használható.
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A legáltalánosabb 13 elemú EAN kód egyes számjegyei - általános
e§etben d következókel jelentik:

1-3. számjegy az adott nemzetközi kódolási szervezetet jelöli,
amely a termelő azonosítóját meghaIározza (ez nem feltér
lenül azonos a gyártó országgal);

4-8. számjegy a konkrét terrnelő (vállalat, stb.) azonosítója;

g-!2. számjegy a termék azonosító száma, amelyet a termelő ad
folyamatos sorszámozással vagy egyéb módon;

13, számjegy az úgynevezett ellenőrző szám, amely a hibás kód-
meghatározás vagy nyomtatás felismerésében nyújt segítsé-
get.

Szembeállítva az EAN-I a korábban bemutatott, inkább az iparban
és az infrastruktúra területén használt kódtípusokkal a legfőbb formai
különbség, hogy ez két ún. félmezőből tcvódik össze. Az EAN-13-ná| a

hat-hat számjegyet tartalmazó két fé|mezőt eg választójel (középső jcl)
osztja kétfelé, míg a két oldalon egy--egy széljel található (a 13. számjegy,

az országazonosító első számjegye kódolására még visszatérünk). A
számkód első elemét - országkód két vagy három jegyéből az elsőt - a

baloldali széljel elé kell kivinni, a többi 12 elem hat-hatos bontásban a

két félmező alatt helyezkedik el (az oCR-B szabvány szerint nyomtat-
va). Az EAN-kód két félmezőre való bontásának oka, hogy az olvasó-
berendezések azokat külón-kűlön kezelik az olvasási arány növelése ér-

dekében.

Az EAN kereskedelmi kódok háromféle jelkészlettel dolgoznak,
Más jeleket használnak a bal- és mást a jobboldali félmezőben. Az EAN
kódoknál (szemben az UPC-vel, amely 12 számjegyből áll), egy további
jelkészlet is szükséges, ugyanis a számkód elsójegye a bal oldali félrnező
két jelkészletének előírt váltakozásával fejezhető ki. A három jelkészlet
ugyanazt a számjegyet a vonalak és közök eltérő kombinációjával ábrá-
zo|ja.

A nemzetközi gyakorlatban az előzóekben bemutatott EAN-i3
mcllctt néhány egyéb variáns is elterjedt. A legismertebb az EAN-8 tí-
pus, amelyet általában akkor használnak, amikor kisméretú tárgyakra
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akarnak vonalkódot elhelyezni (például rágógumi) és az EAN-13 túl sok
helyet foglalna el.

Ennél a kódtípusnál a kód számjegeinek értelmezése a következő:

- az elsó három (régebben a rendszerhez csatlakozó ragországok-
nál: két) számjegy továbbra is az országazonosít<i;

- a következő ót (régebben a rendszerhez csatlakozó tagországok-
náI: hat) számjegy egyszerre azonosítja a gryártót és a terméket;

- végül az ellenőrző szám az EAN-13-nak megfelelően itt is meg-
van.

Az EAN-8 általában akkor képezhető, ha az EAN-13-bólöt, a kód
bclsejében lévő "0" számjegy elhagryható és így az "ossz ezsugofitható". Ér-
telemszerű, hogy egy--egy országon belül viszonylag kevés ilyen 8 elemű
kód kerül [orgalomba.

A magyarországi ETK (egységes termékkód) rendszer ís több tekin-
tetben az EAN szabványokra épít. A 9 elemű ETK kód első 5 eleme a

gyártót, a kóvetkező 4 pedig a konkrét terméket azonosítja. amennyiben
az ETK kód elé írjuk a Magyar Köztársaság azonosítóját (599) és a végét
kiegészítjük az el\enőrző számmal, máris egy szabványos EAN-13-hoz
jutunk(legalábbis a számkódhoz). Az EAN-nak, mint a legáltalánosab-
ban elterjedt kereskedelmi kódnak a nyomatatási és egyéb szabványait a

Magyar Szabványügryi Hivatal is kiarJta- (MSZ 2O451, MSZ20452, MSZ
20453)

Code 128 vonalkód

Viszonylag újonnan kialakított kódtípus, elterjedése azonban roha-
mos. Ezt az eddigi vonalkód típusok több előnyös tulajdonságának kom-
binációja indokolja. Számos területen foglalkoznak fclhasználásának
szabványosításával. (EANAJPC-Code 128). A Code 128 a teljes ASCII
karaktcrkészlet kódolására alkalmas. Egy karakter (kivóve STOP) há-
rom vonalból és három közből á}l. Három karakterkészletet használ,
ezck kózül azcgyik numcrikus információk kétszeres sűrűségű kódolását
teszi lchetővé. Ebben a tckintctben a legsűrűbb ismcrt kódtípus.
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A Code 128 fó jellemzői:

- nagy sűrűség

- ASCllalfanumerikuskarakterkészlet

- folyamatos

- önellenőrző

- változó hosszúságú

- egyes felhasználási célokra szabványosított

- ellenőrző számot tartalmaz

A Code 128 részletes leírását azMSZ 20457 tartalmazza. Az EAN
rendszeren belül kiegészítő kódolásra szabványosították speciális indító
karakterrel.

A vonalkód előá|lítÉsa

Avonalkódok létrebozásának, a termékek csomagolásán, raktári bi
zonylatokon, stb. való megjelenítésének szokásos módja a kód nyomta-
tása. A kódokat vagy közvetlenül nyomtatják az adott termékre vas/ azt
valamilyen kódhordozóra (pl. címke) nyomtatják és ezt az etikettet he-
lyezik el (ragasztják, tűzik, stb.) a konkrét termékre. A kódok automati-
kus leolvasása eleve feltételezi, hog5l rendkívül szigorú méret- és tűrési
szabványoknak eleget tevó speciális céleszközökkel történik a nyomta-
tás, olyanokkal, amelyek a feltételeknek minden tekintetben képesek
eleget tenni.

Ami a vonalkódok nyomatatását illeti elmondható, hogy bár elvileg
szinte valamennyi nyomtatási eljárás alkalmas vonalkódok elóállítására,
a megoldást alapvetóen befolyásolja, hog5l melyik kódtípust milyen hor-
doóanyagra kívánjuk nyomtatni, meIyek a leolvasással kapcsolatos kö-
vetelmények és nem utolsó sorban mekkora a nyomtatandó kódok szá-
mossága.

A vonalkód elóállítása általában nyomdai vagy nem nyomdai úton
történhet. Nyomdai megoldásra általában akkor kerül sor, ha nagyobb
mennyiségű kódot kell előállítani, amikor a termék csomagolóanyagán,
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címkéken vagy egyéb nyomtatványokon kívánjuk megjelentetni. A
nyomtatásra általános elóírás nem adható, a szigorú szabványelőírások
miatt azonban íigyelemmel kell lenni bizonyos nyomdatechnikai feltéte-
lekre.

A gépi olvashatóságot befolyásoló kt legfontosabb nyomtatási köve-
telmény a következő:

- Méretei elégítsék ki az adott vonalkód specifikációjában (szab-
vány) megadott ponto§sági igényeket. A tűrések a vonalkód
méretének növelésével lazulnak, gyakran nagyobb mértékben
növelhetók, mint maga a jelkép. A relatív tűrés a naryobb mé-
reteknél nagyobb. A tűrések nemcsak a vonalkód egy--egy mé-
retére, haném a vonalak (közök) és ezek kisebb csoportjaira,
valamint a teljes vonalkódjelre is vonatkoznak. A vonal és köz
(háttér) köZött meghatározott kontra§Zt szükséges. A gyakorlat-
ban a relatív kontrasztot használják. Relatív kontraszt (PCS):

-^^ háttér reílexióia -vonal reflexióia
háttér reflexiója

Fehér alapon feketével nyomtatott vonalkódok megfeleló kontrasz-
tot biztosítanak. Problémát elsósorban a színes csomagolóanyagra színe-
sen nyomtatott vonalak jelentenek. Nem szabad elfelejteni, hory a vo-
nalkód olvasók vörös vágy infravörös fiénnyel világítják'meg a kódot,
amelyről a visszavert fényt észleli és értékeli az olvasó. Ennek megfele-
lően a vörös (piros, sárga, narancs) színt az olvasó "nem látja", azok vo-
nalak nyomtatására nem alkalmasak.

Nyomtatrási eljáná§ok áttekintése

Mivel a nyomtatási eljárások (a vonalkód feltüntetési módok) a fen-
tiek miatt igen §zéleskörűek csak a felsorolásukra szorítkozunk, illctve a

különleges eljárásokra röviden kitérünk:

Hagtományos nyomtatási eljárósok:

- ofszet nyomtatás

- Flexonyomtatás
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- Mélynyomtatás

- Magasnyomtatás

- Szitanyomtatás

- Tamponnyomtatás

Cím ket-ry omt a t ó elj á rá s ok

- Hagyományos címkenyomtatás (flexo eljárás)

- Közvetetthőnyomtatás

- Közvetlenhőnyomtatás

- Mátrimyomtatás

* IéZernyomtatás

Elóreglánott címkék

Az ipari felhasználások különleges igényei olyan címkék előállítását
is elótérbe helyezték, amelyek a hagyományos eljárásokkal nem képzel-
hetók el. A nagyobb hőnek, mechanikus vagy vegyi igénybevételnek sem
a szokásos címkeanyagok, sem azok nyomtatása, sem rögzítése nem tud
megfelelni, AJ\{agyar Honvédségben azonban számos olyan terület kép_
zelhető el ahol csak a fenti követelményeknek megfelelő vonalkódok
(hordoóanyagok) alkalmazhatók. Ezeket a felhasználás igényeinek
megfelelően kifejlesztett anyagú és ábrázolású (itt szándékosan nem be-
szélünk nyomtatásról, mert az ábrázolás rendszerint fotó úton történik)
címkék elégítik ki.

A fejlett országok ipara ma már szinte minden célra tud megfelelő
címkét készíteni, amelyek közül példaként említünk néhány megoldást.

Nagy hőállóságú címkék. 2fi}-3ffi 'C hőmérsékletet és a lrrlkanizá-
lással eg5lüttjáró nyomást és nyúlást visel el a műanyag alapú, fotó úton
elóállított címke. E címkék rogzítéséhez olyan ragasztót is kifejlesztet_
tek, amely a feni hőmérsékleten is biztosítja megfelelő tapadást.

Nagyobb (500 "C feletti) hómérsékletre szintén fotó úton készült
címkéket fejlesztettek ki. Ezek alumínium alapon zománc bevonattal
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rendelkeznek, ami a hóállóság mellett karcolás és dörxölés ellen is nary-
mértélrú biztonságot nyújt, mivel a kép nem a címke felszínén, hanem
mélyebb rétegeiben van. Maga§ hőmérsékleten már csak mechanikusan
rögzített címkék ha§ználhatók.

E különleges cínkék a megrendelő igényei szerinti méretben és
(akár címkénként változó, pl. futó számozású) adattartalommal rendel-
hetők meg a gyártóknál. Ezek ára termé§zetesen többszörösen megha-
ladja a haryományos címkék árait.

E intkez é s me nt e s elj ár á s ok

Az utóbbi évek fejlódése tette széles körben houáíérhetővé az ún.
érintkezésmentes jelölési eljárásokat, amelyek a tárgy - általában fo-
gyasztói vagy gyűjtócsomagolás - folyamatos haladása közben képesek
azon különböző jelöléseket, többek között vonalkódokat is elhelyezni.
Kétféle érintkezésmentes eljárás terjedt el szólesebb körben: a tintacsep-
pes (ink-jet) ós a lézeres.

TINTACSEPPES EIJÁRÁS

A tintacseppes eljárrást nevezik tintasugarasnak is, ismert angol el-
nanezés "ink-jet" alapján. lÉnyege, hory eg5l fecskendezőfej által kibo-
csátott festék (tinta) sugarat cseppeke bontanak és a cseppeket erőtér-
ben eltérítik és így ery mátrix pontj ainak megfelelően rendezik el és fecs-
kendezik a folyamatosan haladó tárgy felszínére. Az eltérítést számító-
gép vezérli, ami lehetóvé teszi 5lakran (akár darabonként) változó tar-
talmújelölések készítését. Sóveget kis, közepes és nagy betűkkel (20-40
mm magasságig) készítenek így. A festékcseppek veérlése bármilyen áb-
ra előállítását lehetővé teszi. Alkalmas vonalkódok készítésére is, azon-
ban ezek csak naryobb méretekben készíthetók rrregbízhatóan. Elterjed-
ten használják naglteljesítményű csomagolósorokon a változó jelölések
(pl. dátum, eltarthatósági idö) felütelére (pl. italos dobozok homorú fe-
nekére), Célszeni minden esetben, ha a termelési, csomagolási folyamat
nem teszi lehetóvé a tárry megállítrását, érinté§ét vary a tárgy jelölendő
része hagyományos eljárásokkal nem bozzáférbető (pl, homoní). Hasz-
nálják hullámpapírlemez dobozok jelölésére is.
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LÉZERES JELÖLÉ§

Erintkezésmentes jelölés végezhetó lézersugárral is, amelynek elő-
nye, hogy a termékbevagy csomagolásba beleégeti ajelet. Egyes társított
anyagok esetében a jel mélyebb rétegben jelenik meg, ezért az gyakorla-
tilag megváltoztathatatlan. Vonalkód előállítására is alkalmas. Egy jel-
lemző felhasználási terület a kézifegyverek jelölésére az Amerikai Egye-
sült Álamok hadseregében.

A vonalkorl olvasósa, érlelmezése

A vonalkód gyakorlati felhasználási folyamatának második lépcsóje
a korábban előállított vonalkód olvasá§a automatikus optikai, optoelekt-
ronikai berendezéseken. Ezeket va5t közvetlenül az ember használja a

leolvasás során (például a fényceruza vonalkód felett való mozgatásával)
vary pedig az eszközök egy-+-,gy zárL folyamatba beépítve, az embertől
függetlenül végzik az automatikus leolvasást, regisztrálást. (például kon-
vejor sorok mentén). A vonalkód leolvasása optikai úton történik oly
módon, hogy fekete (kevésbé reflektáló) és fehér (reflektáló) vonalakon
a leolvasás során azoptikai vevőben egy, a vonalaknak és közöknek meg-

felelő impulzussorozat keletkezik. Egy elektromos kiértékelő berende-
zés megfejti ezt az impulzussorozatot és megállapítja, hogy milyen infor-
mációt kódol.

Miután sikeresen megtörtént a hordozón lévő optikai jelek beolva-
sása és a szélességeket reprezentáló adatok alapján a kódolt információ
megfejtése, az adatok továbbítására kerül sor. Ez történhet:

- standard soros vonalon ASCII adatként;

* §oros vagy párhuzamos klaviatúra interíészen klaviatúra szken
kód formájában;

- a berendezésen belül adatvonalon;

- a képernyőre kiírva;

- vonalkód olvasót szimulálva digitális vagy analóg jelek ftlrmájá-
ban_
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A v ona lkódo lv a s ó k fajtá i

A statikus olvasókhoz tartoznak az olvasó ceruzák (fényceruzák) ós
a résolvasók.

OLVASÓ CERUZÁK

A ceruzákjellegzetesen egyvörös 630 nm--es vagy egy infravórös 950
nm-es hullámhosszúságú fényforrással rendelkeznek. A ceruzát a papír
(többnyire) érintésével kézzel kell áthúzni a kód felett. Avonalkód felü-
letét több LED segítségével szórt fénnyel világítják meg. A visszaverődó
fény egy optikai rendszeren keresztül, ami lencsékből és megfelelően
kiképzett résekből áll, kerűl a vevó bemeneti pontjára, a fototranzisztor-
ra. Az olvasó ceruzákat az alábbi tulajdonsdgok aldpján kijlönböztethet-
jük meg

- felbontás (nagy, kózepes, kicsi),

- hullámhossz (vörös, ínfravtirös),

- egyéb optikai tulajdonságok (antireflex),

- mechanikai ellenálló képesség,

- elektromágneses zavarokkal szembeni ellenálló képesség,

- fogyasztás és kapcsolhatóság,

egyéb funkciók (olvasás visszajelzés, integrált optikai adatátvi-
tel),

- helyi intelligencia,

- mobil telepes műk()dtetés lehetősége,

- adatátviteliinterlész.

RÉSOLVASÓK

A résolvasó optikai fclépítése lényegében nagyon hasonló az olvasó
ceruzáéltoz. A résolvasók kózött megkülönböztetjük egymástól, hogy az
olvasandó kódot valamilyen távtartó pozícionálja, mint például a kártya-
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olvasóknál, vagy sem. Ezek az olvasók a következő tulajdonságokban kü-
lönböznek a ceruzától:

- az olvasandó kódnak nem kell az olvasóval érintkeznie, hanem
lehet egy kis rés a kód és az olvasó közötí. Ez az érték mintegy
10:, 1 mm.

- olvasáskor nem a ceruzát mozgatják, hanem a kódot. Ez a moz-
gás lehet automatikus is.

Dinarnikus olvasók

Ezen típusú olvasók közé soroljuk azokat, amelyekkel a vonalkód
letapogatása nem az ember által történik, hanem automatikusan az ol-
vasó beépített funkciójaként.

VONALKÓD OLVASÓ KAMER/{K

A kamera elven múködő olvasók esetén egy CCD (töltés csatolt
áramkör) elem fotodióda érzékelő sorára képezik le, hasonlóan a fény-
képezőgépeknél a képhez, a vonalkód képét. A diódasor egyes pontjai-
nak (a töltése arányos a ráesó foton mennfségével, ami üszont adott
esetben a vonalakról és közökről visszaverődő fénynek felel meg) ryon
egymás utáni lekérdezésével pontraszter formájában képezik le aképben
lévő vonalkódot. Avonalkamerák tekintettel működési elvükre a vonal-
kódolvasók közül a lehetó legszélesebb színspektrumban képesek a kó-
dok beolvasására. Adott esetben ezt a tulajdonságukat a megvilágító
fényforrás színével lehet befolyásolni. Megvilágítás céljára leggyakab-
ban összetett fehér fényt alkalmaznak. A CCD kamerákkal számos olyan
kód leolvasható, amely más eszkcizzel nem lehetséges.

A kamera elven működő olvasóknak van fix telepítésű és kézi válto-
zata. A fix telepítésű változatnál a kód távolságának megfelelően ktilön-
bözó objektíveket alkalmaznak és így a leolvasási távols ágakár a 4 métert
is elérheti. A letapogatási sebesség elérheti akár az 1000 pászt ázást má-

sodperceként (1000 scan/s), ezzel elérve,hog a kódot tartalmazó tárgy
mozgási sebességétől függetlenül az olvasás szempontjából a tárgy álló-
nak tekinthető. A fix vonalkamerák külső fényforrás alkalmazását igény-

lik, hiszen nincs beépítet fényforrásuk. Szintén jellemző a beépített ka-
merákra a nagy mechanikai, fizikai ellenálóképesség,
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A kézi vonalkamerák az utóbbi idők miniatürizálásának (felületsze_
relési technológia) eredménye, amely lehetóvé tette, hogy egy kézben
tartható könnyú eszközt hozzanak létre. Ez az eszköz tekintettel arra,
hory rendkílril kis optikával működik, kis mélységélességgel rendelkezik.
A kód távolsága 0-25 mm között lehet, így érintéssel működő eszkóznek
tekinthető. Ellentétben a fix karnerákkal nem igényel kúlsó megvilágí-
tást, mert egy belső LED sor vorös fénnyel világítja meg a vonalkódot. A
kézi kamerák pé,aztázási sebessége egy nagyságrenddel (50-100 scan/s)
kisebb mint a fix kameráké, amely tekintettel arra, hogy az ember kezeli
és így az olvasási visszajelzés függvényében szabhatja meg cselekedetét,
bóségesen elegendó. Az olvasó fizikai felépítése típustól függóen 60-100
mm-ben korláto zza az olvashatő kód szélességét.

LEZERREL MŰKÖDÓ LEOLVASÓK

A lézer fényíorrást alkalmazó vonalkód olvasókban a sugárnyaláb
pásztázó mozgását a leolvasandó kódon sokságű forgó tük{rr alkalma_
zásával valósítják meg. A lézer alkalmazását alézer sugárnyaláb viszony-
lagos párhuzamos terjedése indokolja, ami lehetővé teszi, hogy egyszerű
optikai elemekkel (főleg sík elemekkel) cltórítsük. Az így keletkező su-
gár nagy mélységélessógú készülékek megvalósítására ad lehetőséget. A
lézer leolvasók fényforrásaként igen kis teljesítményű hélium-neon
(He-Ne) lézercsöveket és újabban vörös illetve infravórös tartományban
működó félvezetó lézereket alkalmaznak. A lézer olvasóknak a telepítés
szempontjából fix és mobil változata létezik.

A lézer leolvasók egyik alapvetó megkülönböztető jegye, a pásztázó
lézersugór jellege:

- egy sugaras,

- több sugaras,

- felületet pásztázó,

- tóbbirányban pásztáző (ornnidirekcionális).

Az egysugaras szkennerek akkor kerülnek alkalmazásra ha a szállí-
tószalagon a kód vonalai párhuzamosak a mozgási iránnyal és az olvasó-
hoz képest megfeleIő beesési szögben helyezkednek el. A kcid vonalai
vízszintesek, a pásztáző sugár függőleges, ezéít ez az clrcndezés nem
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annyira érzékeny a kód elhelyezési magasságára hiszen a sugár minden-
képpen metszi a vonalakat.

A többsugaras p őszt6zó szkennetnél a tükrök nem a tengellyel pár-
huzamosan vannak felszerelve és ilyen módon &10 párhuzamos sugá:
keletkezik. A többsugaras szkennerek alkalmazásának akkor van létjo-
gosultsága, ha a kód vonalai a szállítás irányára kizárőíag merőlegesen
helyezkedhetnek el.

A f€Iületpásztázó kód<lvasókat úgy valósítják meg, hogy egy egy-
sugaras vagy egy többsugaras szkenner fénysugarába egyjárulékos alter-
natív mozgást végzó tükröt iktatnakbe. Apásztáző sugarak távolságát a
lengó tükör sebessége és a kilengés amplitúdója határozza meg. Ilyen
szkennert alkalmaznak akkor például, ha egy címkén egymás mellett és

alatt több vonalkód helyezkedik el.

A rendezetlen kódok leolvasásához fejlesztették ki a többirányban
písztáző szkennereket, amelyek alkalmazási területe elsősorban a ke-
reskedelem, de elószeretettel alkalmazzák csomagok osztályozásánál is.

Ez az o|vasó eg5r időben több irányba pásztáz leíedve ezzel egy teljes
felületet. A kódda| szemben csak egy feltétel van, hogy a magassága mi-
nimum akkora legyen mint a szélessége. Az ilyen típusú olvasók korlátja,
hogy mélységélességük nem tóbb mint 15 cm.

A vonalkódos rendszertk alkalmaása

Avonalkódos rendszereket legelóször a kereskedelemben, azon be-
lül is az áruházi rendszerekben alkalmazták. Ma már a fejlett ipari orszá-
gokban tízezer számban (Magyarországon még csak néhol) működnek
olyan áruházak illetve nagyobb önkiszolgáló üzletek, ahol a pénztáros -
szemben a korábbi glrakorlattal - nem kézzel üti be a vásárolt termék
árát, hanem elhúzza a terméken levó vonalkódot a leolvasó előtt és a
pénztárgépkilelzőjén máris megjelenik az adott termék neve, ára, auto-
matikusan blokk készül és a számítógép az adott vásárlással korrigálja az
aktuális készletadatokat. Az ipari alkalmazásban az eddigi legnagyobb
sikerek a raktárgazdálkodásban és a gyártási folyamatok nyomon köve-
tésében tapasztalhatók. Azáltal, hogy a gyártási folyamatba kerüló ter-
mék (alkatrész, fél késztermék, stb,) egyes darabjait a folyamat elején
önálló számmal (vonalkóddal) látják el, mód nyílik az adott eg5nég gyár-
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tási útjának folyamatos fisrelésére a termelés bonyolult, eg5rmás utáni és
párhuzamos lépésekből álló folyamatában.

A vonalkód alkalmazások hasonlóan az automatikus azonosítási
módszerekhez igen széles körúek. Az alkalmazási ötleteket tulajdonkép-
pen a felhasználók szotgáltatják, egy általuk kezelt problémakór megól-
dási lehetőségeinek vizsgálatával.

Vonalkódos azonosítási rendszereket alkalmaznak például a közle-
kedésben, tehewagonok nflvántartására, a repülés terűletén a poggyá-
szok és a repülőjeryek azonosításában.

Az egészségúry területén több példa is van a vonalkódtechnika fel_
használására. Az egyik a különféle vérkészítmények, vérminták egyértel-
rnű és félreérthetetlen azonosítási rendszere codabar vonalkóddal
amelynek adott esetben életmentő szerepe is lehet. Széles körben alkal-
mazzák a vonalkódot kórházi |eletazonosításra is.

A fotótechnikában filmek á kazetták azonosítását oldották meg vo-
nalkódokkal, illetve a filmek elóhívása során a laboratórium papírtasak-
jait látják el egyedi azonosítóval (vonalkóddal).

Széles körben elteriedt a vonalkód a ktilönféle könyv és újságérté-
kesítési rendszerekben illetve könyvtárakban a nyilvántartásban és a köl-
csónzésben.

Alkalmazzák a vonalkódot az ipari ruhatisztítiá§ teíúletén is a tisztí-
tott ruhák es/máshoz, illetve a megrendeló személyéhezva|ó llozzáren-
delésben"

A vonalkód alkalmaziá§ok egy igen nagy területe a személyi nfilván-
tartás, titkosítás. A gondolat lényege, hogy nagyszámú személy azonosí_
tásáná|, illewe személyi lapok kezelésénél bizonyos információkat vonal-
kód segítségével tüntetnek fel az iratokon és íry igen gyors adatkeresés,
§zortírozás, illetve személyi azonosítás biztosítható. A fejlett ipari orszá-
gokbanvonalkódos technikát alkalmamak több személyi beléptető rend-
szernél, munkahelyi idóellenőrzésre, útleveleknél, katonaságnál, a bűnü-
gyi nfllvántartásokban, stb.
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A Magyar Honvódségben történő alkalmazás lehetőségei is igen sze-
lesek, azonban az alkalmazás elókészítését igen nagy alapossággal kell
végezli. Ennek során meg kell állapítani:

- a nemzetközi ryakorlatot és a szabványokat az adott alkalmazási
területen;

- az azonosító információ hordozó jellegét:

s óIlandó, de lanbét informácíót hordozó,
. óIlandó, de csak azonosító szerepű válíozó;

- az a|kalmazás körülményeit:

. milyen el]enáIlósd§ szabványtak l*:ll megfelelni,
o klíma,
. tisztasóg, mechanikai ellenóIlo kepesség
. telepíthetősé&
c vaglonbiztonság
o különle4es körülmények;

- az azonosítón lévő információk hosszát;

- a hordozott információ publicitási kérdéseit:

. látható,
o nem látható,
. megsemmisíthetőséq;

- a már meglévő dolgokhoz illeszthetóségét

a munkaszeruezésikérd.ések,
o hordozóN
. iníormációsrendszer,
o számítástechnikai rendszer,
o gazdasági korlútoN
o beruhózósi költsé&
. mtXködtetésiköItség"
. kompromisszumok és az értelmes megvalósítás kérdése.

A fenti kérdésekre adott válaszok alapján ki kell választani az adott
feladatban szóbajöhető variációkat. Ezek után a módszerek elemzése
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§zükséges, amely alapján dönthetó el véglegesen a választandó módszer
és azon belül a megoldás módja.

Mágnescsi\ mágneskárfa

A mágnescsíkos, mágneskártyás azonosítási módszer a számítástech-
nikai mágnesszalagos adatrögzítési eljárásból fejlődött ki, Iényege, hogy
egy mágnesezhető tulajdonságokkal bíró anyagot kémiai és fizikai eljá-
rásokkal fóliaszerúen néhány ezred mm vastagságban felvisznek egy
ugyancsak néhány ezred mm vastag hordozó műanyag szalag f€lületére.
Az immár mágnesezhető tulajdonságokkal rendelkezó szalagot megfele-
ló elektronikai berendezéssel különféle mágnesezési eljárásokkal jelek-
kel látnak el. A módszer teljesen hasonló, mint a számításiechnikai mág-

nesszalagos adatrögzítési eljárás, illetve az audio-video technika terüle-
tén az audio-üdeo szalagok esetében. Tulajdonképpen az azonosítót,
illetve az egyéb szúkéges információkat elektromágnesesen rögzítik a

szalagra. Az azonosító lehet szám vagy betű karakter is. A mágnesszala_
got a kezdeti idókben közvetlenül a termékre, a ma alkalmazott rend-
szereknél egy szabványosított méretű kártyára rögzítik.

Az azonosítás az előzőlegrögzített jelek leolvasásából áll. A leolva-
sott jeleket természetesen az adott rendszer specifikációjának megfele-
lóen különféle adat-feldolgozási eljáíások input adataként lehet kezelni.
A mágnescsík, mágneskártya olvasása csak speciális, erre a feladatra ké-
szített hardver eszközzel lehetséges. Az olvasáshoz az olvasó-berende-
zés olvasófejéhez érintésközelben kell a mágnesszalagot rnegfeleló hely-
zetben, azolvasófejjel párhuzamos irányban elvezetni. A különféle rend-
szerekben a rnágneskártyák adattartalma illetve az olvasó-berendezések
szabványosítottak.

A mágneskártyáknak létezik olvasható és írható-olvasható változata
i§, így az adattartalom aktualizálható. A mágneskártya termékazonosítás-
ra az azonosítandó termékhez fizikailag hozzárendelve alkalmas.

Elsósorban átuházi pénztíri rendszerekben alkalmazzák Az IBM
cég fejlesztett ki olyan pénztárgépeket és kapcsolt olvasókat, amelyek az
árucikkeken elhelyezett elektromágneses csíkokról gyorsan és tévedés_

mentesen leolvassák a korábban felvitt inforrnációkat, iw az árat, a teí-
mék tömegét, a gyártó kódját, stb. Ez a megoldás nem aratott egyértelmű
sikert elsősorban amiatt, hogy a mágneses csíkok köItsége meglehetősen
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magas, ami csak nagyobb értékú árucikkek esetében teszi gazdaságossá

ezt a megoldást.

A mágnescsík nagy előnye a gyors leolvasási lehetóség és a benne
tárolható információ viszonylag nagy mennfsége. Hátrány viszont, hogy
a felvitt információk módosítása (az úzletben) meglehetósen nehéz,

emellett több nyugat-európai áruház tapa§ztalata szerint a mágnescsí-
kon tárolt információk könnyebben sérülnek, mint például a vonalkódok
(például tórlődnek elektromágneses környezetben).

A jelenlegi időkben a termékazonosítá§ területéról a korszerűbb
módszerek mindinkább kiszorítják.

Az azonosítástechnika területén főbb alkalmaaásai elsősorban a kü-
lönféle bankkártyák (hitelkártyák) illetve a beléptetó, személyazonosító

rendszerek.

Rádiófrekvenciás jelzés (RF)

Az automatikus azonosítás területén az elmúlt evek fejlesztése a rá-

diófrekvenciás azonosítási módszer. Ez a legfiatalabb és legdinamikusab-

ban fejlődó rendszer, Irhetőségei bizonyos területeken lényegesen sok-

rétűbbek, mint a korábbi módszerek.

A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek az alacsonyfrekvenciás FM
átvitelen alapulnak. Az l.szómú dbrdn |átható módon a rendszer egyik
oldalán magá az azonosító eszköz (transzponder) áll, másik oldalon a

különböző olvasók, A transzpondert az azonosítandó objektumra (tárgy,

állat, személy) megbízható módon rögzíteni kell. Az azonosításhoz a le-
olvasó egy 5Ó'ms ideig tartó rádiófrekvenciás sugárzást bocsát ki- Ennek
a sugárzásnak az energiájából a transzponder feltöltődik és ha ez elegen-

aO, ákkor a transzponderbe e|őzőleg bevitt és tárolt azonosító számot

kisugározza, melyet az olvasó ellenórzés után elfogad és elraktároz- Egy
otvaiási ciklus kb, 120 ms ideig tart. Az olvasóból az azonosító szám vagy

közvetlenüljut a számítógépbe (on line), vagy tetszés szerinti időben (off
üne)-

Az olvasó és a számítógép köátt szabványos interfész biztosítja a
kapcsolatot (RS 232, RS €5, RS 422). Az azonosító, elemek lehetnek
csák olvashatóak, írható<lvashatóak és vegyes megoldásúak (multipa-
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ge). Aha§znált átviteltechnika zajokkal szemben ellenálló, piszkos, poros
nedves környezetben is jól műkődik. A látási viszonyok nem zavarják és
mivel alacsony frekvencián múködik a legtöbb nemfémes anyag takará-
sában is olvashatók az adatok.

A rendszer működtetéséhez frekvencia-használati engedély szüksé-
ges, a külónböző Ósszetevői és részegységei jelenleg még nem szab-
ványosítottak (használt frekvencia, teljesítmény, stb.)

A rádiófrtkvenciás azonositás elve

'íontaPondar

1.sz.óbra

A r_ádiófrekvenciá§ rendszer ré§zei

Transzponder

Többféle méretben és kialakításban készül, a megrendeló igényei
szerint. A 64 bites (19 db decimális szám) azonosító számot hordozza,
hibaellenórző kóddal (CRC) ellátva. Felhasználási módtól függóen több-
féle tokozásban kerül forgalomba (szövetbarát áI|aíazonosító, ipari azo-
nosító). Létezik írható-olvasható és 2 m távolságról is olvasható RF cím-
ke. Jelenleg tömegtermelésben az olvasható kiütel van forgalomban. Na-
gyon fonto§ tulajdonsága, hogy elern nélkül működik.
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oLvAsÓIq ÍRÓK

Ma a termelés zöme az egyedi számmal ellátott transzponderek ol-
vasását szolgálja. Alapvetóen kétféle olvasó létezik, a telepített és a hor_
dozható. Ezen belűl vannak különböző kiépítettségú olvasók (memória
méret, programozhatóság, kijelzés, stb.). Minden olvasó szabványos in-
terfésszel rendelkezik. Az olvasók energiaigényét telepről és hálózatról
is lehet biztosítani.

ANTENNÁK

Ajó vétel feltételei között szoktuk említeni az antenna milyenségét.
A hordozható olvasók különböző méretű botantennákkal vannak ellár
va. Nagyobb antenna nagyobb olvasott jelet állít elő, de a zajokkal szem-
ben is érzékenyebb, Minden antennánakvan eg5l olvasási mintája, amely
azt a távolságot jelöli, ahol a transzponder feltöltött állapotba kerül. Ma
ez az olvasási távolság a néhány centimétertől a 2 m-ig terjed.

Jelenlegi alkalmazások

A raktározás területén az eddig legjobban elterjedt megoldás a vo-
nalkód volt, azonban ez a feladat lényegesen nagyobb megbízhatósággal
és hatékonysággal oldható meg az RF technikával. Ma már szállító kon-
ténerek, raklapok, ládák, dobozok, stb. azonosítását is megoldhatjuk RF
címkék segítségével.

Előállatok azonosítására számos helyen használják a ülágban. Eto-
lógiai vixgálatok a fókák között, szarvasmarha telepek automatikus ter-
melésbe állítása, serté§ek, lovak, juhok (haszonállatok) pontos figyelése,
háziállatok, állatkerti állatok azonosítása. Maryarországon a tenyész-
állomány pontos és hibamentes azonosítására használják.

Előszeretettel a|kalmazzák személyi azonosításra. A transzponder
különböző névkártyákon(ban) való elhelyezése esetén az azonosítandó
személynek a transzponderrel csak az olvasó közelében (max. 2 m) kell
elhaladnia és az azonosítás automatikusan megtörténik. Ezzel a mód-
szerrel beléptetó rendszerek is vezérelhetők.

A mindennapi életbe a járműipar területén is bevonult. IMMOBI-
LIZER: a gépjármű lopás megakadályozásának ery módja az immobiü-

94



zeí beépítése a járműbe. A gépjármű indítókulcsában elhelyezett transz-
pondert a g5nijtáskapcsolóba épített olvasó azonosítja, sikeres azonosítás
esetén az elektronika engedélyezi a motorindítást, az üzemanyag adago-
lást, és a gyújtást. Ellenkező esetben a fent említetteket blokkolja.

Az automatikus (termék)azonosítási módszerek iisszehasonlítás4
alkalmazísuk a Maryar Honvédségrrél

Egy rendszer kialakításakor az alkalmazandó azonosítiási módszert
alapveúően hárorn tényező halározza meg:

- az a|kalmazás kórülményeinek megtblelő információ hordozó,
amely tartalmazza a kódot,

- az információ felvitelének technológiája, amely olyan fizikai
változásokat i éz elő a hordozón, amely reprezentálja a megfe-
lelő adatokat,

_ egy megfelelő olvasó, amely alkalmas a íizikai változások érá-
kelésére és ezeknek adat formájában történő reprezentálására.

Az automatikus (termék)azonosítási módszerek elemzéséből kitű-
nik, hogy ezek a megoldások a termékazonosítás terűletén alkalmazva
nem jelentenek megoldást a gazdálkodási rendszer és a benne zajló fo-
lyamatok jelenlegi mólyen rejlő problémáira. Ezen problémákat a ter-
mékazonosítási tevékenység csak a í'elszínre hozza, nyilvánvalóvá teszi
és jelzi a felhasználóknak. Az automatikus termékazonosításimódszerek
alkalmazásával a termókazonosítási tevékenységben (T4) a biztonság, a
megbízhatóság és a gyorsaság növekszikközel 1aDVo--osra. A honvédségi
alkalmazás eldöntésénél ez döntő fontosságú lehet, a költségkihatások
háttérbe szorulnak,

Ahhoz, hogy az ismertetett módszerek közüt ki ludjuk választani a
megfelelő automatikus azonosítási módszert, hasonlítsuk össze óket. Mi-
vel az automatikus azonosítási m<jdszerek között legelterjedtcbb a vo-
nalkódos alkalmazás az alábbi táblázatban ehhez a rendszerhez hason-
lítjuk a többit. (2.sz.ábra)
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Az automatiku§ (íermék)azonosítási módszerek összehasonlítása

vonaIkódos rendszer

ElőDyc HátráDyr

optikri kr.lktcr-
íclismcrcs (oCR)

íaty olvúÁi biaorliá8
r s€ítllt kód löbbnyirÉ olvashaló
.8ysz.Jií 6zközök
mobil olv.sási lchcl&é8
.By§zcíií rd.ttovjbbílí§i ínódsz.rck
l távolsági lc.lv.sás l.hctósa8€
vizuíü§.tl i8cn í.ltihó

bonyolultabb kód!l6ál|r'lÁs
,zono§ tcíirlctcn kis.bb
infoítnáció§íltíség
.saáitiilag cs.llcg h:í&íryo§

Mí8ncskd.tys,
mÉgncscsik

.ty§z.ritcí clű]líülló
ru8alrrlls. c§ctlct távolól olv.sh ó
fctintoártó é5 §r§ílíncl kövclh.l6
kcvésÉ saíül.kcíy
olcsóbb
na8y dsrab§áílban k 8azdi§í8os
.z.zonosí!óvrl inlc8íálható

_ tz inforínáció ,z€mmcl olushaló
_ a tart.Iom n.m váhoanihaló

Ródíóírckvcnciú§
jclzós
(Rn

c8ysz.íííbb !2Dno5íú
viaúlis.n jobb.! ézillhctó
olció és €9§z.rrí olvr§í§i
ííró&zÉrct
ninc§.n8cdély@Ai !üárr3

! l€olv.sáshoz rllált§ §zil&sé8cs
rz inforríuíció szcínrncl líható
az inío]ínáció ncm íúdo§íthdó

2.sz.ábra

Megállapítható, hory az automatikus termékazonosítási módszerek
alapja rriinden esetben egy termékazonosító (szám)rendszer, A Magyar

Horr:védségten jelenleg áikalmazott Honvédségi Egpég9s Termékkód
(HETK) ezen féladat betoltésére alkalmas, más ettől eltérő azonosító-

iendszei kidolgozása és alkalmazása beláthatatlan költségkihatásokkal
járna és nem változtatna a fenti gazdálkodási problémákon,

Az automatikus azonosítási módszerek alkalmazásának alapvető in-

dokai a következőlc

- igen nagy biztonság az azonosításban (közel 1007o);

- nagyfokú megbízhatóság;

- meggyorsítja a különféle feldolgozási (adminisztráció§, könyve-
lési, egyéb) folyamatokat;

96



- naprakész információkat nyújt;

- a nagytömegű adatfeldolgozások már napjainkban sem oldhatók
meg',' csak",számítógépek alkalmazásával, az input{utput esz-
közöket is korszeíűsíteni kell;

- olyan biztonsági megoldások kidolgozását teszik lehetóvé, ame-
lyek más módon nem valósíthatók meg.

Az MH-ban alkalmazandó megoldást nem lehet egyértelműen meg_
hatátozni, nincs egységesen "üdvözítő' eljárás. Mindig az adott problé-
makör határozza meg a választandó módszer fajtáját, természetesen a
korábbi alkalmazásoka a|apozottan. Végül is a módszerek alkalmazási
területei kimeríthetetlenek. A lényeg az, hogy a felmerülő probléma
megoldásán dolgozók tájékozottak legyenek a piac által nyújtott válto-
zatok lehetőségeit illetóen,

Összefoglalva a jelenlegi fejtődési trendek azt mutatják, ho§ a kü-
lönféle módszerek egymás mellett alkalmazva, erymiást kiegészítve jelen-
nek meg. A termékazonosítá§ területén azonban az ismertetett példák
alapján is megállapítható, hory a vonalkódos rendszerek a legelterjed-
tebbek. Az alkalmazás területeire a fentiekre alapozottan ajánlás tehető.
Ez a következő:

- a szűken vett termékazonosítás valamennyi területén a HETK
alapú vonalkód;

- személyi ésjármű azonosító és beléptető rendszerekhez mágnes-
kártya vary rádiófrekvenciás jelzés;

- bizonylatok azonosítására OCR vagy vonalkód;

- őrzés-védelem, biztonsági rendszerekhez rádiófrekvenciás jel-
zés.

A Magrar Honvédség különbiiző ellátísi területein a cikkben felso-
rolt eljárásokat ós követe|ményeket figrclembe véve m€alapozott au-
tomatiku§ azonosítási módszer alkalmaására további, a szakterület_
nek rnegfelelő speciális körülményeket is figlelembe vevó, vizsgálat
után kerülhet sor.
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AZ ANYACI BIZTOSÍfÁ§ SAJÁTOSSÁCAI AZ OSZTRÁK
SZÖVET§ÉGI IIADSm,EGBEN

Pohl Árryid|

Áz alóbbi és a következő szómban megjelenő cikkében a
szerzó eg) - a Magnr Honvédséghez hasonló nagsúgli -
hld§erey ellátási íolyamataira irányuló kutatásai ered-
ményét adja közre.

Szerkesztőség

Az anyagi-technikai biztosítás rendszermodelljének e gy változatát
követve' korábbi publikációimban' az általános elveket, és a §zervezeti
alrendszert vizsgáltam az osztrák haderóben.

Felfogásom szerint a szükségletek a vezetés csatornáin történő ke-
resztüláramlás után alakulnak át feladatokká, amelyek a szervezeti és az
infrastrukturális alrendszereken tö rténő" óthaladás' ' soránválnak a szük-
ségleteket kielégító biztosítási folyamattá. A folyamatok "végterméke" a
szü}ségleteket kielégítő szolgáltatás, ami jellegét tekintve lehet ellátá§i
sállítrósi, helyrcállitási vagy segé|ynyújtást és ryógító.

A biztosítási rendszer folyamatainaküxgálatát azért tartom fontos-
nak, mert a folyamatok integrálják a teljes ellátási rendszert, így láthatóvá
válnak a működés és felépííés összefüggései.

Dr. Pohl /iryád óma8y, fóiskolai docens, BJKMF hadtáp és pénái8yi tan§zékvezeió-he|yettes

Katonai Lo8isz|ika 1994l3.szám I 12.oldal

Az osztrák szövetsé8i Had§ere8 anya8i t€chnikai bizí o§ításának általános fendszere, Katonai
Logis^ika l 9 9 4 l 3,szÁm:
Az osztrák haderó anya8i technikai bizto§ító §zeívezeteinek jellemzói és azok funkcionáIi§ fe! -
építése, Katonai Lo8i§ztika 1995/3, szám
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A különböző folyamatokat az anyagi-technikai biztosítás területei
szeíínt, az ágazati jellegnek megfelelően vertikálisanizsgáItam azza| a

törekvéssel, hory a központi és polgári erőforrásoktól a legalsó felhasz-
náló, illetve a legalacsonyabb biztosítási feladatokat önállóan szervező
tagozatig leírható legyen a teljes rcndszer.

Az anyagi-technikai biztosítás rendszerében a folyamatok kapcsol-
ják össze az összes tagozatot,íg az eg,es szervezeti, infrastukturális össze-
tevők működése i§ tanulmányozhatóváválik, amire terjedelmi okok miatt
nem térek ki részletesen.

Az Osztrák Szövetségi Hadseregben, mint minden hadseregben a

békÉáIlapot és hóbonls állapot körülményei közötti biztosítási feladatok,
módszerek, szabályok jelentősen elíérnek egymástól.

Ausztriában ez külónösen bonyolult, mivel a csapatok által végre-
hajtott különböző intenzitású határbiztosítási feladatok során, a külön-
böző tagozatok más és más (béke és háborús) ellátási rend szerint tevé-
kenykednek. Az elíéíesí az je|enti, hog5l az alegységek esetleg háborús,
az őket irártyítí magasabbegységek békeellátási rendben működnek.

A béke és háborús anyagi-technikai biztosítás között számos lényegi
eltérés tapasztalható (1.sz. melléHet). A táblázatban néhány olyan - álta-
lam fontosnak tartott - különbséget foglaltam össze, amelyekjellegüknél
fogva béke és háborús állapotban érzékeltetik az anyagi-technikai bizto-
sítással kapcsolatos eltérő sajátosságokat.

Az anyagi biztosítás az anyagi-technikai biztosítás meghatározó fon-
tosságú ága, amely bizonyos mértékben az össze§ területet átfogja. Rész-
leteiben az ágazati ellátás érvényesül, de a szakaszos jelleg már nem mu-
tatható ki eryértelműen (pl. gazdasági anyagellátás) az osztrák rendszerben.

Ha az anyagi biztosítást, mint önálló rendszert vizsgálom, akkor an-
nak szervezeti nlrendszert a személyi állomanyból, a rendsz€resített tech-
nikai eszk<izökből és a készletekből épül fel. A három összetevó közül
meghatározó a készleü

l00



1 .) A Bundesheer anyagi készleteivel és az ellátási folyamattal
kapcsolatos alapok

Korábbi publikációimban igyekeztem tartózkodni a speciális szakki-
fejezések túlzott használatától, de a készletekkel és a készletképzéssel
kapcsolatban elkerülhetetlen az egyes fogalmak és a köztük lévő össze-
függések pontos megvilágítása.

A különböző katego riák tisttázása uzsrt is fontos, mert tapasztalataim
szeint az egyre bővülő nemzetközi kapcsolatokban a fogalmak nyelvi
szempontból precíz, de szakmailag pontatlan fordítása számtalan félre-
értés forrása. Külön nehéxéget jelent, hory a német és az osztrák szak-
kifejezések nem egyeznek

A rendszerváltás előtti doktrínális kóvetelményeknek megfelelően
Skrabán László ezredesa által kidotgozott, és a Magyar Néphadsereg
Hadtápfónöksége gondozásában 1982-ben kiadott Tájékoztatóban a
szerzó a korabeli hadműveleti irányok bemutatása keretében ismerteti a
Bundesheer anyagi-technikai biztosításának alapfogalmait. A kor igé_
nyeinek megfelelően magas színvonalú tanulmányra azonban rányomta
bélyegét, hogy a kidolgozó részére, az akkori helyzetnek megfelelően
források csak szűkösen, konzultációs lehetőségek pedig egyá|talán nem
álltak a rendelkezésre, aminek következtében máig sincsenek egyértel-
műen tisztázva az rssztrák anyagitechnikai biztosítási rendszer alapfo-
galnai,

4 Vöj skabán Lá§zló: Azosztrák hadsere8ellátócsapatainak kor§zerűsítéséról, a daíldárkötelék-
ben lévó vadásza|e8,}§é8ek védelmi harctevékenysé8ének hadtápbiztosításáról. Hadtápbizto§í-
tás,l980,4.sz.
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Az osztrák haderő anyagait két nagr c§oportba sorolják:

Az ellátási anyagok a katonai szervezetek és a személyi állománytáb-
la és alapnorma szerinti, valamint állománltábla és alapnorma feletti
anyagai-

Az állománytábla és alapnorma szerinti anyagok magukba foglalják
mindazon anyagokat, amelyekkel a katonai szervezetek és a katonák ren-
delkezrek

Álománytáblánés alapnormán/e/ü li mindazon anyag amellyel a ka-
tonai szervezetek és a katonák az á||ománytáb|án és alapnormán felül
rendelkeznek vagy amellyel meghatározott feladat végrehajtása érdeké-
ben ellátják őket,

A katonai szervezetek felmerülő igényeit a szükségletek kielégítése
(Bedarfsdeckung) útján szüntetik meg, ami a személyi és&agy anyagi
szükségletek kielégítésének a szernélyi kiegészítésért vagy az ellátásért
felelős parancsnokág általi tervezését foglalja magába.

A Bundesheeer tábori készletei báziskészletből és csapatkészletből
állnak (1. sz. ábra)

A tábori kószletek (Feldvorrat) a háborús ellátás biztosítása céljából
létrehozott ellátási anyagmennyiségek, amelyek a báziskészletet és a csa-
patok csapatkészletét foglalják magukba.

A báziskészlet (Basisvorrat) a tábori készlet csapatkészleten felüli
része.

Ellátísi anyagok

(Vcísoígutl8sgut)

Alománytábla és
alapnorma szrrinti anyagok

(Ausíiistungsgüt)

Álomirryrábla és
alapnorma fclcni anyagok

(Aus§tanungs8ut)
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A csapatkészlet (Erstausstattung) az el|átási anyagok azon mennyi-
sége, amely harci és szállított készletből áll és képessé teszi az alegysége-
ket (zászlóaljig) feladataiknak a csatlakozó ellátrás kezdetéíg történő
végrehajtására,

A harci készlet (Kampfanteil) a csapatkészlet századoknál rendel_
kezésre álló része (századkészlet).

A sállított készlet (Kolonnenanteil) a csapatkészletnek a zászlóalj
tagozatnál lévő része,

A készletek lépcsőzésével kapcsolatos legfontosabb követelmény az
anyagi önállóság bizto§ítá§a a magasabb tagozat ellátási rendszerének
aktivizálódásáig. Ez a jelenlegi elvek szerint kétnapos önáIló tevékeny-
ségre való képességet kóvetel meg.

l. sámú íbra A kélzletek lépc§őzés€ és kapcsol.tr

Acsatlakozó ellálíís (Anschlussversorgung) más, általában az elöljá_
ró ellátószolgálatok ellátási láncnak megfelelő aktivizálódása.
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A báziskészlet és a csapatkészlet közötti kapcsolatot a csatlakozó
ellátás jelenti. Az elöljáró tagozaí ellátó szervezetei készenlétének el-
érése után a c,satlakozó ellátás útján, a kiszállítás végpontjától ftiggően
(íűzelőállásvagy zászlóalj anyagi-technikai alegységei települési körlete)
pótolják a harci készlet vagy a szállított készlet addig felhasznált részét.

A harciászati követelményeknek megfelelóen áro|t készletet (Sperr-
bestand) is képezhetnek. A zárolt készlet az ellátási anyagok azon meg-
határozott mennyisége, amely csak az azt elrendelő e|öIjár6 engedélyével
használható fel.

Az anyagi biztosítás biztonságát és manóverszabadságát biztosítja a
tartalék készlet (disponierbarer Bestand). A tartalék készlet az e|láíási
anyagok azon meghatározott része, amelyet a vezeíő szervek az előre
nem látható magas felhasználás (veszteség) pótlása vagy az erőkifejtés
összpontosítása céljából hoznak létre.

Az o§ztrák szakirodalomban helyenként előfordul a törnegesen fo-
gó anyagok (Mengenverbrauchsgüter, pl.: lőszer, üzemanyag, műszaki
harcanyag), valamint az €§/enként fogyó anyagok (Einzelverbrauchsgü-
ter, pl.: harckocsiakasztó) gyűjtőfogalom, azonban ezek használata igen
ritkán fordul elő.

A két fogalom a Bundeswehr logisztikai terminológiájában is előfor-
dul, mint a fogyóanyag és nem fogyóanyag (2.sz. ábra).

2. sámú lbre Az lnya8ok íelo§rtás. . Bundesw.hrb€n

Fogyóanyagok Nan fo6lóanyagok

(fcgyvcrzct, ruházat, 8épjárnüvck)

Tómcgescn fogyó anyagok

(lószer, üza.. élm., viz,
műszaki ag.)

Egycn&ént foryó anyagok

(alkamszck, tanozckolq
miihclyfclwerclési agok)
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A Bundesheerben az anyagi biztosítás az ellátási láncon (Versor-
gungskette) megy végbe. Az ellátási lánc valamennyi végrehajtó szint hé-
zagmentes egrmáshoz kapcsolódását jelenti, amit az ellátási folyamatok
megszervezése szabályoz.

Valamennyi biztosítási folyamat előfeltétele az anyagi-technikai szét-
bontakozás (Venorgungsaufmarsch), ami nem más, mint az anyagok, kész_
letek és az anyagi+echnikai szolgálatok hadműveleti követelmények sze-
rinti teljes készenlétének állapota.

Az anyagi biztosítás vezetésének és végrehajtásának sajátos kategó-
riái azellátási számvetési egrségek (Rechengrundlagen), amelynek a leg-
[első szintű vezetés (Főszemlélőség) által meghatározott norrnaértékek-
nek és számvetési módoknak, az egyes harc- és harccal kapcsolatos tevé-
kenységek, a mindenkori harci körülményeknek megfelelő alkalmazását
jelentik.

A csapatkázletet javadalmaásban fejezik ki, aminek tartalína anyag-
csoportonként változik. A különböző javadalmazásokat részleteiben az
egyes ellátási folyamatokon belül fogom ismertetni.

A készletek lépcsőzésének osztrák sajátossága, hogy békében kész-
letekkel csak a központi és a zászlóali tagozat rendelkezik.

A mozgósítási feladatok reszeként tórténik a hadiá§zati készletek szét-
telepítése, melyneksorán a hadtest felvételezi a központi tárintézetektól
a szükséges készleteket, illetve kiutalják számára a megfelelő központi
erőforrásokat. Az e|látőezred - gazdasági és egészségügyi anyag kivéte_
lével - kiszállítja a szükéges készletek a dandár és a zászlóal1 tagozat
részére (csatlakozó ellátós ), illetve megalakítja saját készleteil.

Az ellátási anyagok centralizált tárolása megnöveli a széttelepítés
jelentóségét, ami nem jelent mást, mint valamennyi tagozat készleteinek
teljes körű m€galakítá§át a báziskészletből. Az alegység szintű csapat-
készletek előírt szintje ezt az időtartamot (2 nap) hivatott áthidalni.

Az anyagi biztosítás alapvető ellátási forrásai a csapatok ellátópont-
jai, a központi szerüárak és raktára\ a központi ellátószázado\ a nem-
zetgazdaság kijelölt vállalatai és a helyi polgári kapacitások.

l05



A teljes ellátási rendszerre érvényes, hogy a feladatok a zász|'óalj
tagozat magas fokú önállósága mellett valósulnak meg, Egyes anyagfaj-
ták vonatkozásában az ellátás hadtest-zászlóalj relációban valósul meg.
A dandár ezekben az esetekben tervezó, koordináló szerepet tölt be.

2.) A lőszerbiaosítás alapjai, folyamata

A lószerbiztosítást a hadianyag szolgálat (Feldzeugdienst) szervezi,
a zász|óa|j ta9ozatban az^nyagellátó tiszt, magasabb tagozatokban az 54
- aki a dandárnál csak békében ATF - vezetésével.'

A lőszercsapatkészlet (Munitionse§tausstattung) a fegyverre, szerve-

zetre meghatározott lőszermennyiség, amely képe,ssé teszi a zászlóaljakat
és századokat a csatlakozó ellátás megindulásáíg, varyis legalább 2 napig
harctevékenpégek folytatására.

A csapatkészletet álLalában a zászlóalj gépjárművei szállítják. Acsa-
patkészlet ellátási-számvetési egysége a javadalmazás (Kampftagverbra-
uch, harcnapi, napi felhasználás).

A lőszer e5r javadalmazása a fegyveíre vagy szeívezetre egynapos,
a fő erókifejtés összpontosításának irányában folytatott védelmi harc so-

rán [elhasznált lószermennfség.

A csapatkészlet az adott kötelék jellegétől függóen változhat. Az
erődök lőszer csapatkészlete (Munitionserstaustattung/Feste Anlage) az
erőd fe5rerzetére meghatározott lőszermennfség, amelyrrek rendszerint
további lőszerellátás nélkül kell biztosítania a harcfeladat végrehajtását.
Az erődök csapatkészletét vagy a helyszínen tárolják vagy békében ki-
dolgozott tervek alapján a mozgósítás meghatározott szintjén alakítják
meg.

A lószer csapatkészlet másik sajátos formája a vadászharc-készlet
(JagdkampfausstattungMunition), amely magában foglalja avadászharc

5 Katonai Lo8isztika 1995/3. szám l l5. oldal
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erők tervezett harctevéken}§ége teljes idejére szükséges lószcr minden' fajtáját és mennfiségét.

A lőszer csapatkészlet minden változatának köós jellemzője, hory
rendeltetése az adott kötelék részre a feladat teljes idejére vag5l rövidebb
ideig az anyagi önállóság biztosítása. Az eródök és a vadászharcot foly-
tató csapatok önállóan hajtjákvégre feladataikat, ami megköveteli a fel-
adat végrehajtásának teljes idejére történó ellátásukat.

' A robbanó-, a gyújtóanyag és az aknák eg5ljavadalmazása csakszám-
vetési, igénylési célokat szolgál, nem függ a harc idótaítamától.

A Bundesheerben a lőszer javadalmazás klalaKtésánál figlelembe vet-
ték:

- a kűlföldi hadseregek értékeit;

- az alkalmazási alapelveket;

- a gyakorlatok, hadijátékok valamint a közelmúlt háborúk tapasz-
talatait;

- a csomagolási, tartóssági és tárolhatósági adottságokat.

A lőszer csapatkészletet javadalmazásban Íejezik ki, amita3. sz-táb-
lázat szemléltet.

3. sálnú táblázzt Ló§zcr csrPrtkészl.ack j.v.d.lm.zó!bsn

Fe5rvcr csapatkésdet jrvadalmazisban

lóvészfe5rvcrck (pi. nélkúl) 5

haíckoc§i, öj- pct. lóvc& kéi pct

eszköz6k 4 é§ 2 cm-.r lé. ág].ú

(földi célok cllen)

3

közcpes és nehéz av., 2 és 4 §m-es
lé. ágyu, pcl á8yü

kóü|yú é§ nehéz tábori taraclq

öj. tarack

7
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A lőszer javadalmazás fogalmából következően a számvetéseket a
fő erőkifejtés összpontosításának irányában védelrni harcot folytató alegy-
ségek lőszerfelhasználásához viszonyítják a többi harctevékenységi for-
mánál is (4-sz. tábláz t).

4- czlmú níblázrt A l63zeícllátási §ámvetésck rrorzói

Tcvékcnységjellegc szorzószám

A ao .rökifejtés ös§4ontosít isrinal

irányába folytaton vcdclmi harc,

idóbcn korlátozott rrcdelcrq az

Gllen§ég clókészítctt vcdclrnc ellcni

támadás

l

Védclcrrt időbcn korlátozon

védclem, támadás

0,75

Halo8ató haíc 0,25 _ 0,50

Feldedtés 0,20

Mű. zíralból, rctcszálásokból

folytatott vadásáaíc

0,15

Az cllcnség mélyscgében

folytatott vaóásá.t§

0,2s

A lősrer csapatkészletek megítéléének elófeltétele a lőszerek mennyi-
ségének, típusának és szám szerinti konkét ismerete (2. sz. melléklet). A
melléklet alapján megállapítható, hog5l lövész lószerből a csapatké§zlet
teljes egésze a ka tona, század szintjére van lelépcsőzve.

A parancsnok döntési szabadságát mutatja, hogy néhány lőszerfajta
vonatkozásában a készletek lépcsőzését a zászlőaljparancsnok saját ha-
táskórében szabályozhatj a.

A lőszerellátás vizsgálatánál abból célszerű kiindulni, hogy a Bun-
desheer kerethadsereg, amiből az következik, hory a háborús szewezet-
re történő átállítás során kell a megalakuló csapatok készleteit is létre-
hozni.

A békeállapotban a magyar rendszertől eltérő sajátosság, hogy a lő-
szerkészleteket a központi tagozat szertáraiban és raktáraiban tárolj ák

í48



valamennyi csapat részére. A lószerellátás rendszere több lépésben ala-
kul ki és kezdi el működését (3.sz. melléklet).

A mozgósítási rendszabályok végrehajtása kerctóben a tblállításra
kerilő zászlóa|jak saját eszközeikkel (ellátó-szállító) felvélelezik az utalt-
sági rendnek megfelelő központi tárintézettől a csapatkészletek megala_
Ktásához szükséges lőszert (1. fázis).

Mivel a hadtest és a dandár tagozat sem rendelkezik készletckkel,
ezérí a2. fázisban azellátóezredvégrehajtja a hadte§tés a dandár kész-
leteinek megalakítását, továbbá a csatlakozó ellátás keretében biztosítja
az aknákkal való ellátást.

A hadtestct a lőszercllátás vonatkozásában központi tárintézetek-
hez utaljá\ illetve az ellátás biztonsága érdekében a Hadcrő Ellátócsa-
patok Parancsnoksága önálló lószerelláíő századai hadte§t lősz€rellátó
pontot hoznak létre.

A harctcvékenységek megkezdése után az cllátiás kialakult rendszerében
aktiüZálódik a csat|akozó ellátás, ami akkor a központi tagozattól a had- "

test, illetve a központi szállítózászlóaljak erőivel a dandár és a zászlóalj
taqozat részéíe kiszállítással biztosítja a felhasznált készletek pótlását
(3.fázis).

A 4. lázisban a hadtest saját készleteiből és saját erővel szállítja ki
az alacsonyabb tagozatnak a szükséges lőszerkészleteket.

A harmadik fázis<ln belül megfigyelhető rendszer aktivizálódása idő-
igényes folyamat, ezért a csapatkészlet 2 napos harchoz szükséges mini-
mális mennyisége ezt aZ idó§Zakot hivatott áthidalni. Ebból egyben az is
következik, hogy az ellátási rendszer aktivizálódása és a csapatok készen_
létének ideje köZött eltérés van,

A lószerellátás során az alapvető ellátási forma a kiszállítás, cseten_
ként a vételezés. Az ellátás az elóljáró fclelőssége mellett tagozatonként
történik, de az átrakások csökkentése érdekében egyes tagozatok az cl_
látási láncból kihagryhatók.

Az anyagi-tcchnikai vezeLés az a|árendelt tagozat közclében, az anyagi
készletekkel való menőverek lehetőségének növelése és a gy<lrs beavat-
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kozás érdekében előretolt lőszerké§zleteket hoz létre (mind a MH_nél
az anyagi-technikai első lépcsőben). A megszervezés időszakában a tü-
zéralegységek tüzelőállásaiban földre rakva kiegészítő lőszerkészletet is
Iétrehoznak.

Az anyagi-technikai vezetés javasl atára az adotL a\qgység magasabb-
egység-parancsnok zárolt készlet létrehozását rendelheti el.

A váratlan helyzetekre és a nem váít mértékű anyagfogyás (veszte-
ség) gyors pótlására az anyagi-technikai csapatok telepűlési körletében
tartalék ké§zletet alakítanak meg,

A lőszerbiztosíüís folyamata (4-sz. melléklet) a különböző ellátási
tagozatok arra kijelölt szállító erői és az általuk berendezett ellátópon-
tokon keresztül meg5l végbe.

A hadtest ellátóezred a központi tárintézetektől felvótelezett és meg-
alakitott sajá! valamínt a részére kiutalt központi készletekből haj tj a vég-
re a csatlakozó ellátást.

A hadtest az alárendeltek igényei és a meglévő készletek függvényé-
ben kiszállítja a szükséges anyagmennyiséget rendszerint a dandár lősze-
rellátó pontjára és a dandár tüzéralegysógei tüzelőál|ásába.

A tagozatkiharyás elvének megfelelően a hadt€§t közvetlenül a zász-
lóalj részére is végrehajthat kiszállítást a dandár szervezésében és koor-
dinálásával (tranzitálás). Ebben az esetben a dandár anyagi-technikai ve-
zetóse csupán " üzemirányítói tevékenységet" folytaL.

A zászlíaljak részére lőszer| alapvetóen a dandár szállit kj a zász-
lílalj lőszerellátó pontjára a tüzelőállásokba.

Azász|óa|j eszközei rendszerint a sázadok anyagelosztó pontjaira
és a tüzelőállásokba szállítják ki a lőszert.

Aszázad anyagelosztó pontjáról a készleteket a századok gépjármű-
vekkel vagy gyalogos teherhordókkal juttatják ki a támpontokba.
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Azászlóalj tagozatokban a tagozatkihagyás elve oly módon éwénye-
sülhet, hogy az el|átő-szá|lító szakasz közvetlenül a §zakaszok részére is
kiszálIíthat.

A lőszerellátás rendszerében valósul meg a robbanóanyag-ellátás is.

Az osztrák hadiipar jelentős lőszergyártási kapacitással rendelkezik Auszt-
ria a semlegességből fakadóan iwekezeít csökkenteni a küli'öldtól való
függését, aminek eredményeképpen a rendszeresített fegyverek lőszere-
inek nagy részét saját maga állítja elő.

Ahazai lőszer gyártás és fejlesztés eredményei azt igazcllják, hogy az
osztrák cégek tradicionálisan jól képzett szakembereik segítsógével, a
megfeleló áttérés végrehajtása után, a profiljukba tartozó lőszerek tekin-
tetében kÉpe§ek a Bundesheer háborús szükségleteit kielégíteni.

3.) Az üzemanyag-ellátá§ alapjai, folyamata

A tömegesen fogyó anyagok (Mengenverbrauchsgüter) közé tarto-
zik a lószer és műszaki harcanyag mellett az üzemanyagis, ezért az el|átás
rendszerében is sok hasonlóság fedezhető fel.

Az üzemanyagokat - a magyar elvekhez hasonló - hajtóanyagokra
és kenőanyagokra osztják és a fogalmakba valamennyi technikai eszköz
(repülőtechnika is) üzemanyaga beletartozik.

Az üzemanyag csapatkészlet az üzemanyagok olyan meghatározott
mennyisége, amelyet békében a háborús alkalmaás biztosítása céljá-
ból alakítanak meg és a csapatok feladatuk megkezdósekor állományuk-
nak megfelelően elszállítanak. Ajelenleg érvényes normák szerint az uzem-
anyag csapatkészlet 5 j avada lmazás.

A hajtóanyag csapatkészlet harci rÉsze a Bunrlesheer rendszeresítctt
technikai eszközeiben tartáIykészletként vagy szükég esetén kannázva
van lépcsőzve.

A csapatkészlct szá|Iított rószét (ász\őalj készletéQ a rendszeresített
technikai cszköz(ik szerint megalakítva teljes egészében az ellátó-szállí-
tó szakasz szállítja (5.sz. melléklet).
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A kenőanyagokat a javítószakasz szállítja és a szükégleteknek meg-
t'elelően, a technikai kiszolgálási folyamatok rendszerében adja ki.

A hajtóanyag-ellátás tervezésének és végrehajtásának ellátási-szám-
vetési egysége a javadalmazás (Verbrauchssatz), amelyet minden hajtó-
anyag fogyasztó eszközre megállapítanak.

A hajtóanyag javadalmazás meghatározott idejű űzem€ltetéshez vary
adoít hosszúságú út megtéte|éhez szükséges átlagos hajtóanyag fogyasz-
tás, ami gépjárműveknél 100 km hosszúságú, átlagos körülmények kö-
zött, nappal végrehajtott önálló menethez, aggregátoroknál 8 órás üze-
meltetéshez szükséges haj tóanyagmennyiség.

A hajtóanyag-javadalmazás mennyiségót a gépjárművek fogyasztási
nor mái batározzák meg. Az anyagi-technikai biztosítás vezetésének min-
den szintje rendszeresen felülvizsgáIja a fogyasztási értékeket és a tapasz-
talt eltéréseket egyrészt figyelembe veszik saját tervező munkájuk során,
másrészt jelentik az elöljáró tagozatnak.

A MH-hez hasonlóan az ellátás tervezése érdekében az átlagostól
eltéró körülmények közötti igénybevételi viszonyok várható fogyasztá-
sának megítélését normakülönbözeti szorzők leszik lehetővé (S.sz.táb-

Iázat).

5. sdmú táblázat Normakülönbözeti szorzók

Mene!köriilményck Szorzók

Nappal Éjiet

Osdopmenet I,5 1,5

Önálló menet hegycs tcrcpcn 1,5 z,o

oszlopínrnet hegységben 2,o 7(
Önálló mcnet nchéz tcr.pen I,5 2,0

osdopmenct tcícpen 2,0 ,<

Men€t haícban 2,5 2-5

sérült technika vontatás,

hátiaszá Iitás
2,5
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Az osztrák készletképzési elóírások a zászlóalj szinten 5 ja. hajtó_
anyag készletet írnak elő, ami a gépjárműveknél 500 km út megtételéhez
elegendő mennyiség,

A technikai eszktizcjk eltérő fogyasztásából fakadó ne}rézségeket úgy
kerülik el, hogy alapvető előírásként érvényesítik a tartályban lévő kész-
let minimálisan 0,3 javadalrnaásban megállapított mennyiségét.,

Az alapvető harctevékenységre a védelr re általános fogyas-'ísi ér-
tékek figyelembevételéve| terv ezne k:

- a védelmi harc előkészítése időszakában kerekes és lánctalpas esz-
közök egyaránt 1 ja/nap;

- a védelmi harc megvívása során kerekes eszközök után a vadász_
zászlóaljnál és a tüzérosztálynál 0,2 ja, a páncélgránátos zászlóaljnál Q5
ja, a törzszászlóaljnál 1,0 ja/nap, lánctalpas harcjárműveknél 0,1 jalőra.

Az üzemanyag szállítása jelentős mértékben eltér a magyar gyakor-
lattól, mivel a zász|óallak csak hordózott va§/ kannázott hajtóanyagot
kapnak, illetve szállítanak tovább. Ez a módszer megköveteli a tároló-
eszközökkel való menőverezést, így a csatlakozó ellátás " szakasz- szakasz-
ra tötlénő cserével" (kannacsere) történik, ezért rninden kötelék megfe-
lelő számú íáro|óeszközze| (kannával, hordóval) rendelkezik. A tároló-
eszközöket békében mindig üresen tartják olyan számvetéssel, hogy a
zászlóalj tagozat 1,5 ja, a dandár é§ hadte§t tagozaí 2,0 ja hajtóanyag
befogadására alkalmas kanna- és hordómennlséggel rendelkezzék.

A nemzetgazdaságból lebiztosított tehergépjárművek után 2. a ki-
sebb gépjárművek után 1 kannát tartanak üresen a csatlakoó ellátás meg-
indulása utání kannacserék céljára.

A Bundesheer keretjellegéből fakadóan a technikai eszközök (lóleg
tehergépkocsik) jelentős részét a nemzetgazdaságból biztosítja le. Ezen
gépjárművek után a zászlóaljaknem képeznek csapatkészletet. Az átadási
parancs mellett a polgári gépjárműveket utalvánnyal látják el, amellyel
azok a mozgósítás során polgári töllőállomásokon feltölthetik tartálya-
ikat.
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Az üemanyag-biaosítá§t a hadianyag-szolgálat szervezi a hadianyag-
ellátó tiszt vezetésével, akit ebben a tevékenységében a zászlóaljak szint-
jén még egy üzemanyagellátó tiszthelyettes is segít. Az ellátást az ellátó-
szállító alegységek állományába tartozó üzemanyagellátó é§ sállítóal-
egysége\ valamint a központi tagozatban polgári váltalatok hajtják vég-
re.

Az ellátás alapvető formája a lőszerbiztosítá§hoz ha§onlóan a kiszál-
Iítás,

Békében üzemanyag készletekkel cs ak a zászlóalj és a központi ta-
gozat lendelkezik, tehát a közbeesó tagozatok készletét a mozgósíűs
során alakítják meg,

Az Osztrák Szövetségi Hadsereg gépesítettsége alacsonyfokú. A há-
rom páncélgránátos dandáron kívül nem rendelkezik gépesített maga-
sabbegységgel. Az erők zömét kitevó vadászdandárok alapvető techni-
kai eszkóze a tehergépkocsi. A nebéztechnika alacsony aránya miatt a
hajtóanyag-felhasználás is viszonylag alacsonyabb lesz, mint más, hason-
1ó nagyságú európai haderókben.

A Bundesheer üzemanyag-biztosításának folyamata (6.sz. melléHet )
a Nemzetközi Energia Ugynökég által előírt 90 napos nemzetgazdasági
stratégiai tartalékon alapul.

Mivel békében csak zászlóalj és központi készletek vannak, a moz-
gósítás során annak eryik rendszabályaként megalakítják a közbeeső ta-
gozatok (hadtest, dandár) készleteit, tehát végrehajtják a központi kész-
letek lépcsőzését.

Az ellátási lánc infrastruktúrája nagy mértékben támaszkodik a sta-
cioner katonai töltőállomásokra.

A nemzetgazdasági tárintézetekből a hadtest és a dandár resáre nem
csak a katonai szállítóerők, hanem po|gári szállítóvállalatok is kiszállíl
hatják az üzemanyagot. Az ellátás alapvetően tagozatonként történik, de
az átrakások csökkentése érdekében az ellátást szervezők a tagozatki-
hagyás módszerével is élnek.

t
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A központi tfuintézetek a nemzetgazdasági tárintézetekből egészí-
tik ki készleteiket. A hadtest részre 1 ja üzemanyag készlet megalakítá-
sához 2l3 ja-t wlgári vállalat 1/3 ja-t a Haderő Ellátó Parancsnoksága
biztosít. Ebből a készletből képes a hadtest a dandár tagozat részére az
1 ja csatlakozó ellátást végrehajtani.

A hadte§t ellátóezredet a központi tagozaí eg Yag több üzemanyag-
ellátó századdal (130m3/szd) megerósíthéti. A dándái részére közvetle-
nül a nemzetgazdasági vállalatok is kiszállíthatják a készletekegy részét.

A dandár anyagi-techníkai fónök az ellátás biztonsága érdekében a
zász|óalj tagozat közelében előretolt üzemanyag készleteket alakit meg
(v.ö.: magyar gl.dd. anyagi-technikai első lépcsó).

Azászlóa|l részéte alapvetően a dandár szállítja ki a fogyásnak meg-
felelő anyagmennyiséget. A zászlóalj készleteit, a csapatkészlet szállított
részéí egyrészt a zászlóalj üzemanyag ellátó pontj án, másrészt elóretolt
készletként, mobilizálva vagy földre ralrva a századok harcrendje mögött
tárolják. A zász|óalj tagozat a század anyagelosztó pontj án keresztül pó-
tolja az alegységek készleteit.

Az üzernanyag- és a lőszerbiztosítás szeryezeii szempontjából ery
kézben van.

A hadianyag-szolgálat és a zászlóalj hadianyag-ellátó tiszt, dandár
hadtest 54 azonos elvek alapján szervezi és hajtja végre az elláást. Te-
kintettel arra, hogy mind mennfségét tekintve, mind a harc megvívása
szempontjából kiemelkedően fontos két anyagrólvan szó, az osztrák ka-
tonai vezetés ís kiemelkedő fontosságú kérdésként kezeli az anyagibiz-
tosításon belül.

4.) A hadbiaosi eilátá§ (gazdasági biztosítás)

Az Osztrák Szövetségi Hadsereg anyagi biztosítási rendszerében a
nyugati országok hadseregei és a MH anyagellátásához üszonyítva leg-
sajátosabb területe a szenréll állomány szükségletei kielégíté§ér€ iná-
nyuló gazdasági biztosítás.
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A gazdasági (hadbiztosi) biztosítás mindazon rendszabályok és tevé-

kenységek összessége, amelyek magukba foglalják a csapatok el|átását
gazdasági anyagokkal, a pénzügyi biztosítá§t és a tábori posta működ-

tetését.

Célja a csapatok alkalmazása során megfelelő szolgáltatásokkal, anyagi

eszkozcik és eúátóobjektumok idóben történő létesítésével és a szüksé-

ges rendszabályok foganatosításával, a személyi állomány hadrafogha-

tóságának biztosítása.

Az osztrák szakirodalom a gazdasági szolgálathoz tartoá ellátási anya-

gokat gazdasági anyagoknak nevezi.

Ezek közé tartoznak:

- az élelmezési anyagok és a víz;

- a ruházati anyagok és a személyi felszerelés;

- a katonai kereskedelmi cikkek;

- és a gazdaság-technikai eszközök (pl. mozgókonyha),

A csapatok gazdasági ellátását az anyagi-techaikai törzsek gazdasági

vagy intendánslhadbiitos) ti§ztjei vezetésével a gazdasági szolgálat

hajtja végre,

A végrehajtó alegységek a zászlóalj, a hadtest és a központi tagozat-

ba vannai szeruezve.Á dindárok nem rendelkeznek gazdasági alegység_

gel, így szerepük az alárendeltek elöljáró tagozatnál történő vételezésé-
-nek 

Úegszervezésére és ellenőrzésére korlátozódik,

Az osztrák elvek szerint az élelmezési biztosítás a gazdasági anyag-

biztosítás legfontosabb, a személyi állomány hadrafoghatóságát alapve-

tóen meghatározó ré§Zterülete.

Az élelmezési anyagok tábori késztete csapatkészletből és bázis_

készletből áll.

Az élelmezési csapatkészlet a zászlóaljak összlétsáma után megha-

tározott és általuk etsrállítandó élelmezési anyagmennyiség,
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Az élelmezési anyagokból megalakított csapatkészlet funkciója lé-
nyegesen eltér a többi anyagfajtából kópzett csapatkészlet szerepétól.

A Bundesheerben a csapatkészletek t'eladata általában az, hogy biz-
tosítsák a csapatok anyagi szükségleteinek kielégítését a csatlakozó el-
látás kezdetéig (2 nap),

Ezzel szemben az éIe|mezésí anyagokból létrehozott csapatkészlet
csak a c§atlakozó ellátás megszakadása után használható íel.

Az élelmezési biztosítás ellátási-számvetói eg,sége a javadalmaás
(Tagessatz), ami az éIelmezésí anyagok olyan mennfsége, amely l fő 1 napi
élelmezéséhez szükséges.

A csapatkészlet összességében 7 javadalmazás ólelmezési anyagot
t?JLa|maz (6. sz. túblázat).

6. §zámú táblázát Az élelmezési anyagból megalakított c§lprtkészletek
felo§ztása

Csapatkészler Ncm romlarrdó

készlet
Egyéni zirolt

készlct
Csök*cnlett egyéni

záíolt készlet

'| ja 5j, + l ja +lja

A nem romlandó készlet (Volle Tagesportion) főként tartósított
élelmiszerekből (konzerv, kenyér, pékárú, marhahús), csokoládéból, va-
lamint a kereskedelemból beszerzett áruíéleségckből (tésztafélék, riz§,
szárított zöldsóg, kávé, kakaó, tca, cukor, éblaj) áll. A kereskedelemből
beszerzctt cikkeket nem központilag, hanem a csapatok élelmezési ellátó
alegységein keresztül szerzik be.

Az 5 ja tellcs napi adagból 3 ja -t a ászlőalj gazdasági szakasz élel-
mezési részlegéne\ 2 ja_t élelmezési ellátórészlegének gépjárművei száI-
lítanak.

Az egyéni árolt készlet (Volle Eiserne Portion) lőkónt 24 és 48 hóna-
pig eItartható konzervekből áll, amit a gazdasági szakasz élelmczési el-
látó raja szállít, tle kiadható a százarloknak vagy a szcmélyi állománynak

l17



is. I-épcsőzéséról az anyagi-technikai főnök javaslatára a parancsnok dönt
és csak az ő engedélyével használható fel.

A csökkentett eg5réni zánolt készlet (Gekürzte Eiserne Portion) kon-
centrátumokból áll. Konkíét ös1zetétele:

- 18 db 9 g-os főétel;
- ó db kakaó tabletta.

Acsökkentett egyéni zárolt készlet szerepe, hogy szúkséghelyzetben
eg napig biztosítsa 1 fő élelmezését.

A csökkentett egyéni zárolt készletet a feladat megkezdése elótt ki-
adják a személyi állománynak, de csak a parancsnok engedélyével hasz-
nálhatják fel.

Az élelmezési csapatkészletek részeként az élelmezési ellátó rajok
gépkocsijai 7 napi ételkészítéshez szükéges fűszerkészletet szállítanak,

A vízelláás a gazdasági szolgálat feladatá. A vizet a felhasználás
célja szerint ivóvizre (Trinkwasser), egészségűgd vízre (Wasser für den
Sanitátsbedarl) és mosdóvízre (Nutzwasser) osztják fel.

Az ivővízhez tartozik az éte|készít&hez, a higiéniai céloka és a kony-
hatechnikai eszközök felhasználására szolgáló vízmennyiség. A vízellátás
napi normája ivóvízből 5-8 Vfő, nrosdóvízből 10 Vfő.

A megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása minden tago-
zatnáI a gazdasági alegységek feladata és alapvetően az alkalmazási kör-
zeí po|gáíi vízhálózatára épüI. A víz te|használásához történő előkészi
tése űztisztító tablettákkal vagy víxzűrő berendezésekkel történhet. Ilyen
eszközökkel egyenlőre csak az cgészségügyi alegységek rendelkeznek. A
gazdasági alegységeknél a rendszeresítésűket tervezik, de a megvalósítás
egyelőre nem várható.

A zászlóaljak élelmezési ellátórajaíná| a víz tárolására és elosztására
20 l-es kannák állnak rendelkezésre.
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A katonai kereskedelmi ellátás feladata a személyi állomány napi
szükégeleteinek katonai kereskedelmi cikkek biztosításával történő ki-
elégítése,

A katonai kereskedelmi cikkek körébe élelmiszere\ élvezeti cikkek
és a napi igényeknek negfelelő áruféleségek (higiéniai cikkek, tisztító-
szerek) tartoznak, amelyeket a csapatok katonai kereskedelmi részlegei
a katonák részére biztosítanak,

Az áruválaszték megfelel a békében működó kaíonai vegresboltok
kínálatának.

A csapatok katonai kereskedelmi elltását azellátőezred katonai ke-
reskedelmi részlege és a zászlóaljak gazdasági szakaszai hajtják végre.

Az árukat a gazdasági szolgálat arra kijelölt tagja vagy a polgári ke-
reskedelemtől vary az elöljárótól vételezéssel és vásárlással szerzi be.

A századok a szolgálatvezetők felelősségével megrendelő lista alap-
ján igénylik a szükséges cikkeket, majd a megrendelókkészpénzze|meg-
térítik a megvásárolt árukat.

A ruházattal és a személyi felszereléssel történő ellátást a gazdasági
alerységek ruházati rajai, részlegei hajtják végre zászlőalj és hadtest
szinten,

A szeméIyi felszerelés a srcméIyi állomány testi épségét és életét tá-
bori körülmények között megóvó cikkeket foglalja magába.

Központi ellátási bázist a Haderő Ellátócsapatok Parancsnoksága
alárendeltségébe tartozó Ruházati §zertár képez.

Az alegységek ruházati és személyi felszerelési "M" ké§zlete a sérült,
használhatatlann á vá|t vagy megsemmisült anyagok pótlrását teszi rövid
ideig lehetővé.

A zászlóa|jak "M'Lkészlete a századokhoz é.s a zász!óalj ta9ozatba
van lépcsőzve ( 7. sz.t á blázat ).
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7. §rjmú tiblázat A rüházáti & §zemélyi íclsz€r€lési "Nt" készlc-
tek lép.sórése (D.r.b/pá r)

Fsz A cikk m.gnev.zése Zásdóali Század

t EEvéni ftizóbercndczés l0
z. Evöc§é§zc l0 2

3. Zubbony 20 z
4. Evó&észlet l0 l

5. Kcszt_vú l0 2

6. Kulacs l0 2

1. kulacs tok l0 2

8. Deréksái 5 2

9. Ing 20 4

l0_ Nadrig 20 2

ll Zubbony l5 3

12- Tábori sapka l0 3

l3. PuIóver 5

l4. Hátizs& 5

l5. Tábori zsák J

l6. Háló2J,i} 5

l6. Kónnyitett bakan§s l0 4

l7. Bákáncs l0 4

l8. Tö.ülközó l0

l9. Nídíágtartó 5 2

20- sisak belés 5

2|- Overall l0 ,)

,r,,
Plúss-sapka l0 3

23. Esóköpeny 5

24. Asó l0 2

25, Asó tok l0 )

16. AcéIsisak 5

21. sisak álcaháló 5

28. MáIhafelszerelés 5 l
2q kcszvú huzat l0 2

30. Nadráp l5 3
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Az anyagok javítása és mosatása az e|öljár6 gazdasági eilátóponttal
történó cserével valósul meg.

Sajátos megoldiás az osztrák anyagi-technikai biaosítási rendszerben,
hogy a csapatok pénzügd biáosítrása háboniban a gazdasági ellátás rend-
szerében valósul meg.

A csapatok alkalmazása során felmerülő megnövekedett pénzszük-
ségeletek biztosít ásárakészpénzzel látják el a zászlóaljakat.

A készpénzellátás a csapatkészletből és a csatlakozó ellátás rend-
szerében történik.

Készpénzből a csapatkészlet nagyságát a mozgósított szeívezetnek
megfelelően a mozgósításért felelős parancsnoks ág az előkészítés kere-
tében haíár ozza meg és a mozgósítási rendszabályoknak megfelelóen hajtja
végre az ellátást.

A csatlakozó ellátás a készpénzellátási lánc egréb elláási folyama-
tok keretében történő fenntaríását szolgálja. Ennek szervezeti kereteit
a üibori pónztárak (Feldkasse) és a tábori kiíizetőhe|yek (Feldzahlstel-
le) rendszere képezi.

Acsatlakozó ellátás célja a készpénz csapatkészletek feltöltése és az
uüínpótlás biztositása.

A csapatok pénzkereteikből téitik meg

- a kártérítéseket;
- a beszállásolási költségeket;
- a beszerzett élelmiszert, túzelőanyagot és szalmát.

A gazdasá§ bbtosítás folyamata az élelmezési el|áíás terén - az ét-
kezéshez történő előkészítés miatt - sajátosságként az ételkészítés tech-
nológiai folyamatát is magában foglalja.

Az ellátás szervesen kapcsolódik a polgári ellátási rendszerhe4 mi-
vel a csapatoknak lehetőségük van az élelmiszerek helyszíni beszerzésé-
re.
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Az éIelmeúsíbiztosítás területén azonnal meg kell indulnia a csat_
lakozó ellátásnak, mivel alapvető követelmény a 7 ja{ magában foglaló
csapatkészlet állandó fenntartása.

A Haderő Ellátócsapatok Parancsnoksága alárendeltségébe tartozó
négy gazdasági szertár tárolja békében a csapatok készleteit. A mozgó-
sítás után, a csapatok azonnal felvételezik a szü*séges csapatkészleteket,
majd kétnapos vételezési ütemezésben hajtják végre a csatlakozó ellá-
tást.

A központi tagozat gazdasági anyagellátó századai 15.000 fő élel-
meáséhez szükéges készletekkelrendelkeznelr Ezekkel az alerységekkel
a hadtest gazdasági anyag€llátó pontját eűsítik meg.

Az ellátás folyamatában (7. sz. melléHet) a mozgósítás után a had-
testek és a zászlóaljak megalakítják saját gazdasági anyagkészleteiket és
azonnal aktivizálják a csatlakozó ellátást, aminek következtében élelme-
zési ellátás szempontjából folyamatosan fenntartják a hétnapos önálló
tevékenységre való alkalmasságot.

A központi szertárak kiadott készleteit a polgári ellátási rendszeren
keresztül pótolják. A hadtest gazdasági ellátóponíot telepít és az innen
kiadott készleteket a központi tárintézetekből vételezi fel és pótolja.

A zászlóalj gazÁasági szakasza gazdasági ellátópontot telepít, amely-
nek készleteit a dandár által meghaíározottvételezési rendnek megfele-
lóen kétnaponként a hadtest tagozattól pótolja. A gazdasági ellátópont
hajtja végre az ételkészítést és tárolja a zászlóalj ruházati, személyi fel-
szerelési és élelmezési anyagai csapatkészletét.

A zász\óalj anyagi-technikai alegységeinek települési körletébe hát-
ravont század ellátórajok részei a század szolgálatvezetők vezetésével
naponta egyszer felvételezik a készételt, a hideg élelmet, a tábori postát
és esetenként a kiutalt készpénzt.

Az élelmezési anyagokat az alegységek csoportosításának megfele-
lően készletezve szállítják a század anyage\osztó pontjára, ahonnan te-

repjáró gépjárművekkel vagy ételhordó katonákkal juttatják el a szaka-
szokhoz.
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A ruházati anyagok cseréjét is a gazdasági ellátás elózőekben leírt
folyamatában hajtj ák végre.

ABundesheer gazdasági biztosításának rendszerébe tartozik a tábo_
ri posta (Feldpost) biztosítás, amelynek rendeltetése a szolgálati é§ a
magánjeliegű posúforgalom lebonYolítása. A tábori posta végréhaltó
szervei a tábori postahivatalok (Feldpostámter).

A tábori postával történó ellátás (8.sz. melléklet) párhuzamosan fo-
lyik az élelmezési ellátással.

A postaküldemények a tábori postahivaíaltól a tábori posta§/űjtő_
áIlomásra kerülne\ ahonnan osztályozás után szállítják a dandárhoz
vary közvetlenül a ászlóalj gazdasági eMtóponton létesített íábori pos-
taállomásra, ahonnan a századok az é|elmezési anyagokkal együtt szál-
lítják ki a személyi állomány küldeményeit.

5.) A fenntartási anyagbiaosítás alapjai, folyamata

A fenntartási anyagbiztosítás célja háborúban a csapatok a hadra_
fogható§íg megtartásához és helyrcáütásához szükéges anyagokkal tör-
ténő ellátása.

A Bundesheerben az összes fenntartási anyagkészletet tábori fenn-
tartási anyagkészletnek nevezik (Ersatzteilfeldvorrat), amely csapatkész_
letből és báziskészletből áll.

Fenntartási anyagból a csapatkészletek a javítócsapatoknál már bé-
kében megalakított javítóanyag -mennfségek, amelyek legalább 48 órás
védelmi harchoz biztosítják az alkalmazás szempontjából fontos techni_
kai eszközök hadrafoghatóságát.

A báziskészlet a fenntartási anyagoknál is a tábori készlet csapat_
készletén felüli része.

A készletek lépcsőzését úry hajtjákvégre, hog5l az alsó és a köápső
vezetési szintek ja vítőszázadai acsapatkészletból, a bázisjavítással foglal
kozó szervezetek pedig a báziskészletből biztosítsák anyagigényeik kielé-
gítését.
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A Bundesheerben a lebiztosított polgári technikai eszközök után nem
képeznek javítóanyag-készletet.

Az anyagelláúás helyreáIlíüósi láncban történik Az anyagi szükség-
letek kielégítésének másik módja a nem javítható eszközök szétbontása,
amit 2ászlóalj szinten szabályoznak.

6.) Az egéslségügyi anyagbiáosítás alapjai, folyamaía

Az egészségügyi anyagbiztosítás speciális ágazati felada\ ezéft azt
az egészésgügyi szolgálat hajtja végre. Az ellátás alapvetően a gyógyító-
kiürítő biztosítás rendszerében tagozatonként történik.

Az egészségügyi anyagok is tábori ké§zl€tet alkotnak, ami a csapat-
készletből és a báziskészletből tevődik össze.

Az egészségügyi csapatkészletbe tartoznak mindazon anyagmeny-
nyiségek, amelyek az adott egészségügyi biztosítási elem számára lehe-
tővé teszik feladatának a csatlakozó ellátás megindulásáig történó vég-
rehajtását.

A csapatkészlet általában 3 javadalmaásból áll. Az egészségügyi
anyagok egy javadalmazása a zászlóa|jláI eg közepes harcnapon bekö-
vetkező várható veszteségnek megfelelő átlagos anyagfelhasználás.

Az egészségűgyi anyagokat a csapatok közvetlen ellátására tartják
készenlétben. A mozgósítás után megalakult csapatok készletét az "M"-
raktárakban vag5l a megala|dtási hely közelében íímlják.

Azász|óa|j csapatkázletének súlya mintegy3-3,5 tonnát tesz ki.

Az anyagbiztosítást az anyagi-technikai fónök vezetésével az egész-
ségügyi szolgáIatfőnökök irányítják

Az egeszségüryi anyagellátás (9. u. melléHet) kőzpontíszerveaz egész-
ségüg;ri raktár, ahol a gyártó vállalatoktól beérkező anyagi készleteket
tárolják.
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Az anyagcllátás következő Lagozata a hadtest ellátóezred és a had-
test egészségügyi ezred.

Az ellátóezred tábori anyagellátő-századának egészségügyi anyagel-
látó szakasza biztosítja az alárendeltek csatlakozó ellátását. Az elldtóez-
red kiszáI\ítja az egészségügyi anyagot a dandársegélyhel;re és a kórhá-
zakba, ahonnan a dandár gépjármúvei továbbszállítják a zászlóalj-segély-
helyekre.

A zászlóalj+egélyhely felelős az alárendeltek teljes körú egesaégügyi
anyagelláiásáért.

A Bundesheer anyagi biztosítási rendszerének v izsgálatábő| az
atábbi következtetésekvonhatók le:

1.) A készletek békében történő centralizált tárolása miatt a csapa-
tok feladataikat csak a mozgósítási rendszabályok végrchajtása után, a

készletek széttelepítésének befejezését követóen képesek megkezdeni,

2.) A harctevékenységek sikeres megvívásának előfeltétele a csatla-
kozó ellátísként definiált ellátási lánc hatékony működése.

3.) Az anyagi biztosításnál érvényesül a csapatok feladat teljes mély-
ségére történő ellátásának terve.

4.) Az anyagáramlást az"ellátó központként" is működő Haderó El-
látócsapatok Parancsnoksága vezérli a polgári erőfornásol! a központi tár-
intézetek és a c§apatok kajzött.

5.) Az ellátás a vételezés és a kiszállítás kombinációjában valósul
mcg, melynek során érvényesül a tagozatkihagyás is,

ó.) Agyors beavatkozás lehetősége érdekében előretolíanyagi kész-
leteket külónítenek ki (anyagitechnikai elsó lépcsó).

7.) Afelülről let-elé tortón(í anyagáramlás azelöljáó felelőssége mel-
lett valrisul meg.
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IFORÉSMAGYARORSZÁG

Eltiszó

A Magyar Honvédség ésjogelődje tórténetében első alkalommal ke-
rül sor - Országgyűlési és Kormány felhatalmazás alapján, - hory magyar
katonai alegység NATO kötelékben (jelenleg IFOR alárendeltségben)
fe|adatot hajt végre,

A Magnr Műszaki Kontingens megalakítása, felszerelése, techni-
kai eszközeinek meghatározása úry a Honvédelmi Minisztérium, mint a

Magyar Honvédség Parancsnoksága, azon belül is az Anyagi-Technikai
Főcsoportfőnökség kiemelt feladatát képezte és képezi napjainkban is.

A katonai felső vezetés elgondolásának és intézkedéseinek gyakor-
lati megvalósítása, az erőfeszítések eredményei, olykor nehézségei olvas-
hatók a következő két szerző (Adorjáni István ezredes és Bognár Géza
alezredes) dolgozatában, melyeket nagy tisztelettel ajánlom a Kedves Ol-
vasók firyelmébe.

komondi Mórton ezredes
MH HCSF h.

A LOGISZTIKAI TÁMOGATÓ SZAZAD MEGALAKÍTÁ-
SÁNAK ÉS UÚrÖOÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Bognór GézaÍ

A dé|szláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító eíők
(IFOR) kötelékében résztvevő Maryar Műszaki Kontingens honi terü-
letról történó megbíáató ellátása érdekében a Boconádi Szabó József
|ogisztikai ezred alárendeltségében, Kaposvár helyórségben ideiglenes
alegység, Logisztikai Támogató Sázad került létrehozásra.

l Bo8nár Géza atezrede§,aMH 64, Boconádi szabóJóz§ef Lo8isaikai Ezíed paranc§noka

l36



A század szervezeli kereteit "Allományjegzék" tarta|mazza. LéLszá-
ma I04 íő, rendszeresített technikai eszközeinek száma 5l db, állomá-
nyába utánpótlást elókésátő, biztosító alegységeket és vegles szállító sza-
kaszt szerveztek. Az alepség sajátossóga, hogl:

- tevékenpégét a kontingens küldetésének befejezéséig végzí, azl
követóen megszűnik;

- a vegyes szá|lító szakasz IFOR állományba került;

- a légiszállító raj a repülő- és légvédelmi hadtest állományából lett
kijelölve és vezényelve nappali készenléti szolgálatba;

- az állomány egy része vezénylés alapján (rendelkezési állományból,
más katonai szervezettól), másik része eredeti beosztása ellátása mellett
végzi feladatát.

A Ingisztikai Támogató Század alaprendeltetése: a kontingens mű-
ködéséhez szükséges eszközök és anyagok megbízható utánpótlása.
Aleglségeinek feladatai:

a./ A honi teüIeten tevékenykedők alapvető feladata:

- a műszaki kontingens igényeinek feldolgozása;

- a szükséges eszközök és anyagok beszerzése;

- a központi ellátó szervektól - az anyagkeret ellátás körébe tartozó -

anyagok és eszközök igénylése;

- a kiutalt készletek átvétele, raktározása, kész|etezése, szállításhoz
történő előkészítése;

- az eszközök - kontingens lehetőségeit meghaladó -javítása, javítás-
ba adása;

- a szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések megkötése;

- a számlák kiegyenlítése;
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- a felhasználások MH számlarendjének megfelelő okmányolása, tel-
jeskörű számüteli nyilvántartás vezetése.

b.l A szúllítást végrehajtók alapvető íeladata:

- a kontingens részére után- és hátraszállítások heti két alkalommal
(kedd, péntek) történő végzése;

- naryvolumenű szállítási igények e§etén rendkívűli szállítások kon-
tingenshez történő végrehajtása;

- feleslegessé vált, illetve selejtítésre javaslatba hozott anyagok és

eszközök hazaszállítása.

A Boconádi Szabó József logisztikai ezred pénzügJri és számviteli
szolgálatának bázisán, a szolgálat szervezeti megerósítésével, illetóleg
külön valutapénztár működtetésével került megszervezésre a műszaki
kontingens, valamint a század személyi állományának folyamatos pénz-
beni (USD és Ft) ellátása, a beszerzések finanszírozása, valamint a kon-
tingens részére kiadott anyagi-technikai eszközcik teljeskörú számviteli
nyilvántartása és elszámolása. Aszemélyi állomány pénzbeni ellátása ke-
retében a logisztikai ezred p énzügli számviteli szolgilatánál történik:

- az illetmények, valamint egyéb rendszeres és esetenkénti pénzbeni
járandóságok folyamatos számfejtése és folyósítása;

- külföldi szolgálatot teljesítők hazai illetményének címzetthez való
eljuttatása, illetőleg bankszámlára való átutalá§a;

- devizaellátmányból keletkezett megtakarítások devizaszám|ár a v a,
ló átutalása;

- a Lámogatő század részére a rendszeres illetményen felűli pénzbeni
juttatások (pótlékok és napidíj) folyamatos számfejtése és fo\ósítása.
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A Logisztikai Támogató Század által végrehajtandó, illetve vég-
rehajtott anyagi-technikai biztosítási feladatok

a.i ÁItalános feladatok

A század megalakításától kezdődően végzi a műszaki kontingens ál_

tal felhasznált anyagitechnikai eszközök és anyagok pótlását a haíáron
túlra tőrénő szállítását, valamint a megbibásodott, a műszaki kontingens
eróivel nem javítható technikai eszközök hazaszállítását-

A műszaki kontingens által megküldött igényeket a logisztikai ezred
parancsnoka bírá§a el és biztosítja az érvényben lévő normák, normatí-
vák alapján. Az ezred lehetőségeit meghaladó igényeket szolgálaii úton
felterjeszti, ígényli az elölj áró szervezetektől, ellátó központoktól.

Az ellátás biztonsága érdekében tartalék technikai (gépjármű, hír-
adó, elektronikai) eszközöket, hadiruházati és felszerelési készleteket
tárol, igény alapján az ellátó központoktól vételez, illeWe kóltségvetés
terhére szerez be.

Aszállítást megelóző napon állományával végrehajtj a a kiszállítandó
eszközök és anyagok készletezését, málházását, a mozgásbizonylatok ki-
áIlítását, valamint a száIlítmány vámkezelési eljárásának előkészítését.

A műszaki kontingenshez történő ki - és hátraszállítást aszázadkőz-
úton, elsősorban az ellátó alegység vegtes anyagszállító szakasz eszköze-
ivel h ajtja végre, szükséges esetben azonban lehetőségevan a szállításhoz
polgári eszköz igénybevételére is. A szállítási feladatok előkészítését és
végrehajtását a logisztikai ezred az IFOR erők szállítást szervező-koordi-
náló szerueivel, illetve a vámkezelések vonatkozásában a Beszerzési Hi-
vatal kihelyezett részlegével történő együttműködésben végzi.

A logisztikai ezred fontos feladatát képezi a hátraszállított és visz-
szaszállításra tervezett esz,közök javítósa, javítáSba adása, va|amint az
érvényben lévő szabályzók szeíinti selejtítése, illewe a központi tárinté-
zetekhez selejtítésre történő beszállítása is. Yégzi a műszaki kontingens
á|ta| készített ekzámolúsok vizsgálatát, a íe|használások számviteli rend
szerinti elszámolásád illetve a kontingens eszközeinek, arryagainak számvi-
teli nyilvántartásáí, a kontingens állománya részéról elkészített kireljá-
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rdsok intézését, a megküldött kártérítési okmányok rendezését, az elve-
§zett, megsemmisült eszközök pótlásához, leírásához szükséges okmá-
nyok elkészítését.

A Támogató Század jelentő§ebb anyagi-technikai biztosítási szak_
feladatai:

Az el|átás rendszerét mindkét ellátási rend jellemzi:

- Egtagozatos az ellátási rend az élelmezési romlandó anyagok, bü-
féáruk, elhelyezési anyagok, ruházati anyagok (irodaszer, mosatás-vegy-
tisztítás), részben a haditechnikai anyagok vonatkoziásában,

- Kéttagozatú az el|átás azon haditechnikai eszközök és jaűtóanya-
gok vonatkozrásában, amelyeket a különböző Ellátó Központoktól igé-
nyelünk, valamint a felmerüló szükségleteknek megfelelően a hajtó- és
kenőanyagok biztosítása során.

Az ezred által bes zerzett,beszerz,endő anyagi készletek fedezetét kü-
lön IFOR költségvetési terv sz€rint kiadandó költségvetési előírányzat
biztosítja, míg az Ellátó Központok készletéből kiutalt eszközök és fenn-
tartási anyagok értéke a csapatkölt§égyeté§t nem terheli.

A technikai eszközökjavítása tekintetében a kontingens eróivel nem
javítható eszköxikhazaszállítása, csereeszköz biztosítása elve érvényesül,
amelyhez a fóbb technikai eszközökból tartalék áll rendelkezésre.

Kiemelt jelentős@el bír - megítélésem szerint - hogy a műszakí kon-
tingens élelmiszer biztosítása telje§ egészeben a hazai bázisról történík
A logikai ezredtől két hetente a nem romlandó, heti két alkalommal a
romlandó élelmiszer, a kenyér és palackozott ivóvíz utánszállítása törté_
nik a jóváhagyott étlapnak megfelelően.

A zöldégfélék konyhakész állapotban kerülnek kiszállításra, amely-
nek előkészítését külön munkacsoport végzi.

A ruházati utánpótlás és csere a megalakított tartalék készletek ter-
hére, míg a mo§atási szúkéglet kielégítése a Centrál Mosotlák Rt. szo|-
gáltatásának igényebvételével valósul meg.



Egyéb, elsősorban a fenntarL,ísi és elhelyezési anyagok biztosítása a
kontingens igényeinek megfelelően, kombinált ellátási rendben történik.

A Logisztikai Tám ogató Századíevékenpégét az elmúlt időszakban
a negbizhatóság jellemezte, állománya és a kialakított működési rend
biztosította a kontingens részéről jelentkező igények kieléEítését. Heíi
rendszerességel, két-két szállítássa! közel 400 tonna anyag beszenését, elő-
kcszítését, vámoltatását és átadás-átvételét, valamint elszámolását végez-

ték el. Az alaprendeltetésüknek megfelelve megteremtették a Magyar
Műszaki Kontingens küldetésének anyagi-technikai biztositísát, a fel-
használt készletek utánpótlásának hátországát.
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MAGYAR UŰSZaru KONTINGENS
pBrxÉszírÉsÉnnr És a.t -xar vlz-Ásr(Nlr

ANyAGI-TECHNIr,cJ nIzrosírÁsA.

Adorjóni Isudn|

Az OrszággÉlés a1l2l1995 , lfrL2./ OGY haározatában elózetesen
hozzájárult a délszláv vá|ság békés rendezését szolgáló negáIlapodás
végrehaj tását biztositó IFOR eűk egségeinek Magramr§zág terüleíén
történő átvonulásához, átneneti ál|omásoztatásához, valamint ahhoz,
hog az IFOR erők kötelékébe a Kormány korlátozott számú - nem több,
mint 500 fós - önálló műszaki alerységet küldjön.

A határozat kihírdetése időszakában - az akkor még - Szárazföldi
Csapatok Parancsnokága és kijelölt katonai szervezetei az éppen aktu-
ális szervezési feladaton dolgoztak. Az anyagi-technikai szakállomány az
év végén "szol<á:sos" - likviditási, készlet- és anyagkeret elégelenségból
adódó - gondokkal küzdött. A Kaposvár helyőrségben diszlokáló, felszá-
moló és egy új katonai szervezetet, a logisztikai ezredet létrehozó csapa-
tok december elej én (7995.12.03-06. között), mindössze néry nap alatt
végrehajtották két laktanya állományána\ haditechnikai eszközeinek
és anyagi készleteinek egy laktanyába yaló átc§oportosítását két béke
gazdálkodást folytató katonai szeírezet ery gazdálkodási rendszerbe
történő összevonásáí.

Az IFoR erők tevékenységével kapcsolatos első feladat valószínút-
lenül szűk határidő alatt végrehajtott, hatalmas volumenű munka volt.
Jelentősége abban állt, hog5l egyfelől megteremtette az USA IFOR erők
részére e§/ Iogisztikai bázi§ létrehozásának alapját, másfelől pedig a lét-
rehozandó Maryar Műszaki Kontingens alkalmazása anyagi-technikai
utánpót|ás - biztosííás szervezeti és személyi feltételeit.

A Magnr Műszaki Kontingens (továbbiakban kontingens) a MH
hadrendjében ideiglenes katonai szeíyezeíként, a SZCSP jogutód gépe-

l Adorján lstván ezíedes, MH 4.8ép€sített hadtest ATF-helyettese, aki az IFoR feladal kezdetétól
íésztvesz az alyagi-technikai biáo§ítá§ feladatok gyakorlati megvalósításában,
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sített hadtest (g.hdt.) parancsnok közvetlen alárendeltségében alakult
meg. Al|ományát önkéntes jelentkezókből MH szintű bizottság által ki-
vála§ztott tisztek, tiszthelyettesek és szerződéses tisztesek alkotjálc Szer-
vezetében konting€n§ paranc§nok§ágot műszaki ászlóaljat, törzs- ós lo_
gisztikai sázadot hoztak létre.

A kontingens felkészítéséte e|őzetes tervek szerint nég hét állt ren-
delkezésre, késóbb - az előkészítő részíegkívételével - a megalakítástól a
horvátországi Okucaniba tórtént átcsoportosítási9 hűt hét alalt 1ra|ósult

meg-

A kontingens fe|készítése időszakíban (1995. 12.15-1996.01.16.) az
anyagi_technikai biztosítással szemben a legfontosabb követelmóny volt,
hogy a kontingens íelszereltsége, ellátoxsága feleljen meg a NATO által
vezetett nemzetközi hadtest igényeinek!

Ezen belül a fóbb szakági követelmények a következők voltak:

- a bevonulás hclyén (Szeged, Ercsi helyőrség) a szakkkiképzéshez
szükséges egyéni felszerelés (ruházat, feglverzet), illetve nótlen szálló
jellegű elhelyezés biztosítása;

- szaktechnikai eszközök kijelölésével, kiképző állomány átcsopor-
tosításával a szakmai felkészítés, majd Ercsi helyőrségben a speciális fel-
készítés feltételeinek megteremtése;

- a hadtest alárendeltségébe tartozó csapatok készletébőlvaló átcso-
portosítás útján a haditechnikai eszközök ósszevonása és felkészítése a
műveleti területen történő alkalmazáshoz azzal az engedménnyel, hogy
e élra "Mz"besosrolású eszkcjz is í'elhasználható, illetve a nem biztosítható
technikai eszkcizók központi készletből kerúlnek ki-(át-) adásra;

- anyagféleségenként differenciált mértékű (a tervezett alkalmazás
időszakára elegendó, illetve minimálisan egyhavi, élelemból és ivóvízből
8 napi) tartalék készlet megalakítása;

- a kontingens átcsoportosításának vasúti szállítással történő végre-
hajtása;
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- a honi területen való tartózkodás i dőszakában az állomány elhelye-
zésének, ellátásának és a technikai eszközcik kiszolgálásának az el|átó
egységbáZisán történő, míg aZ alkalmazás idószakában a kontingens min-
dennemű szükégletének honi területről, utánpótlási eg5rség útján való
biztosítása.

A kontingens feladatának specifikuma, tervezett alkalmazása szá-
mos, eddig nem vagy csak ritkán elóírt feladat megszervezését és megva-
lósítását tette szükségessé, amelyek közüt/eltétlenül ki kell emelni:

- a horvátországi Okucani térségében kijelölt területen - tábori vi-
szonyok között - huzamos tartózkodást biztosító elhelyezési feltételek
kialaKtását;

- a megbízható utánpótlási rendszer szervezeti, személyi és technikai
feltételeinek megteremtését;

- speciális ruházati-, egyéni védőeszközök rendszeresítését, soron K-
vüli gyártásának megszervezésétl

- "aránytalanul magas" készletszintek meghatározását, amely magá-
ba foglalta a kontingens, az állomány alapfelszerelésén túl a kontingens
raktári készletét és az utánpótlási egységnél tárolt tartalékkészletet is;

- a szolgáltatás területén újítás - készpénz nélküli, mágnes kártya
ellenében történő büféáru ellátás - bevezetését, illetve az egyéni mosatás
rendszerének újbóli igénylését, igénybevételét;

- a kontingens eszközeirő|, anyagairól teljeskörű nyilvántartás veze-
tését, manuálisan (kézi kartonnyilvántartást) a helyszínen, gépi háttértá-
mogatással az utánpótló alegységnél;

- a kontingens táborhelyén az anyagi-technikai biztosítás teljes ob-
jektum rendszerének - stacionér elhelyezési feltételekhez közelítő - ki-
alakítását.

A kontingens anyagi-technikai biztosíúósának megszervezése és vég-
rehajüása a honi területen tartózkodás - felkészítés - időszakábanhórom
ütemben valósult meg és kronológiájában bizonyította, hogl:

- A"Bázis lalaanya" kedveóbb feltételeket biztosít egy (vagy több)
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katonai szervezet elhelyezésére a tábori körülményeknél. A laktanya ka-
pacitása kisebb-nagyobb mértékben bóvíthető, infrastruktúrája kihasz-
nálható, ugyanakkor a használaton kívüli objekturnok beüzemelésekor
az évek sor án "megtakarítou" karbantartási, felújítá§i költségek beinvesz-
tálása elkerülhetetlen.

- A csapatok nem rendelkeznek olyan mennyiségű és minőségú tar-
talék készlettel, amely egy ilyen speciális zász|óalj felszerelését lehetővé
tenné, a pihentetés feltételeit biztosítaná. Ezek csak átcsoportosítással,
az Ellátó Központok készletének igénybevételével alakíthatók meg.

- Az évek óta "MZ" besorolású vagy hadrafogható kiképző besoro-
lású technikai eszközök átcsoportosítása - külön felkészítés esetén is -

sok problémát generál, csak a szükséges, esetenként huzamosabb idó óta
nem biztosított fenntartási anyagok felvételezését követően kezdődhet,
ahiányzó szerszámokat pedig a csapatköltségvetés terhére pótolni kell.

- A tewszerű megelőző javítások, technikai kiszolgálások elmaradá_
sával, az eszközök életkorával az üzembizt.onság"arányban álI", fokozot-
tabb igénybevétel esetén a meghibásodások gyakorisága ugrásszerűen
nő.

- A kontingens anyagi-technikai szakállományának összetétele, lét-
száma "függetlm" a végrehajtandó feladatoktól, illetve a műszaki alegy-
ségek alkalmazásának sajátosságaitól.

- Az Ellátó Központok célorientált szeívezetek, aze|őírt, illetve igé-
nyelt anyagi készleteket rövid határidővel is képesek biztosítani.

A kontingens műveleti íerületre történó felvonulása kettő ütemben
került végrehajtásra:

- első ütemben az előkészítő részleg feldedtó csoportja közúton, az
előkészító részleg zöme kettó katonavonattal (1996.01.16-17.);

- második ütemben a főerők néry katonavonattal (1996.01.30_31.).

Az előkészító részleg tóbori vi§zonyok között került elhelyezésre,
ellátása öt napig - az első utánszállításig - az erre a célra megalakított
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készletből történt, míg a főerók már a fe|épített "alaptáborba" érkeztek
meg.

A kontingens részére szüksóges anyagi készletek biztosítása, a fel-
használt készletek pótlása érdekében a Kaposváron megalakult logiszti-
kai ezred alárendeltségébe "Allományjegzék" alapján ideiglenes alegy-

ség, Logisztikai Támogató Század kerúlt létrehozásra. A század rendel-
teté§e a kontingestól órkezó igények alapján a szükséges készletek be-

szerzése, tárolása, előkeszítése szdllításhoz és heti kettó alkalommal rend,
Szeresen - esetenként soron HvüI - utónszáIlÍtás végrehajtása az okucani
táborba.

A t ábor aBeszerzési Hivatal, mint b er]uháZo álta]' építteíett" kont éner
települél' kiegészító objektumokkal. Az á|lomány elhelyezése szűkös
ugyan, de kedvezőbb a tábori (sátor-) viszonyoknál. A komfortérzetet
javítja a fűtés, az állandó hideg-melegvíz, valamint a logisztikai század
által biztosított ellátás és szolgáltatás színvonala.

A kontingens logisztikai objektumainak jellemzője, hogy funkció-
jának megfelelően tervezett, illewe a szakállomány kreatiütását dícséró
léLesítmény, amelye k közüI meghat ározó :

- a konyha; először a 69, M mozgókonyhák olajfűtéssel, jelenleg gáz-

zal üzemeltetve, új konyhatechnikai eszközökkel felszerelve;

- az étkezde; konténerben telepíwe, hőntartó pulttal ellátva, önki-
szolgáló rendszerű ellátrás feltételeit bizto§ítja, ahol sáles áruskálával ren-
delkező vegyesbolt is található;

- segélyhely; funkcionális egységei konténerrendszerben kialakítva,
a kor színvonalának megfelelő gyógyszerkészlettel ellátva;

- a raktáróvezet;20 tonnás konténerekben biztosítva az anyagok tá-
rolását és megőrzését;

- az izemanyag raktár; a rendszeresített szaktechnikai eszközökkel,
konténer tárolókkal, a kéziraktár és "iroda" elhagyott épületben;
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- a javítóműhely; elhagyott - valamikor hasonló rendeltetésű - épü-
letbe telepíwe, szerelőaknával, külön fenntartási és rezsianyag raktárral,
"irodával";

- akkumulátortöltő; elhagyott épületben kialakítva;

- hidrofórház; telepített ciszternával összekapcsolva, konténerbe be_
építve.

A tábor telepítés-szerkezetében ugyanakkor - csak kompromisszu-
mok árán feloldható - hiányosság hogy a kijelólt terület méreteinél fogva
azizemanyagraktár, a robbanóanyag raktár, illetve a telephelyen a tech_
nikai eszközök távolsága nem felel meg az előírásoknak.

A kontingen§ anyagi-technikai biztosítása (ATB) a logisztikai alegy-
ség szervezeténél, lehetőségénél fogva a rendelkezésre álló erők, eszkö-
zók és tartalék készletek igénybevételén, a logisztikai támogatás (után-
szállítás) folyamatosságán, a táborban telepített objektumok kapacitásán
alapul. Ugyanakkor a kontingens szakmai alkalmazását az IFOR kötelé-
kébe tartoó Szövetséges GyorsreagáIású Hadtest műszaki főnöke ter-
vezi, így az alkalmazásból adódó sajátosságok - azonos idóben, több, a
tábortól és egymástól nagy távolságra lévő feladat - befolyásolják az ATB
megszewezését.

Mirdezek íig5relembwételével, az ATB-t az alábbiak jellemzik:

A kontingens alkalmazásának jellege, a munkahelyek területi elhe-
lyezkedése szükségessé teszi az e|látás, javítás és szolgáltatás kombinált
- stacionér és táboíi - technológiújának alknlmazósáí.

A szükséges eszközök és anyagok biztosításának célállomása lehet a
tábor az ellátási és fenntartási, szükség szerint harcanyagok vonatkozá_
sában, valamint a munkaterület az IFOR megrendelése alapján a HM
Elektronikai lgazgatóság Rt. által megrendelt hídanyag esetében.

Az igények teljesítését zömm€l honi területról a logisztikai támoga-
tó század szá||ít6 alegysége végzi, de íörténhet helyi beszenéssel (víz, az
ivóűz kivételével, hajtóarryag,kőzőzalék), illewe egyes szolgáltatások meg-
rendelésével (szemé!, szennyvízszá||ítás).
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A tábortót jelentős távolsága lévő munkahelyek a kontingens szál-
lító eróiből utón- és hátraszúIlítási linc kialakítását teszik szükségessé,
amely időben a honi szállítás végrehajtásának függvénye (romlandó élel-
miszer, kenyér, ivóvíz, alkatrész, szerszám).

Az ellátás biztonsága érdekében a kontingensnél magas a tartalék
ké§ztetek szintje, ami - még romlandó élelemből és ivóvízből is - 4-6 na-
pos önálló tevékenységet tesz lehetővé, szükég esetén pedig a logisztikai
támogató század biztosít soron kívül utánpótlást.

A kontingens anyagigénye a különböző anyagnemekből jelentősen
eltérő, Élelmiszerből, jóváharyott étlap alapjánhei kétszei, a íenntartási
anyagokból az igénybevételtő| is jelentősen ftigő - ug5lanakkor állandó-
nak ítélhetó -, egyéb anyagokból (ruhá zat, egészségügyi. elhelyezési, stb,)

á|ta|ában heá eg alkalommal történik utánszállítás.

A technikai biztosítást a javítószakasz szenezetszerű erői hajtják
végre, távolabbi munkahelyen pedig kikülönített javítócsoport végzi. A
kontingens eszközei hadrafoghatóságának fontos mutatója, hogy a fel-
adatokat mindeddig határidóre telje§ítették, a meghibásodásokaI kettő
eszkóz kivételével helyben javították, amelyeknek hazavontatására volt
szükség.

Az anyagi-technikai vezetés a kontingens anyagi-technikai szolgálat
szervezeti felépítéséből, illewe elégtelenségéból, a szakállomány felké-
szültségéből adódóan kombinált módon valósul meg. Az ATF törzskari
szervezet hiányában csak a feladatok meghatározását, a végrehajtás el-
lenőrzésétvégzi és az eryüttműkódést szervezi, míg a gyakorlati tapasz-
talatokkal rendelkező (zömében tiszt, tiszthelyettes) állomány - szakmai
tudását, felelósségét érvényesíwe, a végrehajtá§ módszerét szabadon meg-

választva teljesíti feladatát.

A kapott feladat feldolgozrása, a döntés elókészítés mindezek elle-
nére kollektív munka eredménye, amelynek folyamatát - ellentmondá-
sossága ellenére - gyorsítja, hogy egy-eg5l szolgálati személy megbízás
alapjántöbb beosztást lót eI, széleskörű információval rendelkezik. A vég-
rehajtó aleglségek állománya összekovácsolódott, magas színvonalon -
es hatékon5nággal - képes feladatai ellátására.

l48



Az Országg5rűlés haározatának megszületése, a Magyar Műszaki
Kontingens megalakulása óta részt veszek a gépesített hadtest részére
meghatározott, az IFOR tevékenpéghez kapcsolódó feladatok ATB-nak
szervezésében és végrehajtásában. Az elmúlt idószak adott néhány ta-
pasztalatot, amelyek közúl a legfon tosabbaka következókben foglalhatók
össze:

1.) Az anyagi-technikai szolgálatok szakállománya valószínűtlenül
rövid határidó alatt képes kiemelt jelentőségű feladatok végrehajtrására.
Szakmai tudása, elhivatottsága, terhelhetósége lehetőséget ad arra, hogy
anyagi-pénzűgyi feltételek megteremtése esetén biztosítsa a szolgálattal
szemben támasztott követelmények teljesítését, az elvárt hadrafogható-
sági szint fenntartását.

2.) A kontingenshez hasonló szervezet(-ek) felállításához - egy hó-
nap helyett - legalább kettő-három hónap szükséges annak érdekében,
hogy a végrehajtandó feladatok (kiképzés, elrendelt készletek átvétele)
párhuzamosssága ne rontsa azok, valamint az ATB-i kóvetelmények tel-
jesítésének hatásfokát.

3.) A felkészítés hatékonysága növelhető, az á|ta|am szükségesnek
ítélt idő csökkenthető volna abban azesetben, ha az adott szervezet tech-
nikai eszközei központi készletből, az elvárható vagy megkövetelt tech-
nikai paramétereket biztosítva kerülne kiutalásra.

4.) A kontingens logisztikai alegysegeinek szelvezete, a szakállomány
létszáma a végrehajtandó feladatok volumenének, az alkalmazás körül_
ményeinek ismerete nélkül került meghatározásra, ami kapacitáshiányt,
ellátási feszültséget eredményezhet. Az eddigi tapasztalatok azt b izonyítják,
hogy elsősorban a javítóalegység vonatkozásában megemelt, ezred szintű
kapacitás biztosítása lenne optimális,

5.) Az anyagi készletek elrendelt szintje egyes anyagféleségeknél -
ruházat, ve5livédelmi technikai eszközök - indokolatlanul magas, míg a
fémmegmunkáló eszközók, gépjármű alkatrészek, gumiköpenyek vonat-
kozásában elégtelenség, hiány volt. Összességében a kontingens vonat-
kozásában a béke gazdálkodást folytató szervezetek szükségletét nagy-
ságrendekkel meghaladó igény jelentkezett. Több gondot kell fordítani
a javítókészletek összetételének kidolgozására, hasonló elhelyezésben a
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járulékos feladatok (ülágítás, karbantartó anyagok és eszközök biztosí-
tása) feltételeinek megteremtésére,

6.) Az állomány ellátása, kiemelten az élelmezési ellátás - az első
időszak eseti, szélsőséges megnyilvánulásai ellenére - folyamatosan biz-
tosított, azonban több figyelmet kell fordítani, egyes szolgáltatások (pl.
vegyesbolt áruskálájának) szinten tartására.

7.) A logisztikai támogatíi s",ízad létrehozása helyes döntés volt, mert
biztosítja a kontingens által igényelt anyagok beszerzé§ét, készletezését
és kiszállítását.

8.) A Magtar Műszaki Kontingens szaktevékenlségének eddigi ered-
ményességéhez meghatározó mértékben hozzájárult az anyagitechnikai
biztosítá§ alkalmazott íendszeíe, a felkészítés alapossága, illetve a szük-
séges anyagi készletek utánpótlásának folyamatossága.
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KATONAI MINŐSÉGÜGY

AZ IFOR MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS ELI'(TÁ-
SÁNAK MINÓSÉGBIZTOSÍTÁSA

Dr, Szűcs Bamal

A tisztelt olvasók valamennyien látták TV közvetítésekben a hor-
vátországi Okucániban szépen kialakított IFOR mag/ar tábort, ahol
katonáink elfogadhatóan kényelmes kultúrkörnyezetben élnek á ké-
szülnek küldetésük teljesítésére.

Azt már valószínűen kevesebben tudják, hogy miután a tábor kiépí-
téséhez, az állomány felszereléséhez, az infrastruktúra |étrehozásához
mindössze kéi hónap állt rendelkezésre, az eredményes befejezéshez a
honvédelmi minisZter személyes közreműködésével minden résztvevő
bizonyítani akarására és önzetlen együttműködésére volt szüIrség.

Ebben a komplex munkában a HM B€sz€rzési Hivatal is rendkívül
nehéz, súlyos felelősséggel terhelt feladatot kapott, amikor az IFoR Ma-
gyar Műszaki Kontingens működési feltételeinek megteremtésével bíz-
ta meg a HonvédeImi Minisztérium.

A feladat különlegessége és újszerűsége mellett a teljesítés során az
alábbi körülmények okoztak giakran megoldhatatlannak látszó nehéz-
séget:

- A rendelkezésrc álló szűkös pénzeszközök és az igények kielégíté-
séhez szükséges ráfordítások összehangolása, arányainak betartása;

- Az igények gyakori változtatásából adódó új feltételek megterem-
tése;

- A sokoldalú munka összefogása, irányítása, az eryüttműködés biz-
tosítása, szervezése a kritikus határidők tartása érdekében;

l Dr.saics Bama mk.ezredes, a HM Beszerzési Hivatal Mioósé8biáo§ítási lgazgatója
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- A feladatok nary részének külföldön történő szervezése és végre-
hajtása.

A megbízás politikai jelentősége miatt messze túlmutatott aZ általá-
nos belsó katonai feladatokon. Teljesítésének folyamata és sikere végig
a társadalom és a nemzetközi figyelem köáppontjában volt, kudarca be_
láthatatlan következményeket okozhatott volna.

A Hivatal teljes mértékig meg tudott felelni az elvrárásolimak és ha-
táridőre, nemzetközileg is elismert színvonalú feltételeket teremtett a
Magyar Műszaki Kontingens elhelyezésére, működéséhez.

Pé|daértékú teljesítmény volí annak a folyamatnak a klasszikus ér-
telmezésű tervezése és megszervezése, amellyel az igény megjelenésétől
a produktum alkalmazásba vételéig terjedő külónálló szakaszokat har-
monikus egységben tartotta.

A beszerzések előkészítése és bonyolííá§a

Az IFOR Magyar Műszaki Kontingens széleskörű ellátásában a Hi-
vatal az alábbi területeken Y€tt részt osztoít felelő§séggel, illetve t€lje§
önáIlósággaI:

- A táborhely kialakításához szükséges építészeti szolgáltatások szer-
ződéses bonyolítása;

- Elhelyezési és kommunális célokat szolgáló, kűlönböző típusú és
berendezésű konténerek beszerzése;

- Lövedék- és repeszálló védőmellények beszerzése;

- Szállító-, rakodó járművek és egyéb speciális eszköók, munkagé-
pek beszerzése;

- Híradástechnikai eszközök beszerzése és telepítésének szervezése;

- Különböző célú tartályok és lefejtők beszerzése;

- Külföldre kerüló anyagok és eszközökvám- és szállítmányozási fel-
adatainak ellátása;

- A kontingens települési helyenek bérletére, víz és energia ellátá-
sára, stb. vonatkozó szerzódéses jogviszonyok rendezése.
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A közel sem teljes felsorolásból kitűnik, hogy voltak közöttük ki-
emelten na5mértékű, viszonylag hosszabb időszak alatt teljesíthető
termék és szolgáltatás beszerzések, amelyek mellett előfordultak kisebb
ráfordítást igényló megbízások, továbbávannak a műszaki alakulat teljes
külföldön tartózkodási idejére a későbbiekben is rendszeresen jelentke-
ző, illetve felmerüló feladatok.

Mindezek komplex értékelésére a cikk terjedelme és a megbízás be-
fejezetlensége miatt nem vállalkozhaítam. Szereíném azonban bemutami
az első három jelentősebb íeladat teljesítésének körülményeit, elsősorban
azok minőségbiztosításának eljárásaira irányítva a fő figelmet.

Eryrészt a feltételek meglétének hiányosságai, másrészt a kijelölt
rendkívül rövid határidők a Hivatal részére nem tettéklebetővé az aján-
lati felhívások közzétételét és nyílt eljárás teljeskörű lefolytatását.

A Hivatal és a felsószintű gazdálkodó főnökségek rendelkeztek ü-
szont olyan információs adatbázissal, amelynek felhasználásával tárgla-
|ásos, illelve meghívásos eljárással össze tudták fogni a termék előállí-
tására, a szolgáltatás elvégzésére alkalmasnak vélt hazai és kűlföldi cé_
geket.

Az ajánlatkérés tartalmazta a szúkséges dokumentációkat, a részle-
tes műszaki leírást, a műszaki és minőségi követelményeket. Nem tud-
tunk ugyanakkor minden esetben hivatkozni jogszabályba foglalt, vagy
jogszabály alapján kiadott műszaki elóírásra, illetve nemzeti szabványra,'

Az építészeti munkák elvégzésére, a konténerek gártására és a védő-
mellények szóllítására tóbb írásos és termébninta ajánlat érkezett. Az aján-
latok nem minden esetben feleltek meg a tartalmi és formai követelmé-
nyeknek, elsósorb an a pénziúgyi gazdasági és műszaki képességekre vo-
natkozó igazolások hiánya miatt.

Az ajánlatok elbírálását egy team által kidolgozott értékelési szem_
pont reDd§z€r §zerint §zakértői c§oport végezte. A védómellény mintá-

2 A közbeszerzési töívény ezirányú követelményeit a jövób€n i§ nehéz lesz betanani, mivel hiányo-
sak a kalonai beszerzések tárgyára vonatkozó jo8szabályok és nemzeti szabványok.
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kat a HM Haditechnikai Intézet vizsgálta szabvány alapján, összehason-

lító módszerekkel.

A szállító kiválasztásához alapvetően hámm szempont.egyidejű ér-

loeny"iit"*et u"ttük figyelernbe, amibiztosította azösszességében legked-

vezőbb ajánlat elfogadását:

- A termék vagy s znlgáltatás árát;

- A szállító garanciális képességeit a határidős teljesítésre;

- Az előállított termék, illewe az elvégzett szolgáltatás minőségét,

A három követelmény közül a védőmellénynél a minósé_g] paramé-

t"."kk l u"ono.ított védőképességet, a konténerek szállítóinál az árat, a

iirit"úo"er 
" 

ir"táridó tartásánaf szakmai hátterét, a felkészültséget és

menedzselési képességet preferáltuk,

A kiválasztást követően a szerződés megfogalmazásál íil_a Hivatal

uPir: Űaiiri ,, kivitelezési feltételeket szabox meg a szállítók számára,

ÁT"iűr?r"r. Ú"r"kításában a iTivatal közgazdasági, kereskedelrni, minő_

,ee"il"rrO."Cri orztályainak, pénzűgyi és jogi szakembereinek összehan-

gáiii""Cr".v.egére volt szÚÉség az átkatmazót mti szaki, tervezési rész,

legeivel.

A szerzódések tartalmi kellékei közül kiemelt jelentőséggel bírt a

termékekreésszolgáItatásokravonatkozómindazonegyértelmű,pontos
i.""iJ.Z"v"t ln Jgbatározása, amelyek a rendeltetésszerű alkalmasság

összes feltételét foglalta magában.

Az IFOR magyar kontingens ellátásának érdekében kialakított szer-

,aairt áiri |oryoŰLtnak előűor váltak teljes jogu részévé a minóségbizto-

sítási szakértők.

Ennek eredményeként kerültek rö gzílésre aszerződésben az alábbi

minőségüírg;rú előirások:

- Termékeke és szolgáltatásokra vonatkozó szabványok, műszaki

technológiai feltételek, jóváhagyással érvényes dokumentációk;
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- Kívánt tulajdonságokat megte§tesítő minták, működési paramóte-
rek és egyéb jellemzők;

- A megrendelő képviseletét ellátó minósítő szervezet; feladat, jog-
állás, együttműkódés meghatározása;

- A vizsgálatok és ellenőrzések helye, módszere, terjedelme, a vég-
rehajtásra intézkedő dokumentációk;

- A minőségi kifogásolás rendje és eljárásának szabályai;

- A minőség értékelése, a megfelelőség tanúsítása, a szerzódés tel-
jesítésének igazolása.

A felsorolt elvek betartásával teljesültek a beszerzések minóségbiz-
tosításának alapkövetelményei:

- Szolgáltatást igénybevenni, terméket beszerezni csak a vonatkozó
műszaki, minőségi követelményeket kielégítő szállítóktól lehet;

- A minóségkövetelményeket és a megfelelőség értékelésének mód-
ját a szerződésben kell elóími;

- A termék követelményeknek való megfelelését - összhangban a
szerződések te§esítésére vonatkozó Polgári Törvénykönyv szabályozói-
val - az áívéíelí vixgálatok megkezdése előtt jelentse ki a szállító, Szál-
lítói Megfelelőségi Nyilatkozatban;

- Minden beszerzetl terméket, annak funkciójától, jelentőségétól,
veszélyességi fokozatától függő mélységben átvételi ellenórzésnek kell
alávetni, a követelmények kielégítettségéről meg kell győződni, megfe-
lelés esetén megfelelóségi igazolást kell kiállítani;

- A teljesítés ellenértékét csak a megfelelőségi igazolás kiadását kö-
vetóen lehet kiegyenlíteni.
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Akiemelí be§zerzések minőségbiaosításának értékelése

1.) Védőmellények beszerzése

Az IFOR erők kötelékében tevékenykedó magyar műszakízászlóalj
állománya élete, testi épsége védelmének fokozása érdekében a személy-
zet minden tagját erősített harci védőmellénnyel láttuk el.

A szállítás jogát az UNIoN PLUS Kft. nyerte meg a HM Haditech_
nikai Intézet által kifejlesztett DHH-HM-UP lövedék- és repeszálló mel-
lény típus gyártására tett ajánlatával.

Az e|őzetes felmérések során megállapítottuk, hory ez a mellény
használati tulajdonságaival, védőképességével világszínvonalat képvisel.

A HM Haditechnikai Intézet kidolgozta a gyártási dokumentációt
és a technológiai utasításokat. Aszállító rendelkezett a gyártás személyi,
tárgyi és anyagi feltételeivel, A gyártás Magyarországon történt, biztosít!?
a teljes felügyeleti, vizsgálati és ellenórzési lehetóséget.

A lövedék és repesz elleni védelmet francia gyártmányú KEVLAR'
szövet biztosítja, az erősítést pedig kerámia betét.

Avédőmellény konfekcióipari munkáit a SALKON Rt. Balassagyar-
maton létrehozott speciális részlege végezte. A kerámia betéteket és a
laminátokat (ragasztott KEVLAR" §zövetréteg) Székesfehérváron ryár-
totta a COMPOSITE TECHNOLOGY Kft., mint beszállító.

A védőmellény funkciójából következett, hogy folyamatos katonai
minőségfelügyeleíre volt szükég a ryártásnak azokon a kritikus pontja-
in, amelyek legjobban befolyásolták a termék minőségét és megbízható-
ságát.

Mivel a határidők tartása érdekében hdrom műszakban folyt a gyár-
tás, a katonai felügyeletet és a termék minősítést kétváltásban szerveztük
meg a HM Beszerzesi Hivatal Minőségellenőrzési Főosztály állományá-
tól kijelölt és felkészített csoport állandó jelenlétével.
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Az erőltetett ütemre kényszerített gyártásnál több esetben alakult
kí kritikus helyzet, amíkor veszélybe került a kivonuló alakulat idóbeni
ellátása.

Mindezek közül két üs/, akár esettanulmányként is küIönö§ íi§/el_
met érdemel, mivel hasonló körülmények feltételezik ismételt bekóvet-
kezésűket:

- Az elsó tapasztalat az átlagosnál (szokásosnál) nagyobb intenzitású
gyártás veszélyes következményeire utal, A gyártásfolyamat szervezésé-
nek fogyatéko§ságai a kezdeti idószak után törvén}§zerően elóidézik a
munkafegyelem lazulását, a munkafázisok összehangolatlanságát, kap-
kodást, a gyártó általi vizsgálatok és ellenórzések elhagyását vagy felüle-
tes elvégzését, végsősoron a termék minőségének romlását. Ajelenségek
negatív hatásai nagymértékben csökkenthetők egy AQAP-100-as soro-
Zat szerint kialakított és működtetett minő§égbiztosíási rcndszerrel.
Ennek hiánya miatt azonban a minőségi kifogások, a funkciós jellemzők
változása csak úgynevezettmásodikszjnrl _ külső, katonai - felügyelet és
ellenőrzés gyakorlásával előzhetők meg.

- A második tapasztalat az ígények íelűletes, pontatlan megfogalma-
zásából fakadó gazdasági, pénzúgyi vonatkozású károkra, mint komoly
veszteségforrásra hívja fel a figyelmet.

Az első gyártási sorozatból tartott bemutatón derült ki,hogt az állo-
mányól korábban készített méretadatok - amelyeket a szerzőüs is tartal-
mazott - jelentősen eltémek a tényleges méretel<tóI. Tekintettel arra, hogy
a felhasznált KEVLAR- alapanyag ára döntő hányadát képezte a terme-
lési költségeknek, a szállító a méretváltozásra vonatkozó igény teljesíté-
séért ár és haűridő módosítást kért. A probléma megoldását a kiváltó
ok megszüntetésével lehetett elérni. A HM Beszerzési Hivatal és MH
FVSZF-ség szakemberei személyenként próbálták fel a mellényeket, ok-
tatva azok használatát, a katonai minőségellenórök pedig az anyag t'el_
használás lehetséges csökkentésére keresték meg a módszereket.

A ryártásközi ellenórzések eredményéről minden egyes mellényhez
adatlapok készültek, amelyek biztosították a termék azonosítható§ágát
és az előállításának nyomonkövethetóségét.
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Az elkészült mellények közül száz darabos tételenként egy kiválasz-
tott mintán környezetállósági vizsgálatot, repesz és lövedék próbákkal
védőképesség vizsgálatot végeztünk.

Az alapanyagokól megküldóttés a gyártás folyamatában készűlt do-
kumentációkat a végáL:,ételtvégző tiszt azonosította és értékelte. A mel-
lények tanúsítása két szinten történt: a szállító által kiállított megfelelőségi
nyilatkozattal és a Minóségellenórzési Főosztály szakértője részéről ki-
adott megfelelőségi igazolással.

következtetések:

- A katonai minő§égbiztosítás helyzetfelmérése alapján a beszerzés
pontos á részletes információt kapott az alkalmas és megfelelóen felké-
szült szállító kiválasztásához;

- A szerződéses kótelezettségek megfogalmazása a szerzódó felek
számára egyértelmű útmutatást adott a telje§ítés menetében;

- Agyártás kclzben felmerült problémákat a katonai ellenőrzést vég-
zó szakemberek jól szervezett konzultációkkal és intézkedésekkel meg-
oldották;

- Afolyamatos felügyelet biztosította azegyenletes minőséget az első
darab mellénytól az utolsóig;

- Az ellenőrzésekre, vizsgálatokra, felmérésekre és a dokumentációk
elkészítésére 470 munkaórát fordítottunk. Elméletileg számííva ez irá-
nyú ráfordításainkat, a termék értékének1,5-2 Vo-át kapjuk, Az említett
veszteségek megelőzésével 10 %-os többlet kiadást kerültünk el;

- Ahhoz, hogy a be§zerzett termékek használhatóságával összefüggő
kockázatot csökkentsik, két lehetséges módszer van:

a.) olyan szállítókkal kötni szerződést, akik dokumentált, szab-
ványos minóségbiztosítási rendszert működtetnek;

b.) a beszerzés teljes folyamatában szükéges mértékben, a veszé-
lyes kategóriába sorolt termékeknél pedig a glártási időszakban
állandó felügyeletet gyakorolni.
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A védőmellények gyártásánál az utóbbira volt szükség amelynek
eredményeként a műszaki zászlóalj minden egyes tagja garantáltan ma-
gas fokozatú védőképességgel rendelkező felszerelést kapott.

A védőmellénnyel kapcsolatos minőségbizto§ítási tevékenység
komplexitását legiobban az alkalmazott ellenőrzési jegzőköryv szem-
|élteti,
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2.) Konténerek beszerzóse

A műszaki zászlóa|j személl állományának elhelyezését és elvárt
színvonalú életkörülményeit a kijelölt települési helyen kiépített konté-
nertábor biztosította. A Hivatal feladata volt közel 150 db különböző
rendeltetésű konténer beszerzése. Az ismertetett okok miatt nyílt pályó-
zat helyett meghívásos eljárást tudtlsnk alkalmazni, Az ajánlatkérés egyéb
követelmények mellett tartalmazta a konténerek rendeltetését, funkció-
it, berendezáeit. Az ajánlatkérés kidolgozásának idején üszont még
nem álltak rendelkezésünke a végleges formában kialakított igények és
ebből adódóan várhatók voltak a belsó szerkezeti módosítások, ezért a
műszaki változások kezelésének és teldolgozásának rendjére utalni kel-
lett.

Az ajánlatkérésre egyaránt jelentkeztek kereskedelemmel és köz-
vetlen gyártással foglalkozó szewezetek.

A szállító kiválasztásában három §zempontot tekintettünk el§ódle-
ge§ értékelé§i mütatónak:

- Az fuat;

- A határidős teljesítéshez szükéges feltételek meglétét, azok elle_
nórizhetőségét;

- Az igényváltozások bejelentésének fogadókészségét és ryors kiü-
telezését.

Mivel külföldi szállítók árajánlataiban lényegesen magasabb össze-
gek szerepeltek a hazai gyártók ajánlatainál, ezétt a hazai gyártók telje-
sítőképességét kellett megállapítani a második két szempontnak megfe-
lelően.

Az előminősítés során a LARUS Holding Kft. bizonyult a legjobban
felkészült, követelményeinknek leginkább megfelelő szállítónak.

Vizsgálataink az alábbi területekre terjedtek ki:

Személyi íettételek:

- AHoldinghoz kapcsolódó gazdasági erységek elegendő munkaerőt
foglalkoztattak, képzetí szemé|yzetet alkalmaztak, akik gyakorlottak a
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szakmában, a munkavégzéshez szülcéges képzettséggel és minősítéssel
rendelkeztek;

- Rögzítve voltak a hatáskörök és felelősségek;

- A termeléstől független minóségellenórző szervezet működött,
amelynek hatáskóre kiterjedt az idegenárú, a gyártásközi és késztermék
ellenórzésére.

Tátgi feltételek:

- A konténereket a Holding belső kooperációs szervezésben készí-
tette;

- Kiemelt figyelmet fordítottunk a külső körülmények hatásaitól
mentes Zártláncú termelés feltételeinek meglétére;

- Meg§őzódtünk arról, hog5l a Holdinghoz tartozó Kft-k felkészül-
tek az alapányagok, paneltípusok gyártásától kezdődően az ajánlati fel-
kérésben foglalt végtermékek előállításáig terjedő feladatokra;

- A tulajdonukban lévő, megfelelő raktári körülmények között tárolt
készletek biztosították a gyártás beindítását és az igényelt mennyiség
mintery 50 %-os elkészítését;

- Az üzemek kapacitása, szállító és gyártóeszközeinek műszaki álla-
pota biztosította a folyamatos termelést;

- A rendelkezésre álló pénzeszközök fedezetet nyújtottak a konté-
nerek berendezéseinek beszerzésére és igény szerinti kiépítésre.

A minő s égbiztosit á s i íeltét ele k:

- A fővállalkoó és beszállítói rendelkeztek a konténer gyártrásához
szükséges dokumentációkkal;

- Be tudták mutatni a konténer típusok műszaki leírását alkatrész és

összeállítrási rajzait, a s/ártás technológiai utasítá§ait és minőségellenőrzési
terveit, megfelelőséget igazoló hatósági biztonyítványt;

- A technológiai elóírások betartiását felügyelő katonai minóség-
ellenőrök munkájához biztosították a szükéges eszközöket, mérőberen-
dezéseket és egyéb vizsgálati feltételeket;
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- Referenciáit illetóen a Holding német, o§ztrák, orosz piacokon tör-
ténó szállításaival bizonyította termékeinek elismertségét;

- A szerződés tartalmának kidolgozásánál a Hivatal es a LARUS Hol-
ding Kft, eg7ezíetíe a felek jogait é§ kötelezettségeit, rázleteke bontva
értelmezte a műszaki-minóségi követelményeket.

A szerződő felek meghatározták a katonai minőségbizto§ítá§ sze-
mélyzeténe\ mint a megrend€ló állandó képviselőjének hatáskörét a
szerzódéses műszaki-minóségi kovetelmények értékelésével és betartá-
sának ellenőrzésével kapcsolatban.

Különösen figyelemre méltó volt a z az előrelátás, altogyan a várható
műszaki változásokból adódó ügyrendi kérdéseket a szeródésben sza-
bályozták. Az eljárásnál tulajdonképpen a MIL-STD 481 előírásait al-
kalmaztu\ mivel a Hivatal fenntartotta jogát a változás kézbentartására,
ellenőrzésére és az egyszerűsített eljárás szakmai irányítására.

A konténerek ryártásának felügyeletét a Hiratal Minőségellenőnési
Főosztály 2-3 fő szakértője látta el.

A katonai ninőségellenőrök a felhasznált anyagok megfelelőségé-
nek, a gyártás technológiai betartásának,ellenőrzéséhez az USA Védelmi
Logiszíikai Főparancsnokságának a z "Uzemi minőségénélclés" (DLAM-
8200) címú szabályzatát tekintettük alapdokumentációnak. Erre elsősor-
ban azért volt szükég, mert sorozatban azokat az eltéréseket kellett a
szállító részére kötelezővé tenni, amelyek a szerződésben foglalt műszaki
kóvetelmények módosítását eredményezték, azok összes következmé-
nyeivel együtt.

szakértőinknek minden esetben értelmezniük kellett az eltérósek
hatásait a használatba vételre való alkalmasságra, árakra, határidó tartás-
ra, stb. A döntósekhez három területról érkezett információk és állás-
foglalások egyeztetésére volt szükég. A szerződéstől eltérő igények
többségében a megrendelő oldaláról jelentkeztek, ezért a képviseletet is
ellátó katonai minóségellenőrök fogadtak, egyeztettek és dokumentál-
tak minden változtatásra vonatkozó bejelentést.
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Az eljárásnál megfelelően rögzítetté§ ellenőrizíék és koordináttrák:

- A megrendelőtől (alkalmazótól) érkező változtatásokat, beépíté-
sek módosításait rajzokon, érintett dokumentációban rögzítve a konté-
nerek berendezésének c§eréjét, szerződés kiegószítésében megfogal-
ma^la;

- A gyártás folyamatában észlelt biztonságtechnikai szabálytalansá-
gokat, nem megfelelő anyagkezelést és azok megszüntetésére vonatkozó
intézkedést gyártmánynaplóban rögzítve;

- A szállító részérő1 kérelmezett változtatások véleményezését, to_
vábbítását, nyomtatványokon dokumentálva;

- A tervezett költségekre, termelési hatékonyságára és szállítási ha-
táridő tartására vonatkozó inforrnációkat, állásfoglalásokat tartalmazó
javaslatokat jegyzőkönyvekben és feljegyzésekben dokumentálva.

A katonai minőségellenőrö k rendszeresen tájékoztatták a llivatal
lgazgatőságá| illetve K€reskedelmi FóosztÉIyát a gyártás üteméról, az
ellenórzés során minősítettés szállításra elókészített konténer típusokról
és darabszámokról, valamint a konténerek útbaindításáról.

Mindezeke az információkra nélkülözhetetlen szüks égvolt az Oku-
cani táborhely kiépítését végzó v állalkozó munkaszervezesének útemezé-
séhez és fogadókészségének eléréséhez.

Akonténereket a katonai ellenőrök íételenként vizsgálták és egyedi
megfelelőségi jellel látták el.

Mind a gyártás folyamatáról, mind a végtermék ről nyomon kövelhe-
tóen készültek bbonylatoN amelyek alapján a konténerek használata so-
rán felmerülő üzemeltetési költségek térítése bizonyíthatóan terhelhető
a meghibásodást e|őidéző szervezet számlájára.

3.) A táborhely kiépítésének szerzódése§ t€ljesitése

A Hivatal megkapta a horvátországi Okucani településtől 8 km-re
kijelólt táborhely kialakításának tervét.
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Feladat volt e követelmények ismeretében klyá lasztani a kgrr"ff"
lelőbb kivitelezót, szerződés nyelvezetóre lefordítani az ismert körúlmé-
nyeket és a bizonytalan viszonyokat, értelmezni a Vállalkozóra, illetve a
Hivatalra háruló felelősségeket és kötelezettségeket, majd biztosítani a
követelmények kielégítését és igazolní az elvégzett munkák megfelelő-
ségét.

A feladatunk előkészítéséhez meghív ásos elj drást tudtunk alkalmaz-
ni. A Hivatal ajánlatkérésében megfogalmazott szigorú feltételek miatt
a jelöltek nagy része elállt a további megmérettetéstől, így az előminósí-
tési eljárás lefolytatását mindöSsze ketíő ajánlattevő váIlalta.

A nem min<iennapos megbízás teljesítéséhez szükéges felkészülr
séget és képességet az alábbi szempontok íiglelembe vételével mértük
fel:

a.) A közművesítéshez igénybevehető hazai és külföldi erőforrások,
személyi és tárgyi feltételek megléte a konténerek telepítéséhez;

b.) Jártasság és gyakorlat külföldön kivitelezett építkezések előké-
szítésében, szervezésében és végrehajtásában;

c.) Egryültműködó partnerek ismerete, a váratlan helyzetekből adó-
dó problémák megoldásának képessége;

d.) A felvállalt munkák minőségi referenciái, a garanciálís és azt kö_
vetóidőszakban a vevőszolgálat ellátásához szükséges készenlét fenntar-
tásának személyi és eszközi t'eltételei.

A felmérés összehasonlító vizsgálatai kimutatták, ílogy az a. és d.
pol2í köVetelményeinek azonos szinten t'cleltek meg a pályázók, míg a b.
és c. pontban előírt elvárások szerint a Major Epítészimda Kft. bizonyult
alkalmasabbnak.

Említésre méttó a Major Epítészirodával kötölt szerződés szabvúnyos
megrende léstőI eltérő tartalma, amely eglérte lműen utal a szerződés tárglá-
nak különlegességére.
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Így példáutt meghaározza a vá|lalkozó részére, hogy:

- A munkák ütemezésének sz ervezésére és egyeztetésére önállóan

folytasson együttműködést a konténer glártóval és a táborhely katonai
vezetőivel;

- Mivel mind a szállítás, mind az építés külföldön, háborús viszonyok

között történt, ezért vállalja a kockázatot az esetlegesen bekövetkezett

károk viseláére;

- A kivitelezés során fogadja és teljesítse a Hivatal képviselőjétől
származó módosításokat a múszaki tartalomnak megfeleló költség és terv

egyeZtetése mellettl

- A specifikációkból hiányzó követelmények nem adnak mentesítést

az alól a filelősség alól, hogy minden elvégzett munkának meg kell felelni
a szerződésben meghatározott általános követelményeknek,

A kivitelezési mu nkákat helyszínrajz, építési és knténer telepítési tery

alapján végezték. A beruházást tervező csoportfőnökség és.a l,Iivatal

szaÉmbeói folyamatos felűgyelettel biztosították, hogy mind a közmű-

vesítés, mind a konténer telepítése szabályozott körülmények között, el-

őírt módon és sorrendben valósuljon meg. Az ellenőrzött feltételek köre

kiterjedt az alapanyagok, a munkafolyamatok és kapcsolódó szállítmá-

nyoiások, aze|járáioi, a személyzet, az alkalmazott méróeszközök meg-

felelőség üzsgálatára.

A munkavégzésekről a Vállalkozó épitési naplót vezetett, amelyben

dokumentálta a-munkasorrend fázisait és annak eredményét, A katonai

fclügyeletet ellátó szakemberek ellenőriztók az elvégzett műveleteket

építőibbtonsági, bbtons ágtechnikai, túzv é delmi sz abv ányok előír ásai sze,

rint.

A munkák folyamán rendszeresen t'ordultak eIő eglrészt megrendelői

oklalróI kezdembnyezeu eltéréselg módosításob szerződéses larrelccióN más-

részt a feltárt hiányossá7ok me1szűntetésére irán aló vólíoztatásokaí több-

szörös" visszacsatólássaÍ szervezett konzultációkkal és ery|eztetésekkel tud-

tuk éruényesíteni.

A felügyelet és ellenórzés megtervezésére és végrehajtására hono-

sított, iueú honosításra tervezett szabványokat alkalmaztunk,
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Aszabványokés műszaki irányelvek értelmében három fázisban mi-
nősítettük a Vállalkozó által létrehozott közműveket, konténer telepíté-
seket és a kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltaüásokat:

- Ellenőriztük a beépítésre kerülő anyagokat, alkatrészeket és sze-
relvényeket a tartósságra, megbízhatóságra és költségekre gyakorolt ha-
tásainak értékelésévell

- Ellenóriztük a közművek építésének, a szerelések mindazon jel-
lemző pontjait, amely egyrészt alapvetően befolyásolták a további műve-
letek minőségének alakulását, másrészt a munka befejezese után már
nem lett volna lehetőség visszamenően megállapítani annak megfeleló-
ségét;

- A lakótábor építésének befejezésekorvégrehajtott műszaki átvétel
keretében mérésekkel, üzemképességi vizsgálatokkal tételesen ellenő-
riztük az objektumok működőképességét és minőségét.

A szerződéses követelmények te ljesítését a VáIla lkozó megfelelőségi

nyilatkozattal, a Hivatal Minőségellenórzési Főosztálya megfelelőségi iga-

z o l á s s a l dokumentálta.

Az IFORtémájú beszerzések általános érvényű tanulságokkal szol-
gáltak. Részletes értékelésre további elemzések eredményeként kerűl-
het sor, azonban megkísérlem a legfontosabb tapasztalatokat a cikk be-

fejezéseként összefoglalni:

1.) Bebizonyosodott, hogy a gyártóktól és szolgáltatóktól a Hivatal-
nak széleskórű információkkal kell rendelkeznie. Az ún. forráslista kü-
lónösen akkor nélkülözhetetlen, ha nincs lehetőség nyílt pályáZat meg-
hírdetésére. A forráslista továbbfejlesztett váItozalát jelentí a Katonai
Szállítói Rendszer működtetése,

2.) Az ajánlatok elbírálása nem korlátozódhat sematikus szempont
rendszerre, íry főleg az ár kérdésére. A legmegfelelőbb szállító kiválasz-
tásánál az adott feladatrava|ófelkészüItséget és képességel kell elsósorban
figyelembe venni.

3.) Mind az ajánlatkérésben, mind a szerződésben körültekintően
feltárt és pontosan megfogalmazott igényeket és elvárásokat kell dekla-
rá|ni. Aszerződés adjon világos és eg]értelmű útmutatást a szerződő fe-
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lekíelelősségére, kötelezettsé4ére, rögútse avá|tozások kezelésének módját,
a termék/szolgáltatás minőségbiztosításának eljárásait.

4.) Tekintettel arra, hogy a szállítók a legkülönbözóbb formában és
módszerekkel törekednek szerződé§es kötelezettségüknek eleget tenni,
ezért a megrendelő kockázatát úgy tudja csökkenteni, ha a termék sajá_
tosságának megfelelő mélységű felügeleti és ellenőrző rendszert vesz
igénybe saját képviseletének ellátására.
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FELZÁRI(ÓZUNK?
GONDOLATOK A BE§ZERZÉST ÉS MINÓSÉGFELÜGYE-

LBTB"I rrÉlczö szauÉtyzw rrrrÉszírÉsÉnóL

Pólos Emil, Laklios L(iszlóné, Gaót Lajos|

Bevezeíés

A hadsereg részére gyártott szállított termékekkel szemben a tör-
ténelem során mindig maga§ minőségi, megbízhatósági követelménye-
ket táma§ztottak a megrendelők Ezen követelményeket az utóbbi évti-
zedekben esetenként indokolatlanul magasra állították, nem törődve a
magas követelmények anyagi vonzatával. Napjainkban a gazdasági lehe-
tőségek, anyagi eróforrások csökkenése megkóveteli a minőségi elvárá_
sok szakszerű, a feladat biztonságos ellátásához szülrséges szintjének
meghatározását, megadását, mely lehetőséget ad a termék alacsonyabb
árszintű kihozatalára. Továbbá biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló
eszközök, anyagok minőségüket minél tovább megőtizzék, ennek alap-
vetó feltétele a szakszerű kezelés, tárolás, karbantartá§ és javítás.

A polgári életben a minóségbiztosítási rendszerek megvalósítása el-
terjedóben van, jelenleg Mag)arorszúgon múr llb. 300, naglrészben nem-
zeíközi tanúsító intézmény által tanűsított rendszerű termelő, illetve szol_
gált ató szew ezet műkódik.

A minőségügy alapvető szereplői a fos/asztó és annak igényeit ki-
elégítő ellátást biztosító szál|ító, illetve a hadseregen belüli elosztástvég-
ző e|látő. Aszá||ító lehet termelő, forgalmazó vagy szolgáltatő, az ellátás
lehet termék vagy szolgáltatás.

A minőségüg/ tartalma a minőség, amely az ellátás fogyasztó szem-
pontjából igényelt funkcióiravaló alkalmasságát jelenti, Afogyasztói igé-
nyek egyrészről a hasznos funkciók meglétére, másrészről a káros hatá-

l HM Beszerzési Hivatal Miíósé8biztosítási Igazgatósás Rendszeítanrlsító osztáy, Pálo§ Eínil
alezredes o§aályvezetó, Lakatos Lászióné mk.óma8y osztál],vezelóhelyeltes, Gaál Lajos közal-
kalmazott fóelóadó
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sok hiányára vonatkoznak. Aminőség megállapításához, a fogyasztói igé-
nyek megfogalmazásáboz meg kell határozni a hasznos funkciókat és a
káros hatásokat, azaz az ezeket|eíró üzsgálati szempontokat, a vizsgálati
értékeket és az egyes szempontok fontosságát tükröző értékrendet.

A mínőséggel szorosan összefüggő, annál szűkebb fo galom a megfe,

Ielőség ame|y nem közvetlenül a fogyasztó igényeit megtestesítő funkci-
ók kielégítését jelenti, hanem azzal szoros összefüggésben valamilyen
(szabvány, minóségi követelmény, gyógyszerkőnyv, élelmiszerkönyv, biz-
tonsági szabályzat, stb.) követelményrendszerbe foglalt funkciók, azaz
bizonyos tulajdonságokra vonatkozó követelmények kielégítését értjük
alatta.

A minőség biztosítása nemcsak az ellátás eredménye, azaz a termék
vagy szolgáltatás eredménye megfelelőségének az ellenőrzését, hanem a

teljes ellátási folyamat minőségének a biztosítását is jelenti, így a minő-
Sé8ü8} tartatma nemcsak az ellótás eredménye, hanem a teljes irányított
ellátási folyamat.

A minőségügy tartalma tehát e§/részt a minőség biztosítása álral a

fogyasztó hasznossági igényei teljesülését foglalja magába, de másrészt
emellett mind a fogyasztóra, mind az ellátóra, mind ezek környezetére
vonatkozó minden káros és veszélyes hatás hiányát is. F'gséges minőség,
ügi szemlélettelkeIItehát az eI\átás minden hasznos és káros tulajdonsá-
gát leírni és a minőséget biztosítani, ebből következően az ellátásokkal
kapcsolatos biztonságtechnika, ergonómia, továbbá az éler, egészség

(munka-, személy), a vagyon- és a környezetvédelem is a minőségü5i
része,

A minősegüry szerves része az értéke|emzé§, a format€IYezés, ugyan-
csak a minőségügy rósze a termékazonosítás, a termékjelölés és az ere,
detjelölés.

A minőségügy szoros kapcsolatban áll a műszaki fejlesztéssel, azaz
az ellátá§ techológiákkal, hiszen megfelelő minőséget csak korszerű eló-
állítás vagy szolgáltatástechnológiával, továbbá hatékony vezetési-szer-
vezési technikákkal és megfeleIő kisegítő technológiákkal (anyagmozga-
tás, csomagolás, tárolás, stb.) lehet biztosítani.
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Új termékek kutatás-fejlesztése ese íén a minőség-hltatás és -íejlesz-
tés, továbbá a szabványosítás is a kutatás-fejlesztés része.

A hadsereg eg5rrészt fogyasztó, í5l nagyon nagy jelentőségű az igé-
nyeinek szakszerű pontos megfogalmazása, másrészt ellátó, a karbantar-
tás, illetve a jaűtásai területén minőségügyi rendszert kell, hory működ-
tessen. Ezen feladatok ellátásához jól felkészült a minőségügyben jártas
szakemberekre van szüksége, ezért fontos a katonai oktatási rendszerbe
(természetesen különbözó mértékberl) beépíteli a minőségüg/i oktatást
,s.

A fentiek miatt celszerű, lehetőleg minél korábban, mát a katonai
középiskolákban bevezetni az általános minőségügyi ismeretek elsajátí-
tását (ezzel megelőzve a polgári iskolákat). Akatonai főiskolókon, illetve
akaümidn már célirányos oktatást lehetne biztosítani a beszerzéssel, fej-
lesztéssel valamint a felhasználási tevekenpéggel kapcsolatos minőség-
ügyi feladatokró|, tudnivalókról, valamint a nemzetköá katonai minő-
ségüg5ri, minóségbiztosítási követelményekról, szabványokról.

Vizsgálva a termékminőség fogalmát tapa§ztalhatJulq hory több
összetevője van:
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A "Használati minőség"-gel kapcsolatos tudnivalók annyaira szerte-

ágazóak és szakterület specifikusak, hogy ennek a tematika kidolgozását
és oktatását az adott szakterületetjól ismerő személyzetnek kell végezni,

ezért a jelen cikk ezt a területet nem tárgya|ja.

Ismeretes korábbi cikkeinkből, hogy egy termékre von atkozóan az

életciklusára jellemző szakaszokat az űgynevezetí minőségkör mentén

lehet elhelyezni. A felelevenítés érdekében: a marketing, a piackutatás,

tervezés, fejlesztés, anyagbeszerzés, folyamattervezés, gyártás, ellenőr_

zés, raktározás, tárolás, kezelés, értékesítés, használatbaadás, vevőszol-
gálat, használatból torténő kivonás, megsemmisítés.

A teljes étetciklus két nagon jól elküIöníthető szakaszra oszlik: az

értékesítésig terjedő szakaszban a szállító telephelyén, használaton ki-
vül van a termék, míg az értékesítést kóvetóen a felhasználóhoz kerülve,

a használati szakasz következik.



A hadsereg, mint felhasznáIó

A hadsereg, jellegéből és rendeltetéséból adódóan, a második sza-
kaszban érdekelL íipík]usan:. a termék a hasznos funkcióit a használat so-
nin fejti ki. A birtokba és használatba vett termék esetében az életciklus-
nak ezt a szakaszát a szokásos szóhasználattal a fenntartási szakasznak
nevezik, amelyre az adott termék rendeltetészerű használata, üzemelte-
tése, karbantartása, különböző szintú technikai kiszolgálása, javítása,
esetenként tartós tárolása jellemző.

A fenntartás különbözó, elóbbiekben nevesített szakaszaiban a ter-
mék a hadsereg tulajdonában van, a hadsereg állományában vagy alkal-
mazásában álló személyzet végzi a használatot és fenntartást. Ezt a sze-
mélyzetet az adott eszköz adott életciklus szakaszban történő alkalma-
zására, fenntarlására különbóző képzési formákban felkészíti\ kikép-
zi\ így mondhatjuk, hogy ebben a szakaszban célirányosan képzett sze-
méIyzet áII az eszközzel kapcsolatban.

A képzés a kűlönböző katonai oktaüási intézményekben, a tisztkép-
zés, tiszthelyettes képzés, az üzemeltető-karbantártó személyzet képzé-
se során, a szakági képzés részeként történik. A kiképzett szemé|yet
biztosítja, hogy az adott eszközre értelmezett "használati minősé§' meg-
őrzése megtörténjen, az ehhez szűkséges minőségügyi ismeretek birtok-
lásával és alkalm azásával.

A kérdés az, hogy mi vrzir a másik életciklus szakaszban, amikor az
eszközre vonatkozó koncepció kialakul, gyártása megtörténik?

Jelen van-e a leendő felhasználó, üzemeltctő ebben a szakaszban,
van-e ráhatása a konstrukció minőségére és a megvalósítás minősógére,
melyek már nem befolyásolhatóak a használat minőségével?

Szükség van-e egyáltalán arra, hogy ebben az életciklus szakaszban
a leendő feIhasználó jelen legyen?
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Ery szemléltető péIda:

Számtalan tapasztalat igazolja, hogy a vevő, a későbbi íelhasználó
kizárásával alkotott konstrukciók messze alkalmatlanabbak az adott
funkcióra, mint azok, melyeket a potenciális felhasználó gondos kikér-
dezése után, nemritkán bevonásával alakítottak ki. Ezt az elvet ma újra
felfedezték és mi nt"proaktív fejlesztés" nevű tevékenysé gszolgá|ja azigé-
nyeket legjobban kielégítő konstruktőri munkát. Nem nélkülözheti ezt
a típusú közreműködést a haditechnikai eszközök és anyagok fejlesztése
sem. Saját viszonyaink között ezt a feladatot a Haditechnikai Intézet
(HTI) látta és látja el jelenleg is. A fejlesztések vagy a HTI által vagy
vezetésével, felüg]elete alatt történtek. Az ezilányú tevékenlséget vég-
ző szakemberek akár polgári, akár katonai intézményben szerzett szak-
mai alapképzettségük és a munkakörben megszerzett gyakorlat birtoká-
ban képesek az életciklus ezen szakaszában a konstrukciós lninőség be-
[olyásolására.

A konstrukciós minőség befolyásolásához szüI<séges minőségügyi is-
meretek eltérnek az életciklus második, használati, fenntartási szakaszá-
ban szükséges minőségügyi ismeretektől. Terjedelmük, tartalmuk sokkal
szélesebb és méllebb, hiszen a konstrukciós minőség alapvetően megha-
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íározza a majdani használati minőség fenntart^ának lehetősé7eit és kö-
vetelményeit is.

Addig, amíg a használati minóség biztosítása érdekében az említett
számos intézményes kiképzési forma teszi lehetővé a szükséges ismere-
tek oktatását, megszerzését; addig a konstrukciós minőség tudatos kiala-
kításának, megvalósításának eszkózeire, módszereire vonatkozóan nem
lehet ugyanezt állítani, A szúkséges ismeretek me gszerzése kűlönbözó,
elsősorban nem a hadsereg által szervezett, bonyolított tanfolyamok ke-
retóben lehetséges, nagy jelentősége van az önképzésnek, a szakiro-
dalom tanulmányozásának, a szakmai konzultációknak, esetenként ta_
nulmányutaknak.

Az eddigi áttekintés a teljes életciklus elejétés a használati szakaszt
vizsgálta. Az eddig nem tárgyalt rész u glertÁs, nz ellenőrzés és az érté_
kesités szakaszai. Mondhatjuk-e azt, hogy ez a szakasz a szállító magán-
úgye, alényeg az, hogy a végén a termék jó legyen?

Nos, mondani lehet. Amennyiben változatlanul eltbgadjuk az ábra
által mutatott ö§szefüggést, akkor a gyártási-ellenórzési szakasz ésbenne
a"kivitelezés minósége" legalább azonos súllyal és befolyásoló jelentőség-
gel bír.

Tipik:usnak tekinlhetó-e az, hogy avevő, a használó jelen van a gyár-
tás, ellenőrzés szakaszában? Altalában nem, de elfogadott gyakorlat az
egyes nagyértékú eszközök esetében a vevő vagy a vevó megbízottja je-
lenléte és ellenórző tevókenysége.

Van_e ilyen glakorlat a hadseregek beszerzési tevékenysége folya_
matában?

Természetesen van,Igaz, hogy ennek tartalma, kivitelezési formája
koronként és országonként változott és ma is változik, de ery tény: a had-
seregek nem nélkülözhetik és nem is mellőzik azt a gyakorlatot, hogy a
beszerzésre kerüló termékek gyártási folyamatát és annak eredményét a
szállító telephelyén felügyeljék, ellenőrizzék-

Néhány érdekességet a történelemből erre vonatkozóan megemli_
tünk a római légiók már alkalmaztak"katonai ánevőket", akikköznlné-
hány az Obudához közeli Aquincumban állomásozott légiós egység állo_
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mányában is szolgált, síremlékük a romkert kőtárában látható a tisztsé-
gükre utaló felirattal és különböző íhltéglákba nyomv a igazolő béIyegző
lenyomatuk is felfedezhető. Akésőbbi korokban is minden jelentós had-
sereg alkalmazott hasonló feladatokkal megbízott személyzeíeí, szerte-
zeteI-

A világtengerek uralmára törő angol flotta Admiralitása megbízot-
tait minden jelentősebb hajóépítő műhelybe elkiildte, hory biztosítsák:.,."a
hajók Anglia legjobb fáibóI épüljenelq a legjobb kötélzeuel, vitorlákkal és
áglúkkal szereltessenek fel, Anglia és Ofekége dicsóségére",..

A hajóépítést más népek és uralkodóik is meghatározó fontosságú-
nak tartották, tudjuk Nagy Péter, minden oroszok cárja saját kezébe vet.
le az ácsszekeícét és ismeretlen hajóácsként dolgozott a flotta hajóinak
építésén, a minél több és hiteles információ, szakismeret megszerzése
érdekében.

Lehet a mag)ar történelemben is példákat találnl, Mátyás király Fe-
kete Serege részére, a Rákóczi szabadságharc seregei, a szabadságharc
hadai számára hadfelszerelési biztosok gondoskodtak a felszerelés gyár-
tatásáról, az e|őá|lítás és a termékszigorú ellenőrzéséról. Századunk nagy
világháborúi minden országban kialakították a kor színvonalán álló ta-
tonai gáttásfelügteletet és termékellenőrzést.

Magmrországon az 1950-1990 közötíi időszakban jelentős meny-
nyiségű és értékú haditechnikai eszköz és hadfelszerelési anyag gyárüí-
§a fotyt, annak ellenére, hogy kimondott hadiiparral nem, csak védelmi
célú gyártókapacitással rendelkezett az ország. Ezt az cmlített termék-
mennyiséget és gyártási folyamataikat a Katonai Uzemi Megbízotíak (to-
vábbiakban KÜM) rendszere ellenőrizte és felügyelte. Tevékenységük
lényeges eleme volt aZ adott szállítónál való állandó jelenlét, a gyártással
összefüggó valamennyi folyamat, tevékenység figyelemmel kísérése és
felü§/elete, szükség esetén a beavatkozás, valamint a termékek tényleges
vizsgálata. Ez a típusú munka nagy biztonságot nyújtott a megkívánt mi-
nóségkövetelmények teljesülése szempontjából. A személyzetet §zakte-
rületenként olyan állomány alkotta, melynek tagiai a magasszintű szak-
mai, elméleti alapképzettség mellett, az adott gyfu, az általa alkalmazott
technológiák és megfelelóség értékelési technikák ismeretével rendel-
keztek,ígl a kívánt katonai minóségbiztosítáSi íeladatot magas szintm vol-
tak képesek végezni.
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A KÚM szeívezet állományába részben üzemeltető tapasztalattal
rendelkező, katonai oktatási intézményben szakképzést nyert szemé-
lyek, döntően hivatásos állomány, réuben az adott gú4 szállító állomá-
ny áb óI a lkalm a s n ak biz onyult s z akmb e re i k rüIt e k Abekerülés feltétele
mindenképp a termék jellegéből fakadó szakismeret, gyártás és ellenór-
zéstechnológiai ismeret megfeleló szintje volt. Kimondottan ilyen beosz-
tásra történő felkészító, kiképző oktatás sehol sem folyt, a szükéges
alapképzetséggel rendelkezők elsósorban a gyakorlat §orán §zerezték
meg a szükséges katonai minőségügyi, minőségbiztosítási ismeretet.

Ez a szewezet az évek során kíjlönböző szervezei felépítésben, intéz-

mény néven és létszámmal tevékenykedett, a rendszervóItást megelőzően
közel 350 fő végzett ilyen jellegű munkóL Az ismétlődő átszervezések és
létszámcsökkentések eredménye, hog a HM BH Minősé4bbtosítási l4az,

8atósá8 szervezetében ma mindössze harminc főből álI a katonai minóség-
biztosítást végzó szakállomány létszáma. Természetesen ekkora létszám
nem tudja ellátni a múlthoz hasonlóan ugyanolyan mélységben vala-
mennf szakterület szállítóinak gyártás és gyártmányfelügyeletét, vala-
mint a termékek teljeskörű ellenőrzáét. A korábbitól eltérő, új módsze-
rek és gyakorlat alkalmazása szükséges.

Az eddig elmondottakból következően, kiemelhető, hory a múltban
úgy a Magyar Néphadseregben, mint ajelenben a Magyar Honvédségben
eslaránt a t'enntartási szakaszra vonatkozó, a"használati minősé§' köré-
ben értelmezett i§meretek oktatása bizto§ított a legjobban, ezt követi a
"konstruk:iós minóság" körébe tartozó ismeretek oktatása, míg jelenték-
telenül megvalósított a "kivitelezési minősé§' ismeretanyagának szerve-
zett oktatása.

A fejlett gazdaságokban már a korábbi években megkezdődött e§/
nagyfokú hangsúly eltolódás az ellenőrzés alapú minőségügyi tevékeny-
ségről a megelőzés, a minőségbiztosítrás alapú minőségügyi tevékenység
felé. Az új filozófia új magatartást, új ismereteket, új gyakorlatot igényel.

Azo\ akik ma a hadsercg beszerzési fo|yamataiban kapcso|atba
kerülnek a termeló szféra gazdasági eg;rségeivel és azok szakembereivel,
megfeleló felkészítés, minőségbiztosítási szakoktatás, i§meretek és
szakképesítés nélkúl ú§ fogiák ér€zni maguka! mintegy idegen bolygó
lakói, akik sámára ismerttlen nyelvet beszélnek a partnereik

171



A beszerzési folyamatban résztvevő, minőségbiztosítási feladatot el-
|átó szemé|yzet csak biztos és széleskórű szakismeret birtokában tudja
megbízatását eredménnyel és a hadsereg, mint megrendelő, képviselőjé-
nek szükséges és indokolt tekintéllyel ellátni.

A beszerzések mintíségbiztosításával kapc§olatos katonai minő-
ségüryi képzés az USA-ban

A beszerzési folyamatban résztvevők sokirányú, alapos kiképzésé-
nek, alap és szintentartó, majd továbbképzésének szükégességét más
hadseregek jóval korábban felismerté\ meghatározták a szúkséges is-
meretek körét, az oktatás feltétel és intézményrendszerét, a beosztásba
kerülés á maradás feltételrendszerét. Az állítást néhány dokumentum
bemutatásával, hivatkozásával tárnasztjuk alá, mely dokumentumok az
ameikai hadsereg beszenési tevékenységében részwevől<, a minőségbizto-
sítási íeladatoknt elltátók speciólis szalonai képzésének módszerét, temati-
káját íiák le.

A beszerzések és a beszerzésekhez kapcsolódó minőségbiztosítás
kérdéskörének tulajdonított fontosságot legjobban a Defense Acquisiti-
on University - DAU (Védelmi Beszerzések Egyeteme) intézményrend-
szerének kialakítá§a, működtetése és a vele szemben támasztott elvárá-
sok igazolják.

A DAU az USA Védelmi Minisztérium oktatási és kiképzési intéz-
ményeinek és szervezeúeinek társulása, mely biztosítja a védelmi célú
beszerzésekben érintett katona és polgári személyzet kötelező képzését
a beszerzési tevékenység 12 szakmai területén.

Az oktatási társulás 1992-ben kezdte meg működését. Küldetése,
hogy a védelmi célú beszerzések végrehajtására hivatásos szakembereket
képezzen. A DAU hangolja össze a Védelmi Minisztérium beszerzósek-
kel kapcscrlatos oktatási és kiképzési tevéken}6égét, hogy az a miníeg;t
120000, beszerzési f€ladattal összefüggő munkakört betöltő személy
képzési követelményeinek kielégítésére alkalmas legyen. A társulás tag-
jai az alap, a középfolai és speciális szakismeret íejlesztő oktatás biztosí-
tására képesek. Természetesen, az ezzel összefüggő szakmai rendemé-
nyek, ko nferenci ák szervezése, az oktatási anyag létrehozása, az oktatók
és gyakorlatvezetők kiképzése is a társulás tagjai által történik,
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A DAU a Védelmi Minisztériummal szoros együttmúködésben és
egyetértésben végzi feladatát, különös tekintettel a kötelező oktatási és
gyakorlati területek meghatározására.

A DAU elnöke a Védelmi Miniszter helyettesének számol be. A
DAU vezető testülete a védelmi, gazdasági, pénzü§i terűletek legkivá-
lóbb egyéniségeiből kerül kiválasztásra.

A társulásban az egyes intézmények önállóságukat megőrizve, az
egymás közötti k apcsolalot az Eg)etérlési Nyilatkozatban rögzítették,

A társulás tagjai a szárazföldi, a légi és tengerészeti erók intézetei,
főiskolái, számszerint 75-en. Néhány ezek kizül:

- Air Force Institute of Technology -AFIT (Légierő Technikai
Intézet);

- Defense Contract Audit Institut - DCAI (Védelmi Szerződés
Felü|vizsgáló Intézet) ;

- Naval Warfare Assessment Center - NWAC (Tengeri Hadüse-
lés Minősítő Központ), stb.

A DAU által kiadott éves oktatási ismertetó felsorolja az összes tan-
folyamot, melyeket a társulás tagintézményei a tárgyévben szervezne\
annak érdekében, hogy abeszerzéssel foglalkozó szakszemélyzet aVé-
delmi Minisztérium DoD 5000.52-M jelű követelmény dokumentumá-
ban - Career Development Program for Acquisition Penonnel (A be-
szerzési szemé|yzet életpálya fejlesztési programja) meghatározott köte-
lezó és ajánlott képzési formákban részt vehessen.

Minden egyes beosztásra meghatározott, hogy milyen kötelező és
milyen ajánlott képzések sikeres elvégzése a beosztásba kerülés illetve a
beosztásban maradás előfeltétele.

A képzések általában három szintűe\ a I. jelű alapképzés az alap-
ismeretek megszerzésére, az alapminősítés biztosítására szervezett. A II.
jelű középszintú képzés, a már elsajátított ismeretek alkalmazási készsé-
gének kialaKtására irányul. A III. sziní elvégzése teszí lehetővé a fegy-
vernemi orientációt, irányító beosztá§ok betöltését.
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A kiadvány megh alározza akalonai és polgári intézményekben nyert
képesítések egyenértékű elismerésének feltéteüt is.

Az egyes tanfolyamok betű-szám kombinációval jelöltek, a betű-
kombináció utal a tanfolyam jellegére pl. CON- contract - (szerződéssel
összefüggő), LOG - logistics - (logisztikával összefüggő), PUR - purcha-
sing - (vásárlással összefüggő), QUA- quality - (minőséggel összefüggő),
stb.

A tanfolyamok átlagosan 10-25 oktatási nap tartalmúak. Kivételt
képez a felsőszintű beszerzési, valamint a program irányítási tanfolyam,
melyek 40 illetve 25 oktatásl hót tartalmúak.

A terjed,elmi korWtolca tekintettel" csak a saját szalaerületünkhöz leg-
közelebb eső, a minőségbiaosíttis tórgú tanfolyamok résztletezését tesszük
meg.

A DAU értelmezésében a minőségbiztosítás sokarcú terület, mely
magában foglalja a beszerzési tevékenyxég különböző tészleteit, úgmint
a szenődéskötés, a fejlesztés, a gártds, a szeaődések felügrclete, a raktá-
rozás szakaszail.Ezek a szaktevékenységek igénylik a szerződéseknél al-
kalmazott szabályok és módszerek ismeretét, az.üzleti és ipari gyakorla-
tot, a műszaki tapasztalatot, melyek ezekhez a speciális árucikkekhez
szükségesek.

A minőségbiztosítási személyzet állománya a teljesítés során mint a
Vfielmi Minisztérium szállítóinak értékelője funkcionáI, abban az ér-
telemben különö§en, hos/ az illető szállító megfelel-e a beszerzési szer-
ződés múszaki és minőségi követelményeinek. A szakzemélyzet össze-
gyűjti és elemzi a szállító eljárásaira vonatkozó adatokat, vizsgálja a szál-
lító eljárásainak az adott feladat teljesítésére alkalmas voltát, felül-
vizsgálja a szállító üzemeinek szintjét, javító intézkedéseket fogalmaz
meg, minősétervezési funkciókat lát e|, áWízsgálja az alvállalkozókra ós
beszerzésekre vonatkozó adatokat, minőségbiztosítási dokumentumo-
kat, A szakszemélyzet laboratóritrmokat és vizsgáló berendezéseket üze-
meltet a szerződés alapján beszerzett anyag minősítő értékeléséhez.
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A képzési sziníek és tartalrnuk:

I. szint.

Kötelező: QUA 101 Minóségbbtosítási alapok

Ez a tanfolyam a beosztásba helyezés alaptanfolyama, amely a Vé-
delmi Minisztérium minóségbiztosítási elveit, politikáit, módszereit és
gyakorlatát ismerteti fő hangsúllyal. A tanfolyam során bemutatásra és
megbeszélésre kerülnek - vá|lozó részletességgel - a szerződés típusok
és a szerződésekbe foglalt minőségkövetelmények.,4 tárgkör: A'védd'mi
beszerzések minőségpolitikáj a, a védelmi beszerzések minóségbiztosítási
eljárásai, a tisztségvíselőkkel és tevékenységükkel szemben támasztott
etikai követelmények, a szerződé§kötés folyamata, a műszaki követelmé-
rtyek forrásai, a minőségkövetelmények, a konfiguráció irányítás, a vizs-
gálatok, ellenőrzések, felüglreletek, mérések és a megállapítások kiérté-
kelése, a minőségvonzatú költségek, az üzemi minőségbiztosítás, a minő-
ségjavítás alapelvei,

A képzés idótartama: 10 oktatási nap-

IL szint.

Köte lezó : QUA 1 02 Középfolai minőségbbtosítás

A középfokú minőségbiztosítási tanlblyam kiemelten kezeli a Vé-
delmi Minisztériumvédelmi célú anyagbeszerzéseit és kimondottan a kö-
zépső színten tevékenykedő résztvevők számára került kidolgozásra. A
tanfolyam a hallgatókat a munkaismeretek széleskcirű alkalmazási képes-
ségéve| ruházza íel a statisztikai folyamatszabáIgozás terén, annak úgy a
fejlesztése, mint a megvalósítása és órtékelése szakaszaira nézve.

A tanfolyam tartalmazza még a Védelmi Minisztérium minőségbiz-
tosítási politikáját, az anyagok átvizsgálására vonatkozó koncepciókat,
helyesbító tevékenységeket, műszaki változtatási javaslatok értékelését,
a műszaki adatok forrásait, értékelését, a üzsgálatok felügyeletét és ér-
tékelé§ét, a konfiguráció irányítás felülvizs gálatát, a §zerződé§ kötés e-
lótti és utáni megbeszéléseket, a minőségrendszerek átvízsgálását, ter
mékértékelést, megbízhatósági és karbantarthatósági felülvizsgálatokat,
folyamatképesség vizsgálatokat, az á|lami tevékenység etikai kérdéseit,
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a nemzetközi szabványokat és az amerikai szabványosítási szervezet mi-
nóségszabályozási (ISO-ANSI-ASQC) és a MIL 9858 szabványai isme-
retét, statisztikai hibaelemzéseket.

A foglalkozások teljesen életszerű kialaKtású munkacsoportokban
folynak, ami biztosítja, hogl a hallgatók megtanulják a minóségbiztosítási
problémákat elemezni és értékelni.

Időtartam: 5 oktatási nap

III. szint.

Kötelező: QUA 103 Vezető minőségbbtosítósi üg/intéző

Ezt a tanfolyamot a beszerzési tevékenység minóségbiztosításának
fetső szintjén tevókenykedó személyzet számáÁ vezették be. Áfogja a
minóségbiztosítás vezetését, irányítását, a külsó környezet különféle ha-
tásait. Tárglköre : A védelmi Minisztérium minőségbiztosítási tevékeny-
ségének irányítása, minőségfilozófia és a minőségpolitika, kezdeménye-
zések a szál|ító részéről, irányítási és vezetési technikák, etikai kérdések,
aktuális problémák.

A lehető legmagasabb színvonal érdekében, az előadókat a kor-
mányzati és ipari szervezetek kiváló személyiségei köréből kérik fel.

Időtartam: 4 oktatási nap

Ajánlctt: PRD 301 Védelmi beszerzések műszaki tervezési, gyártási
és minóségbiztosítási tevékenységei.

Az üzemi szintű minő§égbizto§ííás oktatró§a

A Department of Defense (DoD) Védelmi Minisztérium, Defense
Logistics Agency (DLA) Védelmi LogisztikaiHivatal, DlÁM 8220.4 jelű
kiadványa a Quality Assurance Technical Development Program
(QATDP) Minőségbiztosítási Műszaki Fejlesztési Program nevet viseli.
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A kiadvány az ű§nerezett Kézikönyv kategóriába tartozó doku_
mentum, mely kezdő soraiban kimondja:

... a Kézikönyv a minőségbiztosítási műszaki fejlesztési program ke-
retében kidolgozott elveket és eljárásokat taítalmazza. A program ter_
vezése azt a céIt is/ekezett szem elótt tartani, hogy a védelmi beszerzések
szerződéseinek kezelését végző parancsnokságon az üzerr:i minőségbiz-
tosítási funkciókat végrehajtó vagy támogató alkalmazottak olyan mú_
szaki oktatásban részesüljenek, ami ahhoz szükséges, hogy kellő haté-
konysággal teljesítsék a rájuk bízott feladatot,..

Alapelvek:

A program a minőségbiztosításí rendszerek és a termékek szakterü-
letén ad képesítést,

A minőségbiztosítási személyzet oktatásához a beosztás ad kiinduló
alapot, attól tüggően, hogy első beosztásba helyezés vagy a pályaalkal-
masság fejlesztése a cél. A Kézikönyv felsorolja azokat a tanfolyamokat,
melyek az egyes szakterületeken dolgozó minőségbiztosítási alkalmazot-
tak számára kötelezőek. A szállítók telephelyein minőségbiztosítási be-
osztást betöltő állomány a beosztásában töltótt első fél év alatt legalább
kéthetes oktatáson kóteles résztvenni. A minőségügyi rendszerek tárgy-
körben szerzett képesítés alapképesítésnek minősül.

A termékszakterűletekre vonatk<lzó ismeretek meghatározott fel_
osztás szerint tagoltak. A csopottok űrkutatás, repülőgépgyártás, lőszer
és hadianyag, járművek, vegyianyagok, ruházat, számítógépes szoftvcr,
elektronika, általános alapanyagok, mechanikai eszközök, nukleáris esz-
közök.

A minőségbiztosítási szakszemélyzet csak alaptanfolyam és termék-
szaktanfolyam sikeres elvégzése után nyerhet képesítést. A megszerzett
képesítés visszavonásra kerül, ha az alkalmazott teljesítménye elégtelen-
nek bizonyul a ténylege§ munkavégzés során.

Polgári minőségügyi szakismeretek birtoklását oInp yagl termékspe-
cifikus tanfo lyamon szcrezheLő kópesítéssel egyenértékűnek minősíte-
nek megfelelő feltételek esetén.

l83



A személyzetnek eddigitől eltérő, új termékkel kapcsolatos munka-
körbe kerüIése esetén új képzésben kell résztvennie.

Az alap és szahanfolyamok ohatói csak azok lehetneN akik az okta-
tási technikák terén megfelelő végzettségel rendelkeznek Teljeskönien is-
meik az ol<tatott műszaki témakört, korábban elvégezték az általuk oktatni
kív ánt tanfolyamot vagl eglenértéhi képesítéssel rendelkeznek.

A minőségbiztosítási munkakörökben foglalkoztatott mérnökök-
nek, ellenóröknek az előző oktatás és a gnkorlatuk függvényében to-
vábbképző oktatásban kell résztvenni.

A Kézikönyv tartalmazza a kötelező okíatási tanfolyamok katalógus
szerű felsorolását.

A tanfolyamok betű-szám kombinációval jelöItek. A betű a tanfo-
lyam szakterületre utal, a szám sorszám. Például: "A', űrrepülő, "Q" mi-
nőségbiztosítás, "X" számítógépes szoftver, stb.

Az érdekesség kedvéért néhány tanfolyam jel és cim:

- C 03 Az ejtőernyőkért és alkatrészekért felelós minóségbiztosítók
tanfolyama;

- S 82 Üzemi minőségbiztosítási program automatizálásáért felelős
személyzet tanfolyama;

- X 37 A FORTRAN nyelvet használó szerződéses szoffuer tétele-
kért felelős személyzet tanfolyama, stb.

A Kézikönyv a továbbiakban a katalógus fejezet valamennyi tanfo-
lyamát részletesen ismerteti, az alóbbi jellemzők megadásával:

- tanfolyam jel,

- megnevezés,

- helyszín,

- időtartam,
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- célkitűzés,

- tanfolyam leírás,

_ előfeltételek a hallgatók számára,

- egyenértékűtanfolyamismertetés.

A nagyszámú tanfolyam közül részletesen csak azt a hármat mutat-
juk be, melyek a beszerzést és az üzemi minőségbiztosítá§t ölelik fel.

S 89 védelmi célú űzemi minőségbiztositás

Időtartam: 80 őta

Célkitűzés: a tanfolyam teljesítése során a hallgatók munkaköri is-
mereteket szereznek a védelmi minisztérium minóségbiztosítási straté-
giájárőI és az eljárásokról, valamint olyan képességek birtokába jutnak,
amelyek segítségével hatékony és gazdaságos üzemi minőségbiztosítási
programot tudnak tervezni, megvalósítani és irányítani.

Tanfolyam leírása: a taníolyam magában íoqlalja: a védelmi célú
gyártást fo$ató üzemek minőségbiztosítási programja, az ehhez kapcso-
lódó programok, funkciók és hatáskörök. Tárgyalásra kerülnek változó
részletességgel a szerződések típusai és a szerződésekben rögzített mi-
nőségköVetelmények.

A tanfolyam olyan szeródéstípusok bemutatásával kezdődik, ame-
lyekre az üzemi minőségbiztosítás valószínűleg számíthat, valamint olyan
szerződésfejezetek bemutatásával, amelyek az illetó szerződések részét
képezhetik. Tárgyalásra kerül a szeródésekben tipikusan előírt minó-
ségbiztosítási rendszermodell szabvány. A tanfolyam többségében az
üzemi minőségbiztosítás koncepciójával és megvalósításával foglalkozik,
kiemelt figyelmet fordítva a minőségbiztosítás rendszerjellegű megköze-
lítési módjára.

Ezenkívül a tanfolyam még olyan kérdéseket érint, mint az alvállal-
kozói minőségbiztosítás, tervezés változtatása, minősített termékek lis-
tája, stb. Tárgyalásra és definiálásra kerülnek az üzemi használatra szánt
filozófi ák, módszertani elképzelések, technikák és statisztikai eszközök.
A statisztikai eszközöket és a minőségbiztosítási módszereket számos
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gyakorlati példa támasztja alá annak érdekében, hogy a hallgatók meg-
felelő aktív ismereteket kapjanak az üzemi minőségértékelés módszerei-
ről és technikájáról.

Elófeltételek a beiskolázott személyzetnek legalább egy hónapos
üzemi tájékoádrással kell rendelkezni, mielótt résztvesznek a tanfolya-
mon. Minden üzemi minőségbiztosítással foglalkoá alkalmazottnak el
kell végezni ezt a tanfolyamot az üzemi feladat ellátásra szóló megbízást
követó fél éven belül,

S 96 a védelmi beszerzések minőségbiztosítási alapismereíei

Idótartam: 80 óta

Célkitúzés: a tanfolyam kötelezó minden I. szintű minóségbiztosítási
alkalmazott számára, Megismerteti a résztvevóket a Védelmi Miniszté-
rium minóségbiztosítrási személyzete által alkalmazott alapelvekkel, stra-
tégiával, módszerekkel és gyakorlattal.

Tanfolyam kírós: a tanfolyam keretében ismertetésre kerülnek a
Védelmi Minisztérium minőségüryi alapelvei, stratégiái, a kormányzati
alkalmazottakra vonatkoó etikai alapelvek, szerződéskötési eljárások,
múszaki adatcsomagok, valamint az iizemi minőségbbtosítási programok:
úgymint szerződés átvizsgálás és tervezés, eljárások áwizsgálása értéke-
lése, termékmegfelelőség értékelési, igazolási és ellenőrzési technikák,
konfiguráció irányítás, megbízhatóság, karbantarthatóság, számítógép-
pel támogatott tervezés, gyártás és ellenőrzés, statisztkai folyamatszabá-
lyozás.

Elófekétel: a tanfolyamon a beszerzési minóségbiztosításban érde-
kelt személyzet vesz ré§zt.

S 97 a védelmi beszerzések minősegbiztosít:ísi tanfolyama

Id.őtartam: 4O őra

Cékitűzés : a taníolyam kötelezó minden II. szintű minőségbiztosítási
alkalmazott számára. Megismerteti a résztvevőket a védelmi minisztéri-
um minőségbiztosítási stratégiáival, koncepcióival, technikákkal és biz-
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tosítja a beszerzések minőségbiztosításának lratékony és gazdaságos
megvalósításához szükéges ismereteket.

Tanfolyam leírás: a tanfolyam telje§ítése során a hallgatók olyan ké-
pességeket szereznek, amelyek segítségével alkalmazni tudják a védelmi
célú anyagok bes zerósére éskezelé§ére vonatkozó védelmi minőségbiz-
tosítási stratégiai elképzeléseket és koncepciókat, minőségügyi progra-
mokat tudnak tewezni, megvalósítani és értékelni, hatékonyan tudnak
eryűttműködni a többi védelmi minisztériumi alkalmazottal és meg tud-
j ák oldani az iizemi rninőségügyi funkciókkal kapcsolatosan felmerült prob-
lémákat.

Előfeltétel: beszerzés minóségbiztosításban érdekelt vag aual egy en-
értékű besorolás új alkalmazottak részére.

Abemutatással igazolni kívánjuk annak a máshol már felismert szük-
ségességét, hogy a beszerzési folyamatok különböző szakaszaiban, a ter-
mék életciklus szállítói szakaszában a megrendelő hadsereg részéről köz-
reműködó személyzetnek sokirányúan, a minőségbiztosítás speciális kér-
déseiben alaposan képzettnek kell lenni, amit meg is valósítanak.

A bemutatott oktatísi formálaól természetesen nem gondolju\ hogy

azt eg/szerű szolgai másolással a mi számunkra alkalma§§á lehet lenni.
Mások a szervezete\ mások a méretel elég arra a 120 000 beszerzésben
foglalkoztatottra gondolni....

Egt azonban bbtos: az oktatás és képzés szükégessége nem ütatha-
tó. Más körülmények között kell helytállni a ma beszerzési tevékenységet
végző személyzetnek, mint 5-10 éwel ezelőtt, amikor tulajdonképpen le
kellett adminisztrálni csupán azt, amit különbözó vezető, egyeztető, kor-
mányközi, stb. szintek már eldöntöttek. Nincsenek már profilgazda nary-
vállalatok, melyek esetében egl közúl egyet lehetett szetződő partner-
nek választani, szerzódéskötési kényszert bizto§ító jogi szabályozással.

A nagyon lassan atakuló piacgazdaságban a Magtar Honvédség
rendelkezésére bocsátott §zűkös pénzeszközök elköltési folyamatában
meggrőződésünk szerint a gazdasági élet civil szereplőivel minden te,
kintetben azoknál jobban felkészül! kvalifikáltbeszerzési, minőségbiz-
tosítrisi szakembereket kel| szembeállítani.
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Javasolt tematika a hazai, katonai minriségüry oktatá§ához
(a beszerzést, katonai minőségfelü gyeletetvégző állomány számára)

a,) Minóségügy terminológiája;
A hallgatókmegismeik az MSZ ISO 8402, MSZ 271, MSZ

IEC 50 ( 19 1 ) szabványok által meghatározott alapfogalmakat,
szakkifejezéseket, melyek összhangban vannak c nemzetközileg eI-

fo ga dott é rt e lm e z é s e kke l.

b.) A minőségügy jogszabályi háttere;
A tananyaq megismerteti a hallgatókkal a jelenleg hatályos

jogszabáIyokat a szerződéskötés, minőségugl, mérésügl, termékfe-
lelősség közbeszerzés, foga sztóvédelem tárgkórében.

c.) Minőségügyi szabványok és alkalmazásuk;
Ismertetésre kerülnek a uabványokkal kapcsolatos isme-

reteN a minóségbiztosítással kapcsolatos szabványok (MSZ EN
ISO 9000 ill. MSZ EN 45000, MSZ EN 30011 sorozat).

d.) Minőségbiztosítási rendszerek célja, előnyei, kialakítása;
A tananyag magába foglalj a a minőségbiztosítás szül<sé4es-

ségét a vevői és a száIlító szemszögébóI, bemutatja a rendszer gaz-
daságossági és imdzs alaWtó előnyeit, valamint a rendszer kialakí-
tásáv al kapcsolatos főbb követelményeket, kihatásokat.

e,) Minőségbiztosítási rendszerek dokumentációja;
Ismertetésre kerülnek a minőségügli kézikönyvek felépíté-

sével, tartalmával kapcsolatos elvárásoN az eljárás, munka és vbs-

4álati utnsításoh minóségupi feljepzéselg bizonylatok készítéséve l
kapcs olatos tudniv a lók.

f.) Minóségbiztosítás a marketing tevékenységben;
A tananyag ismerteti a minőségbiztosítási rendszerekben

működtetendó marketing tevéknység jellemzőit, feladatait, a vevői
követelmények műszaki nyelvre való átültetését (QFD), a tetmék

, illetve szolgiltatási leírás szerepét. Itt kerülnek ismertetésre a meq-
rendeló és a szállító között kötendő szenődések vizsgálatdval kap-
csolatos feladatok
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g.) Minőségbiztosítás a tervezes-fejlesztés folyamatában;
A fázis fontosságóra való tekintettel részletes ismertetésre

kerülnek a projela me4tervezése, létrehozása, a projekttel szemben
támasztott követelmények. Időtényezó és kockázatelemzés. A K+F
tevé ke nység alatti ellenónéseN vizsgálatok Kömyezenédelmi, kbr-
nyezetállólú§, megbízhatósági és ergonómiai feladatok és követel-
mények Ertékelemzés célja. Tervdokamentáció és kezelése. Gyúr-
tástervezés, gllártási képesség vizsgálatok. Termék és folyamat
FMEA: Gyártósi dokumentáció és kezelése.

h.) Minőségbiztosítás a beszerzésben;
A megrendelések tartalmi kellékeivel, az alvállalkozók (be-

száIlítók) kiválasztási szempontja ,al, nyilvántanásukkal, a beér-
kezett termékek vizsgáIatával kapcsolatos tudnivalók kerülnek is-
mertetésre.

i.) Minőségbiztosítás a termelési, szolgáltatási folyamatokban;
A tananyag bemutatja a termelési, illewe szolgáItatási fo-

lyamatok megbízható működtetésének feltételeit, röviden ismeft eti
a statisztikai folyamatszabályozás t, kialakításával összefüggó fel-
adatokat, a szabalyozó kártyák fajtáit, feladatukat.

j.) Szoftverek minőségbiztosítása;
Röv iden ismerteté sre kerülnek a szotl e rckkel, szoítv eríej -

lesztőkkeI és a felhasznáIókkal szemben támasztott követelmények.

k.) Minóségellenőrzés;
Az oktatás során ismerletésre kerülnek az i.degenanyag-,

gártás- és vé4ellenőrzés feladatai, az ellenőrzés során a.lkalmazott
technikák A nem megfelelő termékek kezelésével kapcsolatos fel-
adatok. A minóség tanúsítúsa.

l.) Méríí- és vizsgálóberendezések;
Ismertetésre kerülnek a Mérésügti törvénybőI a szállítóra,

illetve szolgiltatóra háruló feladatoN alkalmazott mérőeszközök
validá lás a, kalibrálása, mérési bizonytalanság fogalma.
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m.) Minóségköltségek, gazdaságosság;

Az olaatós anyaga vizsgáIja a minőség gazdaságossá§ hát
terét, a minőségköltségek felosztását, különféle költsé4ek szerepét,

hatékonys ági mutatóit.

n.) A minóségbiztosítási rendszerek üzsgálata, ellenőrzése;

A témakör magába foglalja a belső ellenőnés, áubsgálás,

felügeleti vbsgáIatol, al\*IeditóIósi vizs7óIatok fo4almát, felada-
ta| teruezését, végrehajtását és kiéxékelését. Ismerteti az audito,
rokkal vemben támasztott embei és szalonai követelményeket, va-
Iamint a vizsgóIatok során keszítendó dokumentumokat, Túrgalja
az anyag a folyamat- és termékaudit íeladataií, végrehaitását.

o.) Megelőző és helyesbító tevékenység;
Ismenetésre kerülnek az ellenőnések és vizsgálatok során

íeltórt prob!émól<, hiányossógok megelőzésével és elhórításukkal
kapc s ol a t o s fela dat ol<, a v á s árl ói re H a má ciókka l é s é s zrev ét e l e kke l
kapcsolatos tenniv alók

p.) Tanúsítás;
Ismertetésre kerüInek a tanúsítással kapcsolatos hazai és

EK szabályozósol<, tudnivalók, a tanúsítás hazai és nemzetközi
szervezetei-

q.) A minóségbiztosítás személyzeti feladatai;
Ismertetésre kerül a személyzet kiváIasztásával, képzésével

és motivólósával kapcsolatos követelményrendszer.

r.) A matematikai statisztika alapjai, alkalmazása;

A matematikai-statiszíika alknlmazása a termékek kato-
nai minősítése sorón, valamint a felhasználáskor (hibastatisztika,
javítóarryag rendelés, felújítások tervezé se, stb. ).

s.) Környezet- és megbíáatóságirányítási rendszerek;

Ismertetésre kerüInek a BS 7750 k)myezetirányítási, vala-
mint az MSZ ISo ó0300 megbízhatóságirányítási szabványok kö-
vetelményei és alkalmazásuk a minőségbiztosítási rendszerekben-

190



t.) Te§eskörű minőségirányítás (TQM);
Röviden ismertetésre kerill a TQM, mint a korszerú minő-

ségftlozófta és a megvalósításához szül<séges feladatok

u.) Minőségvédelem a felhasználás során;

Ismenetésre kerülnek azok a feladatoN amelyek a minőség
megőrzése céIjábóI a felhasználóra hárulnak a használat, karban-
tartás és javítások során. Az előadást alátámasztják az ipai nagl-
j avításokon, íewításokan szenett taPűsztalatok példái.
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ilflNósÉGBIZTosíTÁst KöZLEMÉNYEK

Ptitos Emil|

A HM Beszerzési Hivatal, mint a katonai minőségügy jelentős szer-
vezeti eleme, kérte felvételét a Magyar Minóség Társaság jogi tagjai
közé. Korábbi kiadványainkban már bemutattuk a Társaságot. Ismeretes,
hogy társadalmi szentezet, a magyaí rninőségügyben érdekelt termé-
szetes és jogi személyek szakmai szeíyezeíe. Tevékenysége révén egyre
jelentősebb szerepet tölt be a minőségügy hazai megismertetésében, a
nemzetköá kapcsolatok kialakításában.

A Beszerzési Hivatal jogi tagsága révén rendelkezésre ál1 vala-
mennyi naprakész információ a szakterület eseményei, fejlődése terüle-
téról. ísmertek a havi rendezvénytervek alapján a különbözó, ismeretbő-
vító és szakképzést nyújtó előadások és oktatási forrnák. Igénybevételűk
a szándékon túl csak pénzkérdés.,.

A Magyar Szabványügyi Testület február hónapban két jelentős
szakterületen felszólalási bizottsági ülési tartott.

Maryarázaíként: A nemzeti szabványalkotás folyamatában kúlön-
böző szabványosítási munkabizotísá4ok dolgozzák ki a jövendő szab-
ványok tervezetét. A kidolgozás alatt a bizottságok munkaüléseket tar-
tanak, melyek során eljut a szövegtervezet abba a fázisba, amikor a bi-
zottság véleménye szerint, a széles közvélemény számára is megismerhe-
tővé kell tenni. Ekkor a MSZT hivatalos közlönyében, a Szabványügti
Közlónyben felszólalási felhívás jelenik meg. Ifnyege: a készüló új szab-
vány jelzete, tárgya kózlésével, ismerttó válik, hogy milyen új szabványt
alkotott a Testület, a közölt határidő lejártáig bárki észrevételt tehet a
szabvány szövegére. Abeérkezett észrevételeket g5nijtik és a lejárat után
összehívják a kidolgozó munkabizottságot, hogy a felszólalásokat vitassa
meg, értékelje ki és a ha§znos észrevételeket ve§/e figyelembe a végleges
szabvány változat kialakításánál. Ez az értekez|et az említett felszólalási

l Pálos Eínil alezrede§, a HM B€szerzési llivalal Minóségbizto§ítási lgaz8atóság Rendszeítanúsító
osztáy osztályvezetóje
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bizottsági ülá, amire meghívást szokott kapni a legjelentősebb észrevé_
teleket eszközlő természetes vagyjogi személy is.

A két hivatkozott ülés a MB 901 jelű, Minőségügti rendszerek szakbi-
zottsá8a ülése, illetve e MB 903 Megfelelőség éttékelés munkabizottsá7 ülé-
se volt.

A MB 901 bizoít§ág honosítja az ISo 9000 család 1994-ben kiadott,
felűlvizsgált elemeit, MSZ EN ISO 9000 jelzettel. A szakbizottsági ülés
a sorozatban alkalmazott fogalmakat tartalmazó szabványt véglegesítet-
te, A bizottság munkájában részt vett a Beszerzési Hivatal képviselóje is,
aki eredményesen érvényesítette a Hivatal által a szabvány jobbítása ér-
dekében kialakított állá§pontját.

A MB 903 szakbizottság az Európai Közösség Tanácsa által kiadott,
931465 EGKszámú, a megfelelőség értékelesére alkalmas modulok táI-
grú hatfuozatának nemzeti szabványként történő megjelenését készítet-
te eló. Ennek a szabványnak a megalkotása része annak a hosszú folya-
matnak, amely az aurópai jogszabályok és szabványok, valamint a magyar
jogalkotás és szabványosítás harmonizációját valósítja meg.

A Tanácsi Hatórozat a MSZ 25051 jelzeni, "A megt'elelóség értékelés-
ben alkalmazható modulok" című szabványknt fog megjelenni.

A modulok egy-egy féIe lehetóséget jelentenek, amelyek vagy ön-
magukban vagy egyéb modulokkal kombinálva alkalmasak valamely ter-
mék megfelelőségének értékeláére.

Az értékelést a piacra ütel előtt kell a gyártónak elvé geznivagy vé-
geztetni annak érdekében, hogy a terméke biztonsági jellemzőlről, az
élet, egészség, vagyon é§ köínyezetbiztonság kellő, elóírt szintjénekmeg_
létéről meggyőződhessen és azt ezt igazoló megfelelóségi jelet megala-
pozottan elhelyezhesse a terméken.

Az európai piacon a termékre vonatkoó követelményeknek való
megfelelés jele az úgymevezett CEjel (Common Europe mark, az euró_
pai közösségijel).A modulok nagybetű jelöléssel bírnak, A-H sorozatban
fordulnak elő. A legegyszerűbb modul az L jelű, melynek tartalma az,
hogy a gyártó egyedúl, a saját felelős§égére helyezi el terrnékén a megfe-
lelőségi jelet. A legbonyolultabb modul a H jelű, melynek laítalma az,
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hory a ryártó szabványos minóségbiztosítási rendszert taó fenr1 melyet
a hatósági jogkórrel bíró, kijelölt szorrczet felügye| a rendszerben glár-
tott termék felügyelet lehetőségével.

A moduhd,ris termébne§elelőség értékelés lehetősége és tarye a g/ár,
tónak és fogasztónak eglarónt érdeke és fontos ismerae. A Magar Hon-
védség, mint jelentós fogyasztó, szintén érdekelt a megfelelőség értékelő
rendszer megállapításain alapuló tcrmékmegfelelóség információkban.
A moduláris értékelési elvet a katonai minóségbiztosítás is tudja alkal-
mazni a katonai minőség és megfelelőség felü5lelet ryakorlása során, a

termékek bonyolultsága, fontossága, kritikussága függvényében kivá-
la§ztva az értékelés módszerét. A fentiek figyelembe vételével érthető,
hogl a MB 903 szakbizottsági ülésen is képviseltette ma1ál a HM Beszer-
zési Hivatal és képviselóje eredményesen éruényesítette a felszólalá§ bizott,
s á§ üIésre össze állttott észrevét eleket.

A Magnr Minőség Társaság a Minőségbiztosítási Vezetők Fóruma
rendezvénlnorozat keretében szakmai napot szervezett az új autóipari
beszállítói követelmény rendszer, QS 9000 bemutatására.

A szalonai nap kraében hazai és küIföMi szaktmbereN elfudók is,
mertették az új szakógi minős égbbtosítósi követelményrendszert.

Az autóiparban korábban is speciális be§zállítói követelményrend-
szereket alakítottak ki és tartottak fennazautőgyárak. Ezek a rendszerek
eg5rmrástól abban tértekel, hogyváltoó rendszerelemnek tulajdonítottak
a többitől eltéró, jelentős súlyt az egyes gfuak Az ismert beuállítü rend-
szerek közül a legjelentősebb, legismenebb a FORD Q 101 jelú rendser.

Három nagy amerikai autógrár, THE BIG THREE, ahory a szak-
mai szóhasználat mondja, többéves munkával alakította ki a QS 90ü)jelű
beszállítói követelményrendszert. A FORD, a CHRYSLER és a GENE-
RAL MOTORS a teherautó-s/ártók szövetsége adatait is felhaszrrálva,
saját minóségügyi, beszállítói követelményeiket alapul véve, ery új, har-
monizált követelményeg},ütte§t hozott létre. A követelmények alapja itt
is az ISO 9000:194. évi kiadása, annak is a 4. jelú, követelmények feje-
?Éte-

Az új beszállítói követelményrendszer minden belső és külső beszál-
lítóra vonatkozik, aki a három gyár raz&e glártási alapanyagot, ryártási
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vagy vevószolgálati alkatrészt, hókezelést, festést, fémbevonást vagy
egyéb szolgáltatást nyújt.

A követelményrend§zer érvényesítése a három gyártó megköveteli,
hogy a nekik beszállító állítson fel, működtessen és dokumentáljon egy
hatékonyan működó, a QS 9000 követelményrendszernek minőségügyi
rendszert, a vevó által megkívánt megvalósítási ütemben.

A megvalósított rendszer tanúsítását a három nagy ryfu végzi, rajtuk
kívüli, más szervezet harmadik fél típusú tanúsíwányát csak néhány szer-
vezettól fogadnak el.

A QS 9000 rendszer alapját ug)an az ISO 9000 képezi, azonbal a
szakmai specialitások miatt a tanúsítható QS rendszer nemjelent auto-
matikusan tanúsítható Is0 rendszert is,

A legiellemzőbb eltérések a QS rendszer javára: a szállító rendel-
kezzen dokumentált röüd és hosszútávú üzleti terwel, a célok és a tervek
a konkurens termékek analízisén, a hazai és a külföldi beszállítók termé-
kei összehasonlításán alapuljanak. A szállítónak dokumentálni kell a mi-
nóségi, termelési trendeket, a kulc§teímék jelenlegi szintjét, a szerviz-
szolgáltatások jellemzőit, a vevői elégedettség szintjét.

A szállítónak korszerű termék minőségtervezési fo|yamatot kell al-
kalmazni. Wsgálni és igazolni kell az általa ajánlott termék górtásúnak
megvalósíthatóságát a szenődés kötés előtt. Aterveza során alkalmaznia
kell a FMEA (hiba, mód és hatás elemzés) módszereket. A szállítók mi-
nőségszabá\ozási terveit a megrendelő autógyárak hagtlák jov á.

A beszállítónak jelentkező, a vevője által elfogadott alvállalkozókat
veheti csak igénybe. Az alvállalkozók is a QS 9000 alapján kell, hogy
kialaKtsák minóségüryi rendszerüket. Abeszállítók hatékony megelóző,
karbantartó rendsz,eíthozzanak\étre a termelőeszközök karbantartásá-
ra. Minden új ryártási folyamatra fe| kel! mérni a folyamat te|iesítóké-
pességét. A sorozatgyártás képességét a vevő határozza meg, melynek
jellemzője legalább Cpk= 1.33. Minden ryártási engedély egy megadott
beállításra, gyártási környezetre, anyagbiztosításra érvényes, bármely té-
nyezó változása az en1edé|yezteíés ismétlését vonja maga után. Vala-
mennyi mérő és vizsgálórendszer által szolgáltatott eredmény statisztikai
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elemzés utánkerűl elfogadásra. AQS 9000 következetesen az alábbiakra
irányul:

- Folyamatosminőségjavítás (continousimprovement);

_ Hibamegelőzés a hibafeltárás he\ett ( defect prevention);

- A minőségköltség csökkentés (loss quality cost).

A követelményrendszerhez bizonyára fog a többi autógyártó is csat_
lakozni. Várható, hogt a magar beszóllítók is hamarosan szembetaláIják
maglkat az új, eddiginél szigonlbb minőségkövetelményekkel.

A Budapest Sportcsarnok adott helyet 1996. február 13-16. között
a már hagyományosnak nevezhetó nemzetközi méréstechnikai, automa-
tizálási és környezetvédelmi szakkiállításnak, mely a tématerületek után
a MAGYARREGULA, MAGYARENERGIA és MAGYARECOLOGA
nevet viselte.

A rendezvény szakmai védnökei a Környezetvédelrni és Területfej-
lesztési Minisztérium, a Magyar Energetikai Társaság, valamint a Mérés-
technikai és Automatizálási Tudományos Egyesület voltak.

A Kiállítás alatt kíséró rendezvények zajlottalg melyek úírgyai a
minőségüg5rhöz kapcsolódtak; igy időrtndben felsorolva:

- Műszeres analitika élelmiszeripari és környezetvédelmi alkal_
mazásai;

- Minőségtanúsításiszimpozium;

_ Roncsolásmentes vizsgálatok a tartályok, nyomástartó edények,
a hegesztett szerkezetek állapotellenőrzéséhez.

A kiállításon mintegy 415 hazai és külföldi kiáIlító vett részt. Ter_
mészetesen nem mindegyik kiállító tartozott aZ Úgynevezett nasl cég ka_
tegóriába, sok kiállító csak mint cégképviselet volt jelen. A kiállítók kö-
zött nagy számban fordultak eló a kisvállalkozások, melyek egy-egy spe_
ciáli§ terület §ajátos részproblémájának megoldására képesek,
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A kiállított eszközók döntő többsége a legkorszerűbb, e§etenként
negyedik-ötiidik generációs informatikai technológiát tartalmazó konst-
rukció volt. Egyik-másik kiállítónál a látogató a kóvetkező évezredben
érezhelte magát, amikor az automatizált folyamatszabályoá rendszerek
bemutatása folyt.

Az eryes szakterületek a következő látnivalókat kínált"ák:

MAGYARREGUIÁ

Mérés, vezérlés, szabályozás technika, műzerek és méróberen-
dezések,vezér|ő és szabályozó berendezések, vezérlő , szabáíyó
és kijelző műszerek, mérő és jeladó műszerek, számítógéprend-
szerek mérésadatg5nijtés, feldolgozás és vezérlés céljára, optikai,
nukleáris és lézer készülékek, fizikai, kémiai laboratóriumi fel-
szerelé§, érintésmentes optikai mérőrendszerek minőség-
ellenőrzéshez és gy ártáshoz, laboratóriumi robottechnika, mik-
roprocesszoros rendszerek,

MAGYARECOLOGA

Irvegőszennyezés elleni védelem, füst és kibocsátott gázoktisz-
títása, termékek és rendszerek a levegőminőség javítrás áItoz, víz-
szcnnyezódés elleni védelem, talajszennyeződés elleni védelem,
zajvédelem, hallásvédelem berendezései, hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem az üzemben, a föld és erdőgazdálkodásban.

MAGYARENERGIA

Fűtestechnika, elektromos, elektronikus, pneumatikus szabályoző
rendszerek, hűtestechnika, mobil hűtőberendeáse§ porleválasz-
tó berendezések, klímaberendezáe§ uszoda, szauna, a fűté§, kli-
matizálás, szel|őztetés és hútés szakterületen dolgozók személyi
védőherendezései.

(1997-ben a szakkiállítás ismét megrendezésre kerül. )
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SzAIniGI BIZTOSÍTI$

A MAGyAR HoNvÉDsÉG üzpLtll.{yAc szolcÁlar
uűszexr-rtcmlxer nzrosírÁsÁNAK IIELyzETE

És rBL,q.DA,rAI

Rugir Oszkórl

Az elmú|t években ha az üzemanyag gazdálkodásról szó esett, min-
denki es/értelmúen csak a hajtóanyag foglasztósi keretelae és kiutaló§
normál<ra gondolt. A szolgálat fő erőkifejtése valóban erre a területre
fuányult, hiszen az egyte romló költségvetési helyzetben a fő feladat a
csapatok harckészültségi, mozgósítási és kiképzési feladatainak hajtóanyag
biztosítása volt.

Nem megkérdójelezle a szolgálat sánte elsődleges feladatát, úry gon-
dolom mindenképpen vizsgálni kell a műszaki-technikai biztosítás terü-
letét is, mint a hajtóanyag-ellátás kiszolgáló, tároló bázisát.

Eppen a hajtóanyag-ellátás mindenáron való zökkenómentes bizto-
sítása érdekében az utóbbi 2-3 évberl a műszakilechnikai terület - más
szolgálatokhoz hasonlóan - teljesen hóttérbe szorult. A szúkséges felújí-
tá§i, karbantaítási munkák, alkatrész- és eszközbeszerzések csak mini-
mális - a valós igényektől, sót törvényi elóírásoktól messze elmaradó -

hányadát sikerült végrehajtani.

Atechnológiai rendszerek és berendezések, valamint az üzemanyag-
technikai eszközök műszaki á általános állagaegyolyan állapotba került,
amikor már a hadrafoghatóság és működóképesség felelősséggel tovább
csak komoly nehézségekkel és feszültségekkel garantálható.

A kiszolgáló eszközök üzembentartására naglságrendekkel kevesebb
péaz jut, mint a harceszköZók üzemeltetésére. A katonai szervezetek a
szaktechnikai eszközök jaűtását, karbantartását a szülrséges javítóanya-
gok és tartalékalkatrészek elégtelensége miatt csak hiányosan képesek

1 Dí.Ru8áro§zkáIezr€de§,MHÜzemanya8szolgálaüónök
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elvégezni. Az ipari nagyjavítások a költségvetés elégtelensége miatt el-
maradnak. Jelenleg a szolgálat technikai eszközeinek zöme erkölcsileg
és technikailag elavult, egyre több paramétert sértenek meg az elóírások
vonatkozásában.

Az iizemany aglároló és kiszolgáló rendszerek (üzemanyagraktárak,
repülőtéri üzemanyag-ellátó rendszerek, tiz€manyag-töltó állomások) be-
rendezései elalultak. A telepített tartályok és szivat§niházak életkora
sok esetben meghaladja a 35 évet. Van olyan raktárunk, hol még a Wehr-
macht által a II. világháborúban telepített tartályokban tárolunk hajtó-
anyagot.

A fóbb eszközcsoportok állapotának jellemzői a következőkben foglal-
hatók össze:

a.) Üzemanyagtöltő állomások:

A töltőállomások tartályaira a 7111994. számú IKM rendelet ás en-
nek kiegészítései előírják, hogy azokat 8 éven belúl a vonatkozó szabvány
követelményeinek megfelelóen át kell alakítani vagy ki kell cserélni. Je-
lenlegi tartályparkunk e követelmények teljesítését nem tüközi. Ameg-
lévő {inanszírozási nehézségeink mellett csak úgy lennénk képesek to-
vábblépni, ha 8 éven keresztül mintegy 80-100 M Ft-ot fordíthatnánk
évente az elöregedett,leromlott műszaki-technikai állag felújítására, cse-
Éjére.

E feszító gondjaink mellett a kiadókutak mérésügyi hitelesítésében
1995-ben végre sikerült előrelépnünk A kutakat szervizeló Petrol és Tan-
ker Kflk megkapták az Országos Mérésügyi Hivataltól a jogot a Magyar
Honvédségnél lévíí töltőállomások átfolyásmérőinek hitelesítésére.

b.) Üzemanyagtöltő gépkocsi\ űzemanyagszállító pótkocsi\ utín-
futólc

A honvédségre ugyan nem kötelező jellegűek a veszélyes árut szál-
lító kózúti jármúvekre vonatkozó előírások (ADR), mégis hangsúlyozni
indokolt, hog5l az üzemelés biztons ágát garaúá|ó minimális kritériumok-
nak sem felelnek meg eszközeink.
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Az alkatrész utánpótlás, felújítás a szúkös lehetőségek miatt - 1994.
éü szerény mérvri alkatrészbeszerzés kivételével - megoldatlan mind a
szakfelépítmény, mind az alapgépjármú vonatkozásában. Több év óta a
meghibásodott eszközöket a selejtezésíe váró eszközökből kiszerelt al-
katrészekkel javítjuk.

Az izemanyag pótkocsik, utánfutók állaga erősen leromlott, köz-
ponti javításuk - pénzíedezet hiányában és a romló személyi feltételek
miatt - évek óta elmarad.

Ugyanakkor az eszközcsoport - melynek átlagos életkora meghalad-
ja a 15 évet - modernizálása elodázhatatlanná válik.

c.) Repülőtéri üzemanyag-e|látó rend§zerek:

E rendszerek alapjait az 1950-es években telepített tárolótartályok
és szivattyúházak képezik. A telepeken a legnagyobb gondot a szivaty-

§niházak épületgépészeti és üzemanyag gépészeti leromlott állapota je-
lenti. Hiányoznak az üzemanyag lefejtési és kiadási rnűveletek megbíz-
ható és biztonságos végzéséhez szükséges alapvető biztonsági, automa-
tizá|ási berendezések (tartáIyszintmérők, túltöltésgátlók). Az egyik re-
pülőterünkön a 200 mJ-es tartályok a végrehajtott biztonságtechnikai
felülvingáat eredménye alapján csak ez év közepéig üzemeltethetők biz-
tonságosan. A szükséges pénzügyi fedezet a felújításra azonban nem áll
a szolgálat rendelkezésére.

A repülőtereken eredményként könyvelhetjük el, hogy az 1980-as
évek elején telepített kdzponti feltöltó rendszerek (CZT) a folyamatos
karbantartásoknak köszönhetően megbízhatóan üzemelnek, azonban a
szükséges alkatrészek hiánya - melyek korábban a volt NDK-ban kerül-
tek gyártásra - a közeljövőben várhatóan komoly üzemeltetési gondok
forrása lehet.

Előrelépés mutatkozik a HITEC adalék előírt keverési arányainak
biztosításában a a keverőberendezések repúlőtereken történő telepíté-
sével.
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d.) Üzemanyagraktárak tárotó- és kiszolgáló berendezései:

Araktárak technológiai berendezéseire is a magas életkor és a nagy-
mértékű elhasználódás jellemző. A jelentős mennlségű anyagmozgatás-
nál az alapvető biztonságtechnika hiánya csak nagynehéxégek árán teszi
lehetővé a kiszolgálás biztonságos végrehajtását,

Különösen rosszak a körülmények a vasúti tartállvagonokba és köz-
úti gépjárművekbe történó anyaglefejtés és kiadás tekintetében. Avasúti
lefejtó-, kiadóhidak elavultak, az álfolyásíflérő órák nem múködnek, a
hídról a szivat§nik nem szabályozhatók (indítrás, leállítás). A vagonok moz-
gatása zömében kézi eróvel történik. A raktárak az erőteljesen lecsök-
kentett saját állományukban lévő szakemberekkel a szükséges karban-
tartásokat mind nehezebben tudják elvégezni, melyet az alkatrészhiány
csak tovább nehezít.

A fagyálló regeneráló§ hordómosók elawltak A mosott hordók fes-
tése szabadtéren kézi festékszórással történik, ami a környezetre való
káros hatása mellett a kezelőszemélyzet egészségére is káros.

Ha nem is szorosan műszaki-technikai biztosítási kérdés, de ugyan_

csak ide tartozik a környezetvédelem és mérésügr helyzete is.

Az elmúlt évben három helyórségben történt környezetszennyezés
az üzemanyagok talajbajutása miatt. Mindhárom helyőrségben az üzem-
anyagtartályok kilyukadása okozta a szennyezést és a regionális környe-
zetvédelmi hatóságok köteleztek bennünket a károk mentesítésére és a
rekonstrukciós munkák elvégzésére. Anyagi fedezet hiányában csak a
minimális kármentesítési munkákat tudtuk megkezdeni, de a felújítások-
hoz már nem álltak rendelkezésünkre a feltételek.

Az izemanyag tárolótartályok előzőekben jelzett állapota miatt saj-

nos szinte valamennl helyőrségben fennáll a veszélye a potenciális kör-
lye7Étszelnyez,ésnek. Csak az ismert környezetszennyezési okok meg-
szűntetésére mintegy 400 M Ft költségvetési támogatásra lenne a szol-
gálatnak szüksége.

A méré§ü§/ teíületén 1991-ig a jogszabályokat nem tekintették szi-
gorúan kötelezónek a Maglar Honvédségre nézs,e, de az XLY. számíl
törvény a mérésüryről már konkrétan vonatkozik ránk is. Az üzemanyag
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§zolgálat területén éppen akkor kellett volna megkezdeni a mérésügyi
feladatok pénzügyi fedezetét biztosítani, amikor a költségvetés elégte-
lensége miatt rátérttink a válságkezelésre á a meglévő készletek felélé-
sére. A törvényben előírt hitelesítések egyszeri végrehajtására közel 250
MFt ráfordítási igény mellett, feszítő teherként nehezedett ránk éwől-
éwe a közel 30 - 40 MFt éves szükéglet hiánya is.

EZen a területen a töltőállomásoknál már jelzett hitelesítések jelen-
tenek előrelépést.

Összességében megállapítható, hogy az üz,emanyag-szolgálat szak-
technikai eszközeinek műszaki állapota helyenként kritikussá vált, Apol-
gári rendeletekben, szabványokban meghatározott - az MH részére is
kdtelező - követelményektől több wes lemaradás tapaszíalhaíó. Az ;jzem-

anyag tárolóeszközök állaga miatt üzemanyag telephelyeink a k<irnyezet-
szennyezés potenciális forrásai.

Az 1996. évi költségvetés lehetóségeit ismerve, a műszaki-technikai
bbtosítós továbbra is funás hiányában szenved. Prioritást csupán a ren-
delkezésre álló pénzúgyi mozgásterünk tükrében a töltőállomások és re-
plilőtéri feltöltőrendszerek átalánydíjas karbantartása, valamint a soron
következő nyomáspróbák és biztonságtechnikai felülüzsgálatok egy ré-
szérlek elv égzése képezheznek.

Következtetésképpen a mobil és beépített szaktechnikai eszközeink
tervszerű karbantaítása, állagmegóvása és javítása, valamint a hadinor-
más technikai eszközök beszerzése továbbra is háttérbe szorul, s tovább-
ra is megoldatlan mérésügyi és tűzvédelmi helyzetünk,

A műszaki-technikai biztosítási feladatok terén e szerény feladatok
végrehajtása mellett abban bízhatunk, hogy az 1991-99. években a gör-
düló költségvetési tervezés és javuló támogatási lehetőségek javítanak a
műszaki-technikai eszközök kritikussá váló helyzetén Ellenkező esetben
nemcsak a karbantartás és állagnegovás, hanem a fejlesztés és töwényi
előírósok teljesítése terén is elmaradunk nemcsak a polgái szférától, ha-
nem a NATO követelményektől is.

202



A RUHÁZATI SZOIrÁLAT KÖLT§ÉGVETÉ§I HELYZBTE

pakocs zoltón|

A szolgálat 1995. évi fó célkitűzése az ellátási feladatok telje§íté§e,
a személyi állonány jámndóságainak bizúosítása és az elért elláási szín-
vonal naglobb mérvű visszaesésének elkerülése volt.

A szolgálat fő erókifejté§ét kiemelt feladataink - a tartalékos hadkö-
telesek hadiruházati ellátása, az új társasági ruházatta|va|ó ellátás foly-
tatása, a részleges pénzkeretgazdálkodás bevezetése, a Magyar Honvéd-
ség szervezeti korszerűsítéséből adódó szakági feladatok, a nemzetközi
gyakorlatokon résztvevő, valamint az ENSZ misszióban szolgálatot tel-
jesítő maryar kontingens és az IFOR erőkbe vezényelt állomány ruházati
ellátása - maradéktalan végrehajtására fordította.

Az elöljáróink által meghatározott, illetve a szolgálat alaprendelte-
téséből fakadó feladatai maradéktalan végrehajtrásának legnagyobb fe-
szültségforrása a költségvetési fedezetek biztosításának hiánya.

1995. évi költségvetési helyzet

A szolgálat résáre meghatározott kereto§szeg 3 269,4 MFt volt, amely
a teíyezeít reálértékű ruházati illetménynormák pénzüryi íedezetéhez
szülséges összegnek (5 254 MFt) a 62,2 %o-a,

A normák kialakít ásakot az alábbi költségvetési lehetőséget, illetve ke-
retösszeget vehettiik figlelembe: támogatás 2 373,4 MFg bevételi előirány-
zat 100 MFt központi készletek ellátásba történő beforgatása alapján
796 MF{ összesen 3 269,4 MFT.

A szűkített költségvetési lehetőség hatására, a meghatározott keret-
összeggel összhangban jóváhagyott alaPnormák közűl a hivatásos állo-
mány ruházati utánpótlási normáj a 33 0OO Ft (7O Vo-kal magasabb, mint
az 193. éx 1994. évi nominál érték) 30,8 7o-kal, a sorállomány ruházati

l Pakocs zoltán alezíedes, MH RszF-sé8 8azdálkodá§i fótisáje
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utánpótlási norm ája 22 8O0 Bt (az 1992. évi nominál értéktőI 8,8 Vo,kal
kisebb, az 1994, évi nominál érIékné|9,6 7o-kal nagyobb) 39,5 7o-kal rna-
radt el a tervezett reálértéktől.

A honvédségi közalkalmazottak 1 főrejutó ruházati költségtérítésé-
re 9 120 Ft lett jóváhag5rva, amely azonos az 1993. éivel.

Az 1995-re biztosított kiadási előirányzat a mosatási és irodaszer
kiadási tételeke nominál értékben hasonló volumenű\lo],lt,mint az 7992.
évi, amelynek hatására a textiltisztítási normák 42 Vo,kal, az irodaszer
normák 57 ?o-l<al maradtak el a reálértéktől.

A textiltisztítási norma reálértékének csökkenése egyes szolgáltatási
igények kielégítetlenségét, a ruházali anyagok nem elóírt ryakoriságú
tisztítását, cseréjét vonta maga után.

A vonatkozó költségvetái tételen jóváharyott kiadási előirányzat nem
fedezte az éü tényleges textiltisztítási szüIségleteket, így annak kiegeszítése
vált szükégessé, E célra az MH ATFCSF-i tartalékból 7$ 4 MFt |ett biz-

tosítva.

Gazdálkodási lehetőségeinket csökkentette, az érintett állomány el-
látása terén meglévő feszültségeket pedig fokoztá, hory a hivatásos állo-
mány ruházata költségvetési tételen jóváhagyott kiadási és támogatási
előirányzatból 262,4 N{Ft került megvonásra. Az elvonás következmé-
nyeként az 195-re kiadott ruházati utalvánfiizetekben lévó keretösszegek
2915 %o-ánaknem volt pénzügyi fedezete.

A ruházati ellátás zavartalan biztosítása érdekében a jóváhaglott ke-
reten felül, a központi készletek terhére 11,4 MFt éítékú anyag kerúlt
kiadásra. Az 7995. évi költségvetés nem tartalmazta a rehabilitáIt állo-
mány, az ENSZ keretében szowatot teljesítőlq a nemzetközi glakorlatoN
a honvédség érdekében munkát végző nyugállományúak ruházati ellótásá-
nalg a zenekarok és a Honvéd Művészey)üttes társasá4i ruhával való ellá-
tásá ak kjltségeit, amelyek összege 51,9 MFt.

A fentiek alapján, a neín tervezett és nem finanszírozott feladatokra
a központi készletekből összesen 63,3 MFt értékű anyag került felhasz-
nálásra.
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Az elmúlt év során a szolgálat 28,5 MFt bevételt rcalizált, amely az
ellátottak ruházata költségveté§i tételen lett felhasználva.

Összességében megállapítható, hogy az alapvető ellátási feladatok
is csak rendkívüli erőfeszítésekkel, 30 000 hadiruházati komplett meg-
bontásával, mintegy 880 MFt-os központi készletcsökkenés mellett vol-
tak teljesíthetők, amelynek hatására a folyamatos ellátás feltételei tovább
gyengültek.

199ó. évi költségyetési helyzet

|996. é\,i költségvetési lehetóségünk sincs összhangban a szűkégle-
tekkel, mivel a rendelkezésre álló ke retösszsg} 972MF| amely 45,4 %o-kal

kisebb, mint a reálértékű normák fedezete. (A cikk írásanak idópontjában
rendelkezésre álló információk alapján a költségvetési támogatás és a be-
vételi előirányzat terhóre további 200 -200 MFt keretcsökkenés várható).

A meghatározott keretösszeggel összhangban jóváhagyott normák kö-
zül a hivatiásos állomány ruházati utánpótlrási normája 3ó 000 Ft (9 %o-kal

na5lobb, mintaz 1995. éü nominál érték) 42,3?o-kal,asorállomány ruházati
utánpótlási normája 25 900 Ft (13,6 %-kal naryobb, mint az 1995. évi no-
miná| érték) 43,7 %o-kal marad el a tervezett reálértéktől.

A textiltisztítási és irodaszer normák 1996. évi emelkedése az 1995.
évihez viszonyítva hasonló nagyságú, mint a várható infl,áciő, íg a reál-
éftéktől való elmaradás mérléke nem változik.

Az alapvetó ruházati cseréket figyelembe véve a mosatási költség-
v€tési tételen tervezhető összeg továbbra is kb. 9 hónapig biztosítja a
szükségIeteket, E zért a jóváhagyolt összeg kiegészítéseválik szükségessé
várhatóan kb. 70 MFt értékben.

Gazdálkodási helyzetünket nehezíti, hogy bevételként 387 MFt lett
meghatározva, amellyel szemben a szolgálat reálisan mintegy 30 MFt-ot
képes teljesíteni.

Költségvetési lehetőségeinket tovább gyengíti, hogy az előző évről
áthúzódó 154 MFt értékú ki nem fizetett számlák az ez évikóltségvetési
támogatásból kerülnek kiegyenlítésre.
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A fentiek alapján a központi gazdálkodásra tervezhető 1 819,5 MFt
keretösszeg mellett az í996. éi központi beszerzésekre és szolgáltatá-
sokra, annak minteg 72%o-át (7 308,5 MFrot) lehet felhasználni. Ebből
az összegbő| a kibocsátott ruházati utalványfüzetek fedezetét és e&)éb költ-
ségvetési tételeken lévő, volumenében nem jelentős összegeket figtelembe
véve az ellatottak és az egléb ruházati költség],etési tételen minteg 470 MFt
marad.

A rendelkezésre álló összegből a mintegy 1 000 MFt értékű csapat-
igényeket kielégíteni nem lehet. Az ellátás folyamatos biztosítása érde-
kében a tartalékos állomány ellátás árakész|eíezrtt ruházati anyagokból
további 30 000 hadiruházati komplett megbontása szükséges, amelyből
- elöljárói engedély esetén - a felsőruházati, fehérnemú és lábbeli cikkek
- csapatigényeknek megfelelően - a békeellátásba kerülnek beforgatásra.

Lehetőségeink nem bbtosítják a hivatásos állomány új tereptarka ga-
korlóruházattal, űj köznapi és gakorlópulóvenel való ellátását-

Összességében megáIlapítható, hory a rendeltetés szerinti és a szol-
gálat részÉre meghatározott feladatok teljesítáéhez a követelmények
szerinti ellátási és szolgáltatási színvonal megtartásához, az ellátás ío|ya,
matosságához, valamint a szolgálat zavartalan működéséhez a megálla-
pítolt keretössze7 az előző évekhez hasonlóan 1996-ra nem bbtosít kellő
fedezetet.
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SZAKELLENŐRZÉS

ANYAGNYILVÁNTARTÁSI FEGYELBM A R[]H,,(ZATI
ANYAGOK VONATKO7ÁSÁRAN

Furka Zsigmond|

A Magyar Honvédség csapatainál, intézeteinél hosszú évek óta zajló
folyamatos átszervezések rendkívül sok problémát vetettek fel. A meg-
újuló, illetve átalakuló - általában csökkenő létszámú - szervezeti elemek
sok esetben nem képesek megfelelni az új helyzetből adódó elvárások-
nak, amely az adott terület tevékenységének fokozatos romlásához ve-
zet. Ezek ajelenségek kiemelten érvényesek az anyagi-technikni 526|9{-
latokra, ahol - elsósorban az intézeteknél -jelentős létszámcsökkentések
azt eíedményezíék, hogy egl személy kat-három, nem itlain ennéI is tóbb
beosztást lát el, végzettségétől és képzettségétől függetlenül.

Az egyik ellenőrzótt központi rendeltetésű katonai szervezetnél a
fenti helyzet több esetben volt tapasztalhatÓ, ami természetesen nem
jelenti törvényszerúen a hiányosságok, szabálytalanságok kialakulását.
Amennlben azonban a szerteágaző, sokrétű feladatok e§l kézben tör-
ténő összpontosulása leszabályozatlansággal, a vezetés nemtörődömsé-
gével párosul, röüd időn belül a problémák sokaságával szembesiillhe-
tünk.

Előfordul, hogy - állománytáblában nem neve§ített - szakágazatok
anyagnemfelelősi feladatai nincsenek személyhez, szervezeti elemhez köt-
ve, így a fe|adatok ellátására kijelölt személvek és osztályok anyagnem-
felelósi funkciójukat nem látják el, azt nem ismerik, és saját áltításuk sze-
rint erre a feladatra nincsenek is kijelölve. Az új szervezeti elemek meg-
jelenésével, az addig még jól működő ágazatoknál is komoly zavarok ke-
letkeztek.

A tárgyalt katonai szervezetnél az anyagi_technikai főnökség meg_
szűnt és új szervezeti elemként megalakult a gazdasági osztály, amely-

1 Furka zsi8mond óma8y, MH ATFcJF_ség Etlenórzési o§aáty, e enór fótisa
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nek megielenését nem követte a szakfeladatok részletes, elemekre bon-
tott leszabályozása. Ez " káosz-szerű" állapotokat eredményezett mind a
pénzügyi, mind pedig az anyagi terúleteken. Hozzájárult ehhez az anyagi-
és pénzeszközökkel való rendeltetésszerű és hatékony gazdálkodás min-
den szintű elknőnésének elmaradása- Yonatkozik ez az elöljárói szak-
mai- és szolgálati szewezetekre és a belső ellenőrzésre eg,yaránt. Rész-
ben ennek is köszönhető, hogy a jóváhagyott elóirányzatokat több tíz-,
illetve több százmillió forinttal lépték túl, amellyel megsértették az ál-
lamháztartásról szó|ó 1992. évi XXXVIII. törvény 93.§. (1) bekezdését,
amely előírja, hogy a költségvetési szerv a meghatározott előirányzatokat
nem lépheti túl.

A vezetés " rátermetts é 8ét" bízonytja, hogy az előirányzatok szakága,
zatokra való kiadása sem történt meg, így a felelősség a szolgálati ágak
vezetőire nem hárítható át.

Az ágazalok vezetőinek azonban nemcsak információjuk nincs az
előirányzatokkal kapcsolatban, hanem előirányzat-nyilvántartásaik sem
minden esetben felelnek meg az előírásoknak. Nincsenek nyilvántartva,
hitelesítve, nem v ez,etik rá a jóváhawott összeget, nem göngyölítik a fel-
használást, nem egyeztetik a maradványokat a pénzügyi szolgálattal, nem
rendelkeznek okmánynaplóval, stb.

A sámüteli törvény elóírásait sem tartjrák be maradéktalanul. A szám-
ütelről szóló 1991,. é,ti XVI . törvény 24.§. előírja, hogy a főkönyv év-
végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez olyan leltárt kell összeállítani,
amely tétele§en, ellenőrizhetó módon tartalmazza a meglévő eszközöket
és forrásokat mennlségben és értékben. Amennyiben ez nem áll rendel-
kezésre, úgy az elszámolási idószakvégén a mérlegtételeket leltározással
kell alátámasztani.

Ezzel szemben - bár a Maryar Honvédségnél ez előírás - a katonai
szervezel több úgazatánál nem vezetik folyamatosan a számviteli nyilván,
tartásokat-

A parancsban elrendelt leltározást nem, vagy nem áz előirások sze-
rint hajtjákvégre. Aleltáríveket nem iudják bemutatni, a leltározást nem
követi anyagi, pénzügyí, fegJ/elmi, illetve nflvántartásbeli rendezés. Egyes
t€rületeken avásárolt anyagokat, tárryi eszközöket az analitikus nflván-
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tartásokon nem vezetik át. A számviteli analitikus nyilvántartások nem
hitelesek, nem pontosak.

Ennek egyik következmónyét mutatja az ellenőrzés során végrehaj-
tott, anyagok meglétére irányuló számbavétel. Ennek alka|mával az el-
lenőrzött kiképzési és kulturáIis nagértékű tárgri eszközök 48 %o-a, a
számíüísíechnikai nagyértékű árryi eszközök 30 Eo-a eqyezett a nyrl-
vántartássa|.

|lyen" anarchia" |özep€tte derült fény a varyonnal való gazdátkodás
elrettentő példájára, amely a katonai sz€rvez€t és a Centrál Mosodák
Részvénytársaság (továbbiakban CMRT) között kötött'Vállalkozási
Szerződés" nyomán alakllt ki.

Az eset gyökerei 1993. júniusára nyúlnak üssza. A katonai szervezet
1992. június 24-éílkötött' Vállalkozási szenődéS" -t a CMRT-vel ruházati
anyagainak mosatására, vegytisztítására, sterilizálására és szállítására.

A szolgáltatást a mosoda heti egyszeri alkalommal vállalta, amely a
megrendeló telephe\én - a ruházati szolgálat tisztacsere raktárában _ a
megbízottak jelenlétében az anyagok cikkenkénti, darabonkénti átadás-
átvételével valósult meg.

Az így kialakított rendszer - amely m€gfelelt az előírásoknak - egy
évig sikeresen múködött, 1993.júniusában azonban a katonai sz€rvezet
vezeíője, gazdasági igazgatója és a CMRT képviselője _ nem tudni mi_
lyen indíítanásból - megfogalmazott es/ "Kiegészítés"-t, anely az emli-
tett szerződést volt hivatott kiegészíteni, illetve módosítani. Itt érdemes
megjegyezni, hogy az eredeti szerződés két, és a " Kiegészítés" három alá-
írója öt különböző személyvolt. Ez azért is érdekes, m eít a" Kie4észítés" -t
a szerzódó felek vezetói, míg a vállalkozási szerzódést két beosztott sze-
mély írta alá.

A "Kiegészítés" első hibája, hogy sem nyilvántártási, sem hivatko_
zási számot nem ÁílAlrnaz, sőt még utalás §em esik benne arra vonat_
kozóan, hogy az az eredeti sz€rződést kívánja nódosítani vagl hatályon
kivül he|yezni, ezért annak érvényess€€jogi és formai §zempontMl m€g_
kérdőjelezhető.
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A'Kiegészítés" a fentieken kívül még számos olyan formai hibát, el-
lentmondási, hiányosságot tartalmaz, amely adott esetben jogi viták alap-
ja lehet. Az okmány első pontja kijelenti,hogy:"A ruházati anyagnyilván-
tartását a számviteli aloszály végzl" majd a következó bekezdésben hoz-
záteszi. "Az osztályon történő nyilvántartás az új mosatási rendszer belépé-
sével megszűnik"

Az idézett két mondatban az alábbi hibál<, illeue ellentmondisok fedez-
hetók fel:

- az első mondat alosztályt, a második osztályt említ, reltételezhetően
mindkét esetben a pénzügyi és számüteli osztályról van szó, ebben az
esetben pedig ezt pontosan meg kellett volna fogalmazni;

- amennyiben az osztály kifqezés az anyagokat használó szewezeti
elemeket takarja, akkor a késóbbiekben indokolatlanul, illetve az aláírt
megállapodással ellentétesen helyezték kiadásba a számüteli alosztály
által vezetett eg]rségszintű nyilvántartásból az anyagokat;

- a második mondat - az első bekezdés megfogalmazásából kiindulva
- azt sugallja, hogy valamennyi ruházati anyag nyilvántartása megszűnik,
holott csak a " Kegészítés" mellékletében felsorolt 40 féle anyagról van
szó;

- szintén a második bekezdés erósen félreérthető része"az új mosa,
tósi rendszef' be\épését sejteti, pedig az űgyirat elkés zítésével az anyagok
ki- és beszállítási rendjét, módját, a csereraktár megszűntetését, az alegy-
ségek és a mosoda közötti közvetlen kapcsolat kialakítását célozták meg.
Gyakorlatilag ugy anis a"Ke7észítés" életbe lépésével a tisztacsere raktár
megszúnt, a mosoda és a katonai szervezet közötti kapcsolatot aZ alegy-
ségek tartották fenn.

Az igyiat2. pontja szerint: "A katonai szervezet folyamatos textilru-
házati ellátása a nyilvántartósban szereplő keszletből az anyagok forgatá-
sával történik....stb."

Itt szintén felfedezhető egy ellentmondás, ugyanis az első pont 2.

bekezdése alapján az anyagok nyilvántarüísa megszűnik
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A"Kiegészítél' 4. pontja kimondja: "Hiány esetén a CMRT 50.000.-
Ft-ig vbszatértt az éwégi leltár után." Ez az összeg a "közösen használt"
textíliák értékének nem egészen 0,5 Vo-a, amely ismerve a szóban forgó
anyagok (lepedók, törölközők, asztalterítő, fehérnemű, stb.) elhasználó-
dásának fokát rendkívül alacsony összeg. A 4. pont azt i§ meghatározza
továbbá,hogy:" Ezt az összeget meghaladó hiány esetén az elöljáró ruházati
szolgáIata a hiány pótlására, a hiányasság okainak kivbsgálúsára bevo-
nandó."

T€kint€tte| arra, hory az előljáró katonai szervez€t 1994. márciu-
sában megszűn! felmerül a kérdés, hory az elmúlt csaknem 2 év §orán
ezt a feladatot, jogot kinek kellett volna e|látni, illetve ryakorolni. Ezen
a problémán egyébként könnyedén túlléptek, ugyanis 1993. június 04-e

és 1995. november 14-e közötti időszakban ezeket a ruházati anyagokat
eg.etl€n e§etben §em lelúározták te, í5l az előljáró katonai szervezet meg-
szűnése ebben a vonatkozásban nem jelentett túl nagy "gondot'.

A"Kiegészíté§' 6. pontja értelmében;"Az ellátáshoz a CMRT biztosít
10 db önjáró konténert és .... db zórt kiskonténert az intézet számára." A
kipontozott rész az"olcnányon" is ires maradt, így nem lehet tudni, hogy
a CMRT eleget tett-e kötelezettségének.

A szerzódés kiegészítést nyilvántartási sámmal nem látták el, a
módositani kívánt eredeti szerződés nyilvántartási §zámára nem hivat-
kozÁl9 a megfogalmazott hat pontból négy erősen kifogásolhaíó. Az
" okmány" számos hiányosságot és ellentmondást tartalmaz, amely meg-

kérdőjelezi annak szabályosságát énényessegét.

A " Kiegészíté§' aláirását követően az éri'ntett szolgálati ágak fe|é

senki nem intézkedett az anyagok átadás-átvéte|ének nódjára, a nyil-
vántartás további rendszerére, a CMRT részérő| az átvevő szervezetre
(személyre). A, " Kiegeszítél' sem tartalmaz ezzel kapcsolatos szabályo-
zásokat.

A szerződés módosításban pontosan meg ktllett volna határozni,
hogy melyik fél, milyen mértékben felelős az anyagok meg|étéért.Ezzel
szemben a rlházati főelóadó - elmondása szerint - véletlenúl szerzett
tudomást a megállapodás létrejöttéről. Aruházati szolgálat ezt követően
a mellékleten szereplő 40 féle anyagot utalvány alapján a raktári nyilván-
tartá§ból kiadásba helyezte, majd a számütelre feladott mozgásbizonyla-
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tok alapján a pénzüglri és sámüteli osztály téűtésmentesen átadta a CMRT
részére.

A megrendelő a sokadik - és talán a legnaryobb _ hibát itt köv€tte
el, rnert az utalványor az átvételt senkivel sem iratta alá!

AZ áNétel nélkül kiadásba helyezett anyagok összértéke az akkori
árakat és az átadott mennyiséget fig,yelembe véve 10,2 mi|lió Ft volt. Az
azóta eltelt időszakban az anyagok mennyiségében bekövetkezett válto-
zások - beszerzés, selejtezés - miatt az anyagok értéke 8,3 millió íointra
cSökkent.

1995, október hónapban a katonai szÉrlezel vezÉíésében végbement
változásokat követően a megbízott parancsnok - érezvén a területen ta_

pasztalható rendezetlenséget - "a közösen használt" nlházati anyagok kö_
rében szúrópróbaszerű leltározást rendelt el, melynek során 40-ból 8 té-
tel ellenőrzósére került sor. A leltározás végrehajtására kijelólt bizottság
a számbavételnél nltókészletként a " Kiegészíté§' mellékletében felsorolt
mennyiségeket vette alapul.

A katonai szewezetnél használatban lévő anyagokat darabszámlá-
lással leltározták. A mosodánál lévő textí]iák mennyiségét nem ellenő-
rizték le - pedig a " Kiegészítés" errelehetőséget biztosított volna, - hanem
az ott található anyagok darabszámát FAX-on lekérték! Az így végre-
hajtott l€ltár eredményeként 2,1 millió Ft hiány került kimutatásra,
amely 56,8 Vo-a a nyolc ellenőrzött cikk összértékének.

Összességében megállapitható, ho§/ az ered€ti szerződés módosí-
tása nem volt indokolt 

^"Kieqészítés" 
nélkülöz mindenféle jrrgszerűsé-

get, számtalan formai hibát és ellentmondást tartalmaz, ugyanakkor
lényeges kérdésekkel (átadás-átvétel konkrét végrehajü,{sa, az anyagi
felelósség leszabályozása) nem fog|alkozik.

A szerzódés nódosítás megkötésekor a "közös€n használt" anyagok
tekintetében záró, illetve nltókészlet nem került megállapííásra, azt
követően dokumentrált le|tározás a katonai szervezetre és a mosodára
kiterjedő€n nem történt.

A továbbiakban is átádás_átvétel nélkül végrehajtott anyagmozgá-
sok útja ryakorlatilag követh€t€tl€n vol! pedig a zárbatő kontén€rek

2l2



biztosíttísával adott volt a lehetőség a szolgáltatás szabályos bonyolítá_
sára, amennyiben az azokban elhely€zett anyagok (tiszta, szennyes) cik_
kenként és darabonként átszámlá|va, szabályosan kitöItött kisérő ok_
mánnyal ellátva é§ bizton§ágosan lezárva kerültek volna ki- és beszál_
Iitásra.

Következtetésként kimondható, hory a szerződés és elsősorban an-
nak későbbi kiegészítése n€m má§, mint egy anyagi felelő§ség tekinte-
tében elnagyolt szándéknyilatkozat amelyben a részletek felett nagtvo-
nalúan átlépnek. Ezt késóbb sem követi részletes szabályozás, íryennek
a felelőtlenségnek a jegében " kiv esznet" a katonai szervezet nyilváníar-
tásából 40 fóle ruházati anyagot, több mint 10 millió Ft értékben úgy,
hogy annak átadása senki részére nem történik m€g. Ez közel két évig
senkinek sem tűnik fet. Az így "senki földjére" kitett anyagok a további-
akban mozgásbizonylat nélkül nyitott konténer€kben, tételes átadás-
átvéte| nélkül utaznak a két fél telephelye között addig, amig rá nem
jönnek, hog5l a"közös kezelésben" lévő nagymennyiségű lepedóből már
alig jut az ágyakra.

Ennek a "nyilvántanási feglelemnek" a következményeként a közel
sem teljes körű leltározás több mint 2 ni||ió Ft hiányt eredményez€tt,
amelyért a"Kiegészítés" alapján a CMRT nem vonható felelősségre, így
_ a teljes körű leltározás alkalmával: vélhetően tovább gyarapodó hiány
összege teljes mértékben a megrendelő katonai sz€rvezet€t t€rheli.

Tekintettel arra, hogy a katonai szervezet anyagltechnikai szolgála-
tának ellenórzése során számos más területen is voltak anyagnyilvántar-
tással összefüggó szabálytalanságok, hiányosságok, célszerű felhivni a
vezetői állomány figyelmét az államháztartásról szóló 1992. évi X)O§[-
II. törvény már említett paragrafusainak betartására.

Érvényt kell szerezni a számvitelr ől szó!ó 199L . évi XW . törvény,
valamint az anyagnyilvántartási utasítás és a Magyar Honvédség leltáro-
zási szabályzata által előírtaknak.

Kiemelt figrclmet kell fordítani a belső ellenőnések maradélaalan vég-
rehajtására. Segítsé4et kell nyújtani a gazdálkodást kevésbé ismerő, a fel-
adatukat megbízás alapján ellátó beosztottakndk.
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BIZTONSÁGTECHNIKA

rÁlÉrozuró l uncym noNvÉosÉc tsqs.Évl
üzpupt ÉsnzronsÁcI És uuruxevÉonnn

nBlyzprÉnőt És a,z rqqo,Évt KIEMELT FELADA_
roxnór1

ÓsszeáIlítona: A Magnr Honvédség Parancsnol<sóga
Bbtonságtechnikai Hiv atal személyi állománya

I.

A testi épség és egészség megóvására irányuló feladatok végre-
hajtása 1995. évben

Az MH Parancsnok Úr feladatszabása és a 0168/1995, számő intéz-
kedése, valamint a 0217995. számú parancsa alapján 195. évben a Ma-
gyar Honvédségnél, a testi épség és egészség megóvására irányulóan a

következő feladatok kerültek végrehajtásra:

a.) A szervezet korszerűsitése

- a Magyar Honvédség Biztonságtechnikai Hivatal rnegalapítása
1995. május 01-én, a hivatal működóképességének elérése 1995. július
01-én;

- a haderó átalakítás feladat idóarányos végrehajtásának részeként
a "feltöItöft" ezredeknél és "azoknál nagtobb" katonai szervezeteknél a
függetlenített biztonságtechnikai tisztek állománytáblákba történő rend-
szeresítése (a hivatal javaslata 15 katonai szen€zetre vonatkozott, ami-
ból 1995-ben 6 realizálódotí, a függetlenített biztonságtechnikai tisztek
a hivatal által javasoltnál 2-4 illetménykategóriával és általában 1-el ala-
csonyabb rendfokozattal kerültek rendszeresítésre; ez utóbbiak az érin-

l A résáetes adatok e§ elemzés€kmegialálhatókaz "Ös§zefo8lalójelenté§ aMagyar Honvédsé8
1 99 5, évi üzemelésbiztonsá8technikai h€lyzetéról" o,íH BTH 04/ l 996 nyr.sz.) c. anya8ban
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tettekből csalódást és elégedetlenséget váltottak ki, ez tekintélyüket
csökkenti, munkájukat nehezíti).

b.) Oktatás-felkészités

Végrehajtásra került:

- a csapatoknál az előírt munkavédelmi oktatások megtartása;

- a munkavédelmi megbízottak összevont felkészítése az 7995. évi
feladataik végrehajtására;

- Parancsnok Úr 4817993. lHK25.1 számú intézkedésében megjelölt
beosztású parancsnokok, parancsnok helyettesek üzemelés bizton-
ságtechnikai tavaszi tanfolyamának megtartása a MH ZMKA-n;

- a katonai szervezetek munkavédelmi képviselői oktatását végző
szakemberek (trénerek) tanfolyami felkészítésének megszervezése, fi-
nanszírozása;

- a munkavédelmi megbízottak egy részének (2ó fő) szervezett, in-
tenzív tanfolyami felkészítése, ezzel a munkavédelmi tevékenység szín-
vonalának javítása a beiskolázó csapatoknál.

c.) SzabáIyozás

- az új baleseti információs rendszernek megfelelő Baleseti Jegyzó-
könyv és KitöltéSi Utmutató kidolgozása es rendszeresítése;

- a Munkavédelmi Tórvény ágazativégrehajtását szabályozó minisz-
teri rendelet tervezetek véleményezése.

d.) Ellenőrzések

Végrehajtásra került:

- a katonai szervezeteknél a biztoruágtechnikaimunkavédelmi szem-
lék megtartása, a feltárt hiányosságok felszámolására a parancsnoki (ve-
zetői) intézkedések kiadása és hiányosságok naryrészének felszámolása;
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- a hivatal személyi állománya 21 katonai szevezetlé! (12 SZCSP,
8 LP és 1 BKKP alárendelt) tartott átfogó biztonságtechnikai-munkavé_
delmi ellenőrzést.

e.) Adatszolgáltaüás, adatfeldolgozás

- a katonai szervezetek a balesetekről és foglalkozási megbetegedé-
sekről - általában határidőn belül - az adatszolgáltatási kötelezettségei,
nek eleget tettek;

- a hivatal ellenőrizte, elemezte, naprakészen feldolgozta a beérke-
zett adatokat, folyamatosan elegett tett törvényes iratkezelési (mikrofil-
mezésre előkészítés, központi iratt ározásra előkészítés és átadás, stb.) és
adatszolgáltatási kötelezettségeinek;

- a hivatal negyedévenként ebben a folyóiratban - önálló rovatként
- azMFÍ egészét érintő aktuális és legfontosabb biztonságtechnikai-mun-
kavédelmi inform áciőkat közzétette.

II.

Helyzetjelentés a szolgálati é§ munkahelyek, berendezések és
haditechnikai eszközök üzemelésbiztonsági állapotáróI

Szolgálati és munkahelyek

Az 1995. évben a Magyar Honvédségen belül jelentősebb új létesít-
mény nem került használatba vételre. A régiek állagmegóvása a lehetó-
ségek határain belül megtörtént, de néhány katonai szervezetnél ery vagy
több létesítmény biztonságos hasmálatának követelményei nincsenek ki-
elégítve.

Az utak, járdák, lépcsők, beázó épületrészek felújítása, javítása je-
lentős egyszeri ráfordítást igényel. A beázott épületekben a vizesedés
újabb veszélyforrásokat képez. Az áramütés veszélye, az elcsúszások le-
hetősége megnőtt. A beázott épületek használata egésxégtelenné, ve-
szélyessé vált. A szolgálati és munkahelyek klíma és komfort követelmé-
nyeinek kielégítése háttérbe szorult.
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A villamos berendezések, hálózatok kismértékben veszélyesek. A
jogi szabályozás önellenőrzést ír elő e területen, amit csak szakvizsgázott
személy végezhet el. Tóbb katonai szervezetnél az elhelyezési szolgálat
szakelóadói nem ismerik e szakterület három ágát: villámvédelem, a be-
rendezések és hálózatok tűzvédelmi-üzembiztons ági és éintésvédelmi ha-
tásossá4ának vbs4álatát, a mért értékek és fekán hibák okmányolását, el-
hárítását. Arosszul értelmezett takarékosság miatt a feladatokat gyakran
nem is tervezik, így a parancsnok nem is tudja mérlegelni a feladatok
végrehajtásának fontossági sorrendjét. A villamos baleseteket gyakran
nem jelentik. (Helyszíni ellenórzési megállapítás).

Az akkumulátortóltő helyiségek kialakítása rnintery húsz katonai szer-
vezetnél hibás, elhanyagolt, Az 1992. évben megiel€nt új szabvány (MSZ
1600-1ó) a|kalmaásával, kevés költségráfordítással megfelelő é§ biz-
tonságos akkumulátortö|tő helyiségek létesíthetők,

A gép- és harcjárművekre szerelt emelógépeket az MH kijelölt szer-
vei ellenőrzik ésjavítják. Az e|Yégzett javítások, üZsgálatok okmányolása
gyakran szakszerűtlen vagy elmarad. A 4. Gépesített Hadtestnél és alá-
rendeltjeinél megoldatlan az emelőgépek és emelőberendezések bizton-
sági felüMzsgálatának végrehajtrása. A 4. Gépesített Hadtest anyagi{ech-
nikai főnöke saját hatáskörében letiltotta a beüzsgálatlan emelő és anyag-
mozgató eszközök (20 különbóző típusÚ, közel 400 darab) územelteté-
sét.

A felvonók különös biztonsági követelményeik miatt te§es élettar-
tamuk alatt hatósági felügyelet alatt állnak. Biztonságuk így teljes értékű.

A kazánok üzembehelyezésekor mindig, használatuk során csak bi-
zonyos teljesítmény fölótt állnak hatósági felügyelet alatt. Biztonsági hely-
zetük megnyugtató, kiszolgálásuk megoldott. Gondot fog okozni a nap-
jaínkban is folyó haderő átalakítás, amely során az elhe\ezési szolgálat
szakmunkás állománya csökken, pótlásuk várhatóan sorkatonákkal tör-
ténik.

A fűtött nyomástartó edények és nagynyomású tömlők felülvizsgálata,
biztonsági helyzete katonai szervezetenként eltérő. A nagynyomású be-
rendezáek és műszereik ellenőrzését a Maryar Honvédségen Kvüli szer-
vezet milliós nagyságrendű öss zegekért végezte és végzi.
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A tűzveszélyes és veszélyes folyadékok tárolótartályait a kcizelmúll
ban vonták hatósági felügyelet alá (1,Il1994. sz, Ipari Miniszteri Rende-
let). A honvédelmi ágazatra vonatkozó végrehajtási utasítás nincs. Az
elmaradt vizsgálatokról, a romló műszaki állapotról az Uzemanyag Ellátó
Központ által jelentett környezetszennyezésekről - me?állapítható: aZ

üzem-, kenő- és tüzelőolaj tárolók nagyrészének állaga le van romolva,
biztonságuk elmarad a követelményektól.

A Magyar Honvédség tartálykocsijai nem felelnek meg a polgári élet-
ben érvényes aurópai szintű előírásoknak. A telepített tartályok97 Vo,a

több, mint 15 éves, sok az 1940. évben telepített. Az elmaradt vizsgálatok
és javítások következtében a biztonságuk csökkent. Az elhelyezési szol-
gálatok kezelésében lévó fútőolaj tartályok helyzete még rosszabb,

Az egréni védőeszköz ellátottság néhány alakulat kivételével meg-

felelő, de elhasználódottságuk különböző mértékű, pótlásuk beszerzési
nehézségek miatt hiányos. Több helyen nincs sav- és lugálló védőruha.
Elhasználódott a tűzszerészek védóruhája. Rendszeresítés alatt van vi-
szont a mikohullámú sugárzás elleni védőruha.

Az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételei több helyen hiá-
nyosak. A parancsnokok egy része nem tulajdonít fontosságának megfe-

lelő jelentőséget.

A haditechnikai eszközök biztonsági szerkezeteinek, reteszelő be-
rendezései áramköreinek állapota néhány alakulatnál - elsősorban a pa-

rancsnoki és technikai kiszolgáló állomány felületessége, ismerethiánya
miatt - nem megfeleló. A helyszíni ellenórzóseink alkalmával az első fi-
gyelemfelhívás után az e|Ienőrzésbefejezésének idejére a kísebb hibákat
elhárították, kij avították.

Az előző évhez viszonyítva romlott az objektumok és a technika ál-
laga, ami maga után vonta a biztonság csökkenését. Az új hibák és az
eddigi állagromlások felszámolásának nagyobb része nagyösszegű anyagi
ráfordítást igényel, kisebb része igényes üzemeltetéssel, öntevékenyen
megelőzhetó, elhárítható.

Ajelenlegi helyzeten lényegesen javitana, egyben pénz- és időkírné|ő
mego|dás lenne a Magyar Honvédségen belül egy vag;r töbtr bizton-
ságtechnikai ellenőrző, mérő, javitó bázis létrehozása, továbbá a biz-
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tonságt€chnika-münkavédelemre fordítható anyagiak külön költségve-
tési tét€l€n tervezése, jóváharyása és a felhasználás ellenőrzése.

In.

Balesti helyzeí értékelése

A baleseti helyzet értékelése az 1995. évben bekövetkezett személyi
sérüléssel járó, három napot meghaladó szolgálat-, illetve legalább 2 nap
munkaképtelenséget okozó balesetekról, az 1996. 03. 15-i beérkezett IL
sz. Adatlapok és REJET jelentések adatai alapján készülí.

A katonai szervezetek adatszolgáltatói, jelentái kötelezettségüknek -

kevés kivételtől eltekintve - határidóre eleget tettek. Aszolgáltatott ada-
tok valósak, csak néhány hiányosan és pontatlanul felterjesztett II. sz.
Adatlap utólagos pontosítására kellett intézkedni.

A szómítógépes adatfeWolgozás naprakészen megtörtént, az ígt feldol,
gozott adatok képzik ezen tájékoztató alapját.

A Magyar Honvédségnél 1995-ben - az e|őző évhez viszonyítva -
csökkent 15,4 %-al a balesetek és 22,4 %io-al. akiesett munka és szolgálati
napok száma. Asérültek közül 12 fő meghalí, 14 fő csonkulásos, a többi
pedig különbtiző súlyosságú sérülést szenvedett.

A halálos balesetek következtében a 3 fő hivatásos katona és 5 fő
sorkatona honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggő, 4 fő sor-
katona pedig honvédelmi kötelezettség teljesítésével nem összefüggő te-
vékenység közben vesztette életét,

A csonkulásos bale§€t€t szenvedett 4 fő hivatásos katona honvédel-
mi kötelezettség teljesítésével összefüggésben. A 9 fő sorkatona közül 8
fő balesete honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggésben, 1 fó
balesete nem összefüggésben következett be. Az 1 fő közalkalmazott
csonkulásos balesete szalagfürészgépel végzett munka közben (üzemi
baleset) történt.

Balesetból eredően, FÜV dcintés alapján 274 sorkatonát szereltek
le. A leszereltek közül 201 fó balesete honvédelmi kötelezettség teljesí-
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tésével összefüggésben kcivetkezett be, akik közül 159 fő ideiglenesen,
42 fő pedig véglegesen alkalmatlanná vált katonai sznlgá|atra.

Az elmúlt év legtragikusabb bale§ete l995, 09. 13-án történt az MH
47. P ápaEarcászati Repülóezrednél: 2 fő hivatrásos pilóta yesztett€ éle_
té! repülő kiképzés közben.

A legtöbb személy sérülését okozó baleset (tömeges baleset) 1995.
10. 13-án ttirtént fabarakkban (pihenő körlet) a széntiizelésű lcílyha szak-
szerűtlen üzemeltetése ktivetkeztében, a kiáramló szénmonoxid 7 főnél
okozoit különbö ző mér tékű gázmér gezést.

Az előó évhez viszonyítva I5,4 Vo-kaí csökkent az összes sérültek
száma, (a hallgató állománycsoport kivételével a csökkenés minden állo-
mánycsoporton belü[ bekövetkezett) üszont a hallgatói állománycsoport
sérültjeinek száma 10,4 Vo-kal növekedett. Ez utóbbinak valószínú oka,
a 4 éves tisztképzésre való visszatérés (létszámnövekedés).

Az eIőző évhez viszonyítva 1995. évben 77 Vo-al emelkedett a több
személy egyidejű sérülésével járó (tömeges) balesetek száma,

1995-ben baleseti eredetú halláskárosodást 25 fő szenvedett: 4 fő
hivatásos, 21 fó pedíg sor állományú. A 25 fó közül 17 fő honvédelmi
kötelezettség teljesítésével összefüggésben, 8 fő pedig nem összefüggő
tevókenység közben szenvedett halláskárosodást. A halláskárosodások
elsődleges oka, eíőírt egyéni zajvédó eszközcik szakszerűtlen használata,
illetve mellőzése.

A baleseti eredetú hallássérülések megoszlását, a balesetkor végzett
tevékenységet, a sérülés minősítését és a kiesett szolgálati és munkana-
pok számát az 1 . számú táblázat tartalmazza.
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1. szdruj tóblózaí

1995. évb€n történt baleseí€lc

94 Vo-a honvédelmi kötelezettség t€ljesítésével ös§zeftiggő;

4 Vo-a űíi;
2 Vo-a honvédelmi kötelezettség teljesítésével nem összefüggő.

1.) Honvédelmi kötelezettség teljesítésóvel összefiiggő balesetek

a.) Áltatános katonai kiképzés balesetei:

Ebbe a kategóriába vannak sorolva az alaki, általános harcászati,
általános lőkiképzési, a műszaki, a vegyiyédelmi, a testnevelési foglal-
kozásokon, továbbá a hivatásos állományíaknak a továbbképzéseken
a tanr€ndben, kiképzési programokban előírt foglalkozásokon történt
balesetei.

Az e|őző évhez üszonyíwa 26 %o-ka| csökkent ezen tevékenységi
körbe sorolt balesetek száma. A kiesett szolgálat- és munkaképtelen na-
pok száma: 3766 nap, ami szintén 9 7o-kal csökkent. A bekövetkezett
balesetek csökkenése összefüggésbe hozható a kiképzési foglalkozások
mennyiségi csökkenésével.

Az általános katonai kiképzési balesetek megoszlását^2. sz. táblázat
tarta|mazza-
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Fsz, Tevéken!§égEk l99l l992 l99j l994 l995

l- AlakikikéDzés 8 7 8

Áh. harcisz. kiképzé§ l7 6l {5 2]
3. Ah, lökiképzés l2 4 lE t
4- V.,!\fuéddni kikéozcs (, l2
5 lvlüszrki kiképzés 4 4

6. T.(nev l( ikÉDzé§ l09 99 ,l7 l25
1 Ecvéb 1 8 8 57 2l

összes l74 ld8 l8j 1s7 lm

2. szómi tóblózat

A kedvezőnek látszó adatok ellenére múszaki kiképzés közben bal-
esetben hunyt el egy sorkatona (engedély nélkül, a ke zelő által észrevét-
lenül került be a múszaki gép veszélyzónájába) másik sorkatona pedig
robbanóanyag megsemmisítáekor veszítette balszemét (csonkulásos bal-
eset).

Alaki és általános harcászati kiképzési balesetek többsége az alaki-
és gyakorlótereken, elbotlásból, elesésből következett be (20 esetben).

Átahnos lőkiképzés közbeni balesetek előidézó okai között legtöbb-
ször a védőeszköz (hallásvédő) nem rendeltetesszerű használata, mellózé-
se, továbbá elbotlás, elcsúszás hatott köZre.

Veryivédelmi kiképzés közbeni balesetek oka a kellő óvatosság hi-
ánya.

Műszaki kikópzés közbeni balesetek okai biztonsági előírás súlyos
meg§értése (1 eset) és anyaghiba (1 eset).

Testneve|ési kiképzós közbeni baleset legtöbb alkalommal a sorál-
lomány kötelezó sport foglalkozása közben töítént. A leggyakoribb bal
eseti okok: afrwelmetlenség (49 eset), a kelló óvatosság hiánya (42 eset)
és az eryensúllvesztés (32 eset).

Egtéb kikópzési balesetek következtében legglakoribbak a szemé-
lyi-, magatartási- és tárgyi hibák.
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b.) Szakkiképzési balesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a személyi áIlomány szakbeosz-
tására való felkészítése közben történt ba|esetek

1995-ben 139 szakkiképzési baleset történt. A kiesett szolgálati- és

munkanapok száma: 3024.

Az e|őző évhez viszonyíwa a balesetek száma 19 Vo-kal, a kjesett
szolgálati- és munkanapok száma 33 7o-kal csökkent. A "kiesett napok"
számának a balesetek csökkenési arányát meghaladó csökkenése a bal-
esetek súlyosságának mérséklődéséből kcrvetkezik, A kedvező tendenci-
át viszont nagyon mérséklik a halálos balesetek: szakkiképzés közben
vesztette életét 2 fő repűlőgépvezető, egy gépjármű kiképzó tts- és egy
sorkatona gépkocsivezető.

A szakkiképzési balesetek tevékenységi ktirönkénti megoszlását a3.
s z á mú íáblázaL tarta|mazza.

Fsa T.vék.nysé8ek l99l l99] l993 l994 l99_í

Faqyverncmi kiképzes 93 88 10 88 76

s?iká,.ikiképzés 55 76 ]6 79 62
sszí'egwcrn. kiképzés 20 ]? i8 .t

s§zesen ló0 ]l |?1 l7l Ij9

3. szdlruj tóbldzat

c.) Szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos balesetek:

Ezen kategóriába vannak sorolva a katona állománynak beoszás,
illetve parancs §zerinti Yégzett tevékenysége közben elszenvedett bal-
esetei.

A szolgálati feladatok ellátása során bekövetkezett balesetek száma
I71.F;za tavalyi évhez viszonyítva 36 7o-os csökkenés. A kiesett napok
száma 3426, ez 3i %-kal kevesebb az előző e,liné|.

A szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos balesetek tevékenysé-
gi körönkénti me goszlását a 4. számú táblázat tartalmazza.
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Legszembetúnóbb a csökkenés az őrzés-védelmi feladatok ellátása
közbeni baleseteknél, mivel az elóző évben őrszolgálatban 2 halálos bal-
eset is történt; a többi baleset súlyossága kismértékben emelkedett.

Tevékenvséqek l99l l99] l99! l99.1 l99J
orés-vérlelmi t'eladztok l24 l05 96 78 j4
Hdm-i ürveleti és más szol!. 72 6.1 95 8l 52
HKsz éc eílvéh ,!!,!!órlá§ 8 li I )

4. FeFrr'erkaóanianá§ 5 4 I

i,!véb káloí,li t'el.dalvérzé§ l0l 8J ó0 l04 6l
il0 21l ]6i 2ó8 l7l

4. szdrui tóbldzat

Az őzés-védelmi feladatok közbeni baleseteklegfőbb okai: az egyen-
súlyvesztés (22 eset) a kellő óvatosság hiánya ( 1 4 eset), a figyelmetlenség
(9 eset), a biztonsági előírás megsértése (lóbalesetek, vótlen lövésból 5
eset), erőszakos cselekmény (4 eset). A balesetek többsége az őrszobán
és a felvezetési útvonalon történt. A lóbale§etek közül kettő súlyos sé-
rülést (nyaklövés és haslövés) a többi végtag sérülé§t okozott.

A hadműveleti iigleleti és más szolgálatokban történt balesetek oka
a firyelmetlenség (21esel), azegyensúllvesztés (14 eset), kellő óvatosság
hiánya (13 eset), erőszakos cselekmény (6 eset).

HKSZ és egtéb ryakorlás, fe5lverkarbantartás közbeni balesetek
oka a kelló óvatossághiánya (2 eset), firyelmetlenség (1 eset), egyensúly-
vesztés (1 eset).

Az egtéb katonai feladatvégzés közben bekövetkezett balesetek legy-
gyakoribb oka a járófelületek csúszóssága, egyenetlensége, a meggondo-
latlan sietség és a kellő óvatosság hiánya.

d.) Munkabalesetelc

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a katonák é§ a közalkalmazot-
tak beosztásukban, munkakörűkben végzetl tevékenységei közben el_
szenvedett munkabalesetek.
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611 munkabaleset történt, ezek száma az előű évhezuiszartyítl,a 11, 7o-

kal csökkent. A kiesett szolgálati- és munkaképtelen napok száma 1 1385 nap.

Az e|őó e,irezvkzonyítva a csökkenés:14 Vo-os.

A számszerű csökkenésen kívül más javulás e területen nem történt,
mivel a csonkulásos balesetek 57 7o-a (8 ba|eset) munkavégzés közben
következett be.

A munkabalesetek tevékenységi körönkénti megoszl ását az5- számú

táblózat tarta].mazza.

Fsz- Teléken!,5€gek l99l l99? l99] l994 l995

Javilás. ksíbantan. ]05 2I0 345 ló0 l24
,, sállitás lirolá§ 2l5 20J ló3 lJ0 l23

Eoitö tevétcnyséq 77 &l 4j 54 ,l0

.l- konvhai munka l66 l9| l62 l55 l4l
5. Taka.itás l01 l12 l0l 7s

6 Eqvéb l47 il 27 ll0 |09

összes 9l4 84l 86l 104 6l

5. szórlu? lóblózar

Jaűtrás és karbantaúás közben 7 csonkulásos baleset történt, vi-
szont a bekövetkezett összes balesetek száma 22,5 %-kal csökkent. A
sérűlések döntő többsége a gépek és gépi berendezések, harcjárrnúvek
javítása közben, fi§,elmetlenségbót, kelló óvatosság hiányából (115 eset),

valamint alkalmatlan vagy hibás szerszámok, eszközök használata miatt
(9 eset) következett be.

Szállítás, tárolás, anyagmozgatás során 1 csonkulásos baleset tör-
tént, viszont e területen is csökkent a balesetek száma az előző évhez
üszonyítva 78 Vo-kaí. A sérúlések nagyobb része a kézi anyagmozgatás
(rakodás, raktározás, stb, 95 eset), kisebb része a szállítás kózben (r8
eset) történt. Leg gyakor|bb balesai okok, ttgyelmet|enség (53 eset), kel-
ló óvatosság hiánya (47 eset), szervezái hiba (23 eset).

típítőtevékenység közben bekövetkezett balesetek száma: az előző
évhez viszonlWa 26 %-kal csökkent. Abale§etek több mint fele (21 eset)

szakipari munkák végzése közben történt. A legtöbb baleset elbotlásból,
elcsúizásból kóvetkezett be, aminek legfóbb okai a kellő óvatosság hiá-
nya (16 eset), figyelmetlenség (15 e§et) és egyensúlyvesztés (9 eset).
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Konyhai munkavógzéssel összefüggésben a balesetek száma9 Va -ka|
csökkent az előzó évhez üszonyítva. Leggyakoribb ba leseti okok: szőrás,
vágás (64 eset), az elcsúszás (38 eset), égés, íorrázás (14 eset), amelyek-
ben leginkább közrehatottak a kelló óvatosság hiánya (50 eset), a firyel-
metlenség (43 eset) és az egyensúlyvesztés (33 eset).

Takarítrás közbeni balesetek száma stagnált az előző évhezképest.
A sérülések legnagyobb része az elhelyezési körleten belül (41 eset), a
hálótermekben (17 eset), a vizes helyiségekben (15 eset), folyosón (9
eset), valamint a külsó körletben (25 eset) következett tie. A balesetek
leggyakoribb kiváltó oka a kellő óvatosság hiánya (21 eset), figyelmetlen-
ség (25 eset) és az egyensúllvesztés (25 eset).

Egyéb munkatevékenységek (gógyító, erdőgazdasági, kisegítőgaz-
dasági ,stb.) során történt balesetek száma szintén stagnált az előző évi-
hez képest. A balesetek legfőbb kiváltó okai a firyelmetlenség (14 eset),

a kelló óvatosság hiánya (28 eset) és az egyensúlyvesztés (15 eset).

e.) Szolgálati közlekedési balesetelc

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a közúti gépjármű közlekedés
közben, közúti vary vasúti utazás, utaási céllaljárműre fel- és lesállás
közlren bekövetkezett balesetek.

A személyi sérüléssel végződó közlekedési balesetek s záma 4O Vo-kal
kevesebb az előző eviné|. A kiesett szolgálat illetve munkaképtelen na-
pok száma 3143 nap volt.

A szolgálati közlekedési balesetek hely szerinti mego szlását a6. szá-
mú táblázat tartalmazza.

Fs.. Tcvék.ny§ógck l99l l992 l993 l994 l995

Lakoí tcriileten b.lül 29 l9 6l 29
L!&ott terúleten kivúl l6 75 25 l0J 9
obicktumoí bel0I 3l 33 52

4 kiképzési hizison 8 l9 7 7 l0
5. 6 7 8 I

ó. Vs§uton 6 9 6 l9 l5
osszcs ll] l16 l18 238 l ló

6. szóruj l1blózal
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E tevékenységi körben elszenvedett bale§€t következtében életét
vesztette 1,fó sorkatona, aki édesapja személygépkocsiját vezette szolgá-
lati úton, Utközben uralmát elveszítette a gépkocsi fölött, megq§úszott,
megpördült, átcsúszott a bal oldalra és ott IFA tehergépkocsival ütkö-
zött. Az ütközés közben elszenvedett agysérülésben hunyt el. Utasa is -
sorkatona társa - sú\os életveszélyes sérülést szenvedett.

A baleseti okok között továbbra is a leggyakoribb a firyelmetlenség
(25 eset), a kelló óvatosság hiánya (21 eset), az e§/ensúlyvesaés (19 eset),
a járműre-, járműről történő szabálytalan le- és felszállás (12 eset), a jár-
mű feletti uralom elvesztése (5 eset), Ittas§á& mint ok nem játszott §ze-
repet a bekövetkezett gépjármű ba|eseteknél.

f,) Sportbalesetelc

Ebbe a kategóriába tartoznak a sportúevékenysQgel smrosan össze-
függő tevékenysége\ íg a reggeli torna, tömegsport küIönböző szintű
bajnok§ágolq yer§enye\ az előírt és a szabadidős sporttevékenység.

A balesetek száma összességében 5,5 7o-kalcsökkent, viszont 1 cson-
kulásos baleset is történt (sorkatona szabadidóben végzett sportolása köz-
ben bal kezének második ujjára ejtette a súlyzót, amely csonkolta a má-
sodik ujjánakelső két percét). A kiesett szolgálat- és munkanapokszáma
9277 nap, ami 18 %-kal kevesebb volt az előzó évben.

A balesetek kúlönbözó tevékenységi körök szerinti megoszlását a
7. számú táblázat tarta|mazza.

Fsz Tevékcnyse$k | 99l l991. l99] l994 l995
kótelezö sDoníbslalkoás 1o 64 76 71 8l

Reaaeli tomá l7 l34 l9 l4
Tómc6pon 6l 64 l0

4, z.badidósport 325 2t3 34l 328
sszes 472 584 375 .l58 133

7. gzótllú tóblózat

A sportbalesetek legfóbb okai: a firyelmetlenség (158 eset), az egyen-
súlyvesztés (137 eset), a kelló óvatosság hiánya (138 eset). A sportbale-
setek leggyakoribb bekövetkezési helye a sportpálya (263 eset), a torna-
terem (85 eset) és a laktanyaudvar (44 eset).
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A sportbalesetek n agrésze akiképzési foglalkozrások befejezése után,
szabadidő eltöltése közben ktivetkezett be.

g.) Eryéb balesetelc

Ebbe a kategóriába tartoanakaz előzőekbe nem soro|hatő, íőleg az
önlevékenyen végzett, illetve a létfenntartó tevékenységekhez kapcsoló-
dó balesetek. Ilyenek az étkezés, tisztálkodás, kultúrális tevékenység,
látogató fogadás, stb, Szintén idesoroltak a pihenő időben bekövetke-
zett balesetek is,

Az egyéb balesetek száma az e|őző évhez viszonyítva 12 %o-ka| sú-
lyossága 3 csonkulásos balesettel növekedett. A 3 csonkulásos baleset
kózül kettőt az összecsukható ágy szakszerűtlen használata, eryet pedig
ajtó becsapódása okozott. A kiesett szolgálat- és munkaképtelen napok
száma 17'142 volt, amí az előző évinek9'I %-a.

A legtöbb baleset objektumon belüli helyváltoztatás közben (306
eset), továbbá a létfenntartó tevékenynéggel összefüggésben és az objek-
tumban eltöltött szabadidóben kcivetkezett be (193 eset).

Az egyéb balesetek bekövetkezéseinek a legryakoribb oka: az egyen-
súllvesztés (42Z eset) és a kellő óvatoss ághiánya (46 eset).

2. Úti balesetek

Ebbe a baleseti csoportba azok a balesetek vannak sorolva, ame-
lyeket a sérüIt a szolgálat-, illetve munkahelyére menet vagr onnan la-
kásíra, szállására rnenet közben szenvedett el.

1995. évben 116 úti baleset történt, számuk a mege|őző évbezvíszo-
nyítva 8,5 Vo-ka! csökkent. A kiesett szolgálat- és munkaképtelen napok
száma 342I nap, ami 16 7a-os csökkenés az 1994. évhezképest.

Az e|őző évhez viszonyítva e területen - annak ellenére is, hogy 2
sorkatona életét vesztette - lényeges, de még nem elfogadható a javulás.
Az elhunyt 2 sorkatona közül egyik saját segédmotorkerékpár vezetője-
ként (leszorították az úttestről és felborult, fejsérülésébe a helyszínen
meghalt), a másik gépkocsi utasként szenvedte el a halálos balesetét (el-
távozásra utazás közben fának ütköztek).
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Az úti balesetek 4I,5 %o-a gya|ogos közlekedés, 36,5 %-a saját gép-
jármú vezetése, I0 Vo-avasűíi köz|ekedés, 12 Vo -a közúti tömegközleke-
dés közben történt.

Az 1995. évben történt úti balesetek során megsérült személyek ál-
lománycsoport és súlyosság szerinti megoszlását a 8. számtl táblázat tar-
talmazza.

sérülések All, k3t, HL 5oí Hallg. Hka. óssz: l994.év

llalálos l994 l00.0
l9g§ l00.0

sonkutáso§ l99] l l00.0
| 995

súlvos |994 l1 5 16 95 l00 0
l995 ]0 :I l _t8 90 917

Könn!,ú l99J 9 ) 9 l00 0
l995 lí .l 4 ]5 l08.7

Csszes l99.1 2l _i9 1 i§ I]] l00.0
l995 49 .l] l18 96"I

l994.év c'&ban l01.7 8:.l 7l..l l]0.I 96.1
.X

8- szótrui ulbhiza

Az úti balesetek bekövetkezésének leggyakoribb okai az egyensúly-
vesztés (53 eset), a figyelmetlenség (19 eset), relatív gyorshajtás (9 ese!,
gépjármú feletti uralom elveszté§e (9 eset), jánnűről, illetve járműre tör-
ténő szabálytalan le- és felszállás (8 eset).

A gyalogos közlekedésnél leggyakoribb ok: a közlekedési szabályok
megsértése, a kiépített utak (útlerövidétés és időkímélés céljából) mel-
lózése, a járó felület állapotának figyelmen kívül hagyása.

3. Honvédelmi kötelezettség teljesíté§ével nem összefüggő
bale§etek

Ebbe a csoportba soroltak azok a balesete\ amely€k a honvédség
működési körén kívül eső elhárithatátlan okok vasi kizáIólag a sérült
elhárithatatlan magatartása miatt, továbbá különböző sport-
egyesületeklren folyíátott sportolás közben következtek be.
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Honvédelrni kötelezettség teljesítésével nem összefüggő baleset 1995.
evbel 62 esetben következett be, ezek száma 20,5 Vo-kal csötkent az
előzó éühez üszonyítva.

A balesetek megoszlását a 9. száml1 táblázat taítalmazza.

sérúlistk All. lat Ht- §or H!llg. Hk"- óssz: l99.1.&
9/&ban

lldálo§ g9{ l00.0

99s 4 .l 200.0

c§onkul{i!os 994 l00.0

995

iúl}os 994 .t0 , 2 l00.0

995 { 3.t 7 4s 957

Ktnntü 991 7 2 ]9 l00,0

995 l2 .l1 .1

5sszes 904 62 9 4 7E l00 0

995 4 17 9 62 79.J

l99.1.év c'Fban l25 0 75.E l00,0 50.0 19,5 --_

9. szóttu1 ttibwza

1995-ben balesetek közül 37 esetben (ffi Vo) a ti|tó rendszabályok
súlyos megszegése miatt (kizárólag a sérült elháríthatatlan magatartása),
10 esetben (76 Vo) kűlönbőző sporteryesűletekben fo$atott sportolás,
15 esetben (24 Vo) pedig egyéb, főleg szabadidós tevékenység közben,
bekövetkezett balesetet minósíteitek Honvédelmi kötelezettség teljesí-
tésével nem összefüggónek.

A halálos balesetek egrrésze e kategóriába került besorolásra az il-
letékes parancsnokok minósítése alapján. A honvédelmi kötelezettség
teljesítésével nem összefüggő baleset következtében elhunyt 4 sorkato-
na. Mind a négy fő - a baleset körülményeinek leírása alapján - kizárólag
saját elháríthatatlan magatartásával okozta balesetét, illetve halálát (2
sorkatona erősen ittasan közlekedett, egyiket elgázolták, a másik ipar-
csatoínába esett és vízbefulladt; egy sorkatona tiltott helyen fÜrdött a
Bánki tóban; eg5l sorkatona pedig számára ismeretlen marok lófegyverrel
lőtte főbe magát). A csonkulást szenvedő sorkatona - és a többi sérült
nagyrésze i§ - saját elháríthatatlan magatartásával okozta balesetét.
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Iv.

§zolgálati megbetegedések

1995-ben 37 szolgáíatí eredetű foglalkozási megbetegedés történt,
mind zaj okozta halláskárosodás.

A bejelentett és azokból szolgálati kötelmekkel összefüggőnek mi-
nősített halláskárosodások száma az elmúlt 5 évben a 10. száiú táblázat
szerint alakult:

l0. szlilui táblózaí

A bejelentett halláskárosodások száma 68 Vo-kal és a szolgálati kd-
telmekkel összefüggőnek minősítet teké 20O Vo -kal, azaz háromszorosára
emelkedett. Az előző évhez viszonyítotí "visszaesés'' a zajártalmas szol-
gálati beosztásban lévő állomány szolgálati körülményeinek tartós rom_
lásával függ össze. A za1 okozta halláskárosodásban megbetegedettek
átlagéletkora: 46 év, ami az esetek számával fordítottan - az e!őiő evhez
viszonyítva - csökkent,

A sérültek érdekvédelme

1995-ben két panaszüg5l volt: 1 fő hivatásos katona 1986-ban, 1 fő
sorkatona 1995_ben elszenvedett balesetének utólagos kivizsgálását kér-
te, ami intézkedé§ünkíe megtörtént.

Az MH PÜsZcSF-ség Kártérítési Osztálya és a Hadkiegészítő Pa-
rancsnokágok érdekvédelmi szervei összesen 129 esetben kértek ada-

[lall:iskárosottások

szol8álati kót()Imckkcl
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tokat, felvilágosítást a tartalék állományba helyezett hadkötelesek társa-
dalombiztosítási ellátása, illetve kártésítési ügyének intézése végett.

Utólagos baleset kivizsgálást a FUV döntés alapján leszerelt kato-
nák ügyében 12 esetben rendeltünk el, mert azt korábban elmulasztot-
ták.

Intézkedésünkre a sérültek alakulatai minden esetben kivizsgálták
a baleseteket és ezálta| a katonák kártérítési ügyei törvényesen elinté-
ződtek.

A csapatoknál az érdekvédelem szakszerűbbé és hatékonyabbá té-
tele céljából 1995-ben a magasabbegl,ségek munkavédelmi képviselők
oktatását végző szakembereit (trénerek) tanfolyami beiskolázással (az

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben) felkészí-
tettük feladataik ellátására. A felkészített trénerek közül 1 fő 1995. de-

cember 29-én nyugáIlományba vonult.

Összegzés, köveíkeztetések

A Magyar Honvé dségnél az 1995 . éxben is töretlen és s zeíaezelt vol'í

a bizton§ágtechnikai-munkavédelmi tevékenység. A hiányzó és még
meglévő, de a Munkavédelmi Törvény előírásainak nem megfelelő sza-

bályzőkat pótolta a lelkiismeretesség és a kötelességtudat-

A szabályozási tevékenységen kívül, a meghatározott főbb feladatok
végrehajtásra kerültek, ezáltal összességében javult (főként szervezett-
ségben) a Magyar Honvédség biztonságtechnika!munkavédelmi helyze-
te.

A katonai szervezeteknél a biztonságtechnikai - munkavédelmi ki-
képzés - felkészítés helyzete évek óta stagnál. A középfokon kiképzett
szakemberekrnár csak 1/4-e (8!t fó) műveliezt a szakmát. AMagyarHon-
védségen belül jelenleg 148 iő végez ilyen tevékenységet állománytábla
szerinti beosztásban, illetve megbízottként és több mint 1i3-uk (55 fó)

semmilyen munkavédelmi szakképzettséggel nem rendelkezik, közör
tük több ezred "fó állású" biztonságtechnikai tisztje is! A hivatal és jog-

elódei eddig (11 év alatt) 330 középfokú munkavédelmi szakembert kép-
zett ki.
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A'pálya elhagtásának" a többi között lényeges oka ezen szakem-
berek alacsony tánadalmi á anyagi megbecsülése. A Munkavédelmi Tör-
vény magasabbra emelte a kóvetelményeket, a szakemberek megbecsü-
lése ezzel nem tartott lépést,

A középfokú szakképzettséget szerzettek és a szakmát művelők szá-
mának alakulását az 1. szómú, a szakmát múvelők szakképzettség szerinti
összetételét a 2. számú graftkon szemlélteti.

A balesetek csökkenő tendenciája tovább folytatódott. Nagy hon-
védségi-társadalmi visszhangot kiváltó tömeges baleset (mint 1994-ben
az aknavetó robbanás) nem történt. Nagrobb méríékben csökkent a
csonkulásos és a súlyos sérülések sáma, kisebb mértékben a halálo§
és könnyű sérülé§eké.

A balesetek 2/3-át a sorkatonák szenvedték el, fóleg szabadidejük
eltöltése közben. Ez bizonyos mértékig utal a felüryelet hiányára.

kettó halálos és kettő csonkulásm baleset kivételével, e két kate-
góriába tartozó baleseteknél, a tragédia okozója - legtóbb e§etb€n - íeI-
jesen vagy nagyobb részt, az elhunfl, i|letve a csonkolódott volt, A másik
két kategóriába sorolt (súlyos és könnyű sérülést okozó) baleseteknél is
- legtóbb esetben - a §érült vétkes közrehatása nagymértékű volt.

A csonkulásos balesetek 57 Vo-a munkavégzés közben (munkabale-
set) következett be. Ezeknél a baleseteknél is - egy eset kivételével - a
figyelmetlenség és nem a munkaeszközók elhasználódott állapotavolt az
ok.

Lövés, robbanás okozta baleset következtében egy sorkatona meg-
halt (főbe lőtte magát a fegyverrel való ismerkedés közben), egy tűzsze-
rész sorkatona bal szemét veszítette robbanóanyag megsemmisítéskor.
Az előzőekben leírtakon túl kettó súlyos (egy nyaklövés, ery haslövés)
és hét végtag-, illetve arcsérülést okozó baleset történt. Az összes lövés
és robbanás okozta baleset legfőbb kiváltó oka., a biztonsági rendszabá-
lyok valamilyen mértékű - a súlyosabb kimenetelűeknél durva - megsér-
tése volt.
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Az összes balesetek súlyosság szerinti megoszlását a 3. számú, a sor-
katonák baleseteinek időintervallum szerinti megoszlását a4. számú gra-

fikon szem|éIíeLi.

1995-ben megemelkedett a bejelentett és kivizsgált foglalkozási ere-
detű halláskárosodások száma. Ennek pontos oka ismeretlen, de a meg-
betegedések nem 1995-ben keletkeztel mivel azok kialakulása évekig
(5-10 év) tartó folyamat k<ivetkezménye. Ezeket jelzés értékűen kell ke-
zelni és az eddigieknél is fokozottabb íiglelmet kell fordítani a megelő-
zésre.

Á halló skárosodottak leglényegesebb je|Iemzőit az 5. számú graJikon
szemlélteti.

Az épületek, ópítmények, haditechnikai eszközök egyrésze potenci-
ális veszélyforrássá vált (pl.: beázó falakban, épületekben lévő villa-
mosvezetékek, lekopott, kitöredezett lépcsók, stb.). Ezek kijavítása na-
gyobb anyagi ráfordítást igényel, de sok kisebb hiba öntevékenyen is meg-
e|őzhető és elhárítható. (:Ez utóbbi, ellenőnési tapasztalo/., szinte min-
den katonai §zervezetnél a feltárástól az ellenórzés befejezéséig azösszes
olyan hiányosságot megszűntették, amelyek nem vagy kisebb anyagi rá-
fordítást igényeltek:).

Ahatósági felügyelet alá sorolt berendezések állapota, kötelezóvizs-
gálatainak végrehajtása katonai szervezetenként kü[önböző, A különbö-
zőségeknek legfőbb okn: a méréseket-vizsgálatokat honvédségen kívüli
szervek végzik nagy anyagi ráfordításért.

Elegendő belső kapacitás hiányában megoldatlan a Magyar Honvéd-
ségen belül az emelógépek biztonságtechnikai vizsgálata. Ennek hiányá-
ban a 4. Gépesített Hadtest anyagi-technikai szolgálat főnöke kb. 400 db
bevizsgálatlan gép üzemeltetését letiltotta. Várhatók további ilyen in-
tézkedések is és azok hosszabb távon már komoly műkiidési gondokat
fognak okozni.

Öss"egerre, A Magyar Honvédségen belül a szervezett és folyama-
tos biztonságtechnikai-munkavédelmi tevékenység személyi és tárgyi fel-
tételei még szükégszerúen megfe|előek, az e|őző évhez viszonyítva - kis
mértékben - tovább javult a helyzet. A hiányzó szabályozókat és anyagi-
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ak egyrészét pótolta az állomány lelkiismeretessége, többlet energia rá-
[ordítása.

A haditechnikai eszközök, az objektumok, kiképzesi létesítmények
állagának folyamatos romlása mellett is a balesetek közel fe|e, "eszköz
néIkül" a sport létesítményekben személyi okokból (személfl hibákbóD
következnek be. Ir ggyakoribb sérüIések a sebzés, szakítás, zúódás, stb.,

melyek legtöbb esetben maradandó károsodás nélkül ryóg5rulnak csak
I,7 Vo-ot tesznek ki az agy-, ideg- és belső szervek sérülései (11., 12., és
13. szómú táblázatok).

v.

Kiemelt feladaíok 199ó. évre

Múködtetni kell es a tapa§ztalatokat folyamatosan gyűjteni az 1996.
január 01-én bevezetett, illetve rendszerbe állított, Baleseti Jegyzó-
könyvre alapozott új baleseti információs rendszert. A fél év alatt össze-
g1újtött tapasztalatokelemzése alapján aIII. neryedévben végre kell haj-
tani a szüIrséges korrekciókat!

A munkavedelrni szalJ<épzettséggel nem rendelkezó biztonságtechnikai
tiszteket és megbízottakat fel kell ké§zíteni - lehetóleg §zervezett formá-
ban - feladataik ellátá§ára.

A Munkavédelmi Töwény ágazati végrehajtását szabályozó minisz-
teri rendelet vagy annak hiányában MH parancsnoki intézkedés alapján
ki kell dolgozni és kiadni a Magyar Honvédségre vonatkozó részletes
munkavédelmi s zabály ozőkat.

A bevezetésre kerülő új szabályozók alkalmazására - összevont ki
képzés formájában - fel kell készíteni a végrehajtó állományt.

Tenszerúen végre kell hajtani a kijelölt katonai szervezetek átfogó
biztonságtechnikai-munkavédelmi el|enőrzését.

Cjsökkenteni kell a halláskárosodások számát, el kell látni a zajha-
tásnak kitett állományt védőeszközzel és szigorúan megkövetelni annak
hasznáIatát.
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Előtérbe kell helyezni a műszaki megelózést és a szervezést a fog-
lalkozási megbetegedések megelőzésére.

Folyamatosan tigyelemmel kell kísérni és segíteni a parancsnokok
biztonságtechnikai-munkavédelmi tevékenységét.

Folyamatosan együtt kell műkódni a Magyar Honvédség szakszolgá-
lataival a biztonságtechnikai-munkavédelmi feladatok végrehajtásában.

Meg kell oldani a magyar Honvédségen belüli munkavédelmi szak-
ember képzést.

Tovább kell folytatni a haderó átalakítás részeként a Magyar Hon-
védségen belül a bizton§ágt€chnikai tisztek rendszerbe állíását felada-
taikra történő felkészítését, működési feltételeik és együttműködési
rendjük kialakítását.

Akatonai szervezeteknél ki kell építeni a munkavédelmi képviselők
rendszerét és a képviselóket fel kell készíteni feladataik ellátására.

Folytatni kell a nemzetkózi kapcsolatok további kiépítését,

A "TÍrÉKOZrATÓ"-nk célja, hog a Mapar Honvédség teljes sze-
mélyi állománya megismerje a honvédségen belül folyó bbtonságtechnikai-
munkavédelmi tevékenységet és saját területén hasznosítani tudja a benne

foglaltakat a balesetek és egészségkárosodások megelózése érdekében.
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Lcggvrkoribb balc§ctct kiváltó okok

Leggyrkoribb személyi okok;

Fsz. 8aleseti okok 9'o-os arárw

Elc5úsziis :0,_r

Elboillí§ l§)

Úles. ütödés tnrg]^ól t.ó

{, szúni§, vágás

5 Megerölle!és 7,4

6_ Ros§z földeIérés ó,.l

7, Táígy lee§ése 4,9

E. Becsipódés, összenyomás 4,1

9, személy esesc j,6

l0 ülés, íügá§ 2,7

l l. Höi.tdom 1,5

l]. személyck ü!kö7,é§e lJ
l3, Kieses, lec§es jármúíöl 0,8

l4. E§éb (]J_féle ok) l5,0

-6szes l00,0

IsZ szeínélyiokok 96-os aníív

Eg!en§úl)^,esztés ]9,E

1 Fi!ryelmetlenség 2§i

3. Kellö óvatossiig hiin!,a 25,9

{. Biaon9igi elöinisok rneg5errése 1,6

5 -Ti+e§zillás kozbc"i n9,elmerlenség 1,5

6. Eröszalio§ cselekmény 0,8

7. Eryéb (]s-ftle ok) l2,1

&szesen l00,0
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A bll€§ctck mego§zlásr l sérúlésck termész.tc szerini:

Á balcsetek megosztá§r nl&vobb kltoB3i §zcrt,.zetek §zerint:

l5.sámú ribláal
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{, Agy,- idcg. - bclsö séíülés 1,7
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-udapestikatonaikertlelpaíancsnokság

o.1

{, Egyéb szervczctek j0,9

l00,0
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SZAKTÖRTÉNBr

A MAGYAR KIRÁLYI HONVEDSÉG FOGATOLT
voNATAI xrrÉpzÉsÉNBr ÁLrru,ÁNos rprrnuzóI

tszz-tsss,rözörr
Horldth Attilal

Századunkban a fegyveres küzdelemre gyakorolt befolyásoló ténye-
zők közül a meghatározó sz€repet €gJ.órt€lműen a rendelkezésre á|Ió
anyagi-technikai eszközök mennyiségi és minóségi viszon}ai vették át.
A háború kimenetelére hatást gyakorló rendszerek kózótt (gazdasági,
politikai, kulturális, egészségügyi, stb.) megfeleló arányokat kell kialakí-
tani békében és háborúban egyaránt. Az egyes elemek elhanyagolása
vagy túlzott mértékű dominanciája könnyen visszájára fordulhat és ép-
pen a kívánt cél elérését nehezítheti meg.

A hadseregek modernizálásával párhuzamosan a harcot, hadműve-
letet befolyásoló humán tényezők közül a kiképzés szertpe ennek elle-
nére felértékelódött. Egy-egy haditechnikai eszköz alka|mazása össze-
hasonlíthatatlanul bonyolultabbá vált, mint ahogy azvolt a szálfegyverek
korában. Az elsó világháborúban és azt követően olyan hadfelszerelése-
ket rendszeresítettek a hadseregekben, amelyek alapvetően megváltoz-
tatták az alkalmazási és szervezési elveket. A haderő szervezeti és tech-
nikai modernizációjának hatására a kiképzési feladatok az addigiaknál
komplexebbé váltak. Elismerve azí a íényt, hogy a fogatolt vonatok a
hadsertgek a|kalmazísának a gátjaivá váltal! megítéláünk szerint azon-
ban a működésüket a katonai órtelemben vett modernizáció meghatá-
rozta, mivel több fajta anyaggal kellett a csapatokat ellátni és ők maguk
is ki le ttek ' szolgálrapa " a mind inkább hatékonyabbá váló tűzfegyverek
hatásainak.

Jelen tanulmányban a Magyar KiráIl Honvédség fogatolt után-
szállító alakulatai kiképzésének jellemzőit és annak néhány meghatá-
roző tényezőitkivánom bemutatni. A címben megjelölt időszak hosszú-

1 Horváth Attila százados, ZMKA Itadláp és Közlekedési tanszék a§piíánsa
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sága, valamint a témajelentósége miatt, illetve terjedelmi okokból teljes
részletességű értékelésre nem vállalkozhatom. Dolgozatomban a foga-
tolt vonatok kiképzésének általános jeIlemzőit, tagozódását, a sajnálatos
módon meghatározó politikai körülményeket, az irányítás rendszerét és

a végrehajtás általános jellemzőit próbálom bemutatni a teljesség igénye
nélkül,

A kiképzes általános tagozfiása a Magyar Királyi Honvedsegben

A katonai kiképzést három alapvető idószakra osztották fel, a) elő-
képzés idószakára (cserkész és levente intézmények), b) a tényleges ka-
tonai §zolgálat alatt nyert kiképzésre, c) az utóképzés időszakára (tar-

talékos és póttartalékos képzés) amiben, mint arról később részleteseb-
ben is szót ejtünk az általunk tárgyalt idő§zakban kúlönböző társadalmi

szervezetek is részt vettek.

A kiképzésben r€sztvevók á|lománycsoportja szerint:

a) tiuti kepzés:

- hadiakadémia,

- szervezetttanfolyamok,

- Ludovika Akadémia,

- emléklapos (tartalékos) tisztek képzése.2

b) Iegénységi áIlományúak kiképzése:

, altiszti képzés, (Jutas 1939-től tiszthelyettes),
_ tisztes kiképás,
- legénységi kiképzés.

A kiképzesi évet (időszakot) két - a jellemzőit és a végrchajtandó
fetadátait tekintve - alapvetóen ettérő időszalca bonbtnák íeh a) az alap,
kikpzés időszakára, tartalma általában 8-10 hét, amelynek befejeztével
a Honvédelmi Miniszter rendeletben hírdette ki az újoncok hadrafogha-

2 A felsorolásná csak a szeívezett tanintézeti képzést vetlem be, a tábomoki vezérkaíi és hadijáté-

kokat nem, mert azok az adott kiképzési év szeíves részél képezték.
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tóságát; b) a szakkiképzés időszakára, mely úőbbi időszakban kellett el-
sajátítani a fe$^/ernemek és csapatnemek részére _ a különböá utasítá-
sokban - előírt ismereteket. A kiképzési év általában október elsejével
kezdődött. Aszakkiképzés időszakát nyáron egy hónap aratá§i szab;dság
szakította meg, míg a tárgyévet különbözó nagyságú kötelékben megol_
dandó gyakorlatokkal zárták le.

A kiképzést befolyásoló személyi és jogi fe|tétetek

Magyarország a trianoni békeszerződes kóvetkeztében elvesztette
szuverenitását a haderő szabad építése tekintetében (ehelyiitt a szerzó-
désnek csak a kiképzést közvetlenül befolyásoló részét érintem). Egy or_
szág katonai potenciáljának egyik meghatározó eleme, hory háború ese-
tén mennyi kiképzett katonát tud mozgósítani.

A trianoni békeszerzőilés megtiltotta Magyatország számára az ál-
talános hadkótelezettség fenntartását és a hadsereg kiegészítését csak
önkéntes belépés útján tette lehetővé. A hadsereg összlétszámát 35.00o
főben limítálták, a belső arányokat is meghatározták: 1750 tiszti és 2334
altiszti állás betöltését, valamint 30"916 fó legénységi állomány toborzá_
sát engedélyezték.3

A szerződés értelmében a hadseregben csak hivatásos katona tölt_
hetett be tiszti állást. A tisztek szolgálati idejét húsz éveben minimalizál_
ták. A rejtett tisztképzésbevezetésének megnehezítése miatt, a győztes
hatalmak meghatározták a szolgálati idejük lejárta elótt a hadseregból
önként kivált, képzéssel pótolhatók létszámát (azengedélyezett ti§zti tét-
szám 5 %o-ában állapították meg évenként). Az altiszti és legénységi ál-
lomány tényleges szolgálati idejót minimálisan hatévben határoztákmeg,
amelyet tizenkét egymást kóvetó évben kellett tetjesíteni (mivel a tartós
szabadságolásokra való hivatkozással a hadsereg létszámát az engedélye-
zett mértéken túl jelentős mértékben meglehetett volna növelni HA),

3 A trianoni béke§zeízódésben a ma8yarjogíendben az l92l. évi xxxll.lc-ként került be.
o-lagyar Törvénytár l 921.\ Azadalok^l 

^íatifikált 
szerzódósból vettem,
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A békediktátumban még arra is kötelezték Magyarországot, hogy akadá-
lyozza meg állampolgárainak külföldi hadseregben történó kiképzését."

Megtiltoúók minden olyan szervezet lélíehozását a hadsereg köte-
lékén belül és kívül egyaránt, amely a mozgósítás előkészítését szolgálta
volna. A §/óztes hatalmak a maryar tárgyaló ktildöttség szinte valamennyi
katonai jellegű kérését figyelrnen kívül hagyták. Az engedélyezett lét-
szám megállapításánál a magyar fél a 85.000 fős, sorozás útján kiegészí-
tendó (a_legénység szolgálati ideje két év) hadsereg kialaKtására tett ja-
vaslatot.) A Magyar Királl Honvédségről szóló törvénytervezel szöve-
gezésekor a magyar kormány, 7921. őszén, azzal a kéréssel fordult a bé-
keszerződés határozványai betartásának ellenőrzésére létrehozott - a
győzte§ főhatalmak képviselőiből álló - Szövetségi Katonai Ellenőrző Bi_
zottsághoz (a továbbiakban: SZKEB), hory tegék lehetóvé egy tizenkét
éves átmeneti idószak alkalmazását a hadsereg feltöltésénél. A magyar
politikai és katonai vezetés kérelrne arra irányult, hogy az átmeneti idő-
szak alatt, az engedélyezett létszámkereten belül toborzott állomány hi-
ányát sorozással lehessen kiegészíteni. A SZKEB a tárgyalások során
elismerte a magyar fél kérelmének jogosságát, amelyet a ma5lar politikai
vezstés az ország feszült belpolitikai és súlyos pénzügyi helyzetével, va-
lamint a tizenkét évi zsoldos szolgálat iránti társadalmi idegenkedéssel
indokolt.

4 Ez a rendólkezós nem vonatkozott Franciaorsá8ía, az idegenlé8ió szervezését illetóen,

5 Err6l a kérdésról bóvebben: Dombrády Lóránd-Tóth sándor: A Ma8yar KirályiHonvéd§ég
1 9 1 9- l 945. Zdnyi Katonai Kön},v-és Lapkiadó Budapest l 987. 27-28-0.
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1921- őszén a magtar kormány ennek szellemében szöve4ezte meg a
Mapar Krályi Honvédségről szóló tötvén teíyezetet, azonban a Nagtkö-
vetek Tanúcsa a javaslatot 1921. ohóber 27-én váratlanul elutasítottao.

A Nemzetglűlés 1921- decemberben fogadta el a Magyar Királyi
Honvédségről szóló XLIX. tc-et, de már korábban meghatározták a had-
sereg szervezeti kereteit, melynek kialakításánál arra törekedtek, hory a

lehető legkedvezőbb arányokat alakítsák ki a fegyvernemek javára.' A
békeszerződés elóírásainak teljesítése érdekében a hadsereget 7 vegyes
dandárra, 4ltuszárezredre,3 ulász zász|őa|jra, 4 önálló tüzér ü^tegre, 1

autó-géppuskás osztagra és 1 autó-áglnis osztagra osztották fel.o A had-
sereg hadrendjében két alapvető állapotot különböztettek meg: a béke
hadrendet és a háborús ún. felriasztott (a továbbiakban "Fr.") hadren_
det. A trianoni békeszerződés katonai határozványai csupán karhatalmi
és határrendészeti feladatok ellátására tették volna alkalmassá a hadse-
reget, amit aZ országpo|itikaivezetése kezdetektől fogva elutasított. Az
"Fr." hadrend felvételének érdekében a béke hadrendet nyílt és rejtett
hadrendre osztották fel. A rejtett hadrendhez tartoztak azok a szerveze-
tek amelyeket a békeszerződés tiltott (pl. páncéljárműves, repűlő), vagy
amelyek a meghatározott limit túllépését eredményezték volna (pl. javí-
tóműhelyek, vasútépítő alakulatok). Ezeket a szervezeteket a csendőr-
ség, a vámórség, a rendórség és különbözó minisztériumok alárendeltsé-
gébe utalták. Ennek ellenére a hadsereg nyílt és rejtett béke hadrendje
nem képezte megfeleló alapját az "Fr." állapot optimális kialakításának.
Az egész hadsereg korabeli felépítését jelen tanulmányomban nem áll
módomban elemezni, mindössze az úánszál|ítás szeíiponíjábó| két lé-
nye7es momentumra Hvánom felhívni a figelmet: a fővezerség békében

Iladlöítóne|mi Levélrár (a lovábbiakban HL.) vKF L919-1929 szyl/|.o. Adatok a honvédség
béke é§ fr. helyzetér6l l9 t g-tól 1931-ig (a továbbiakbaít jelentés),

A Ma8yar KiráIyi Honvéd§€ l924-ben kiadott HarcászALi szabállzala az alábbi fegyvem€me-
ket §orolta fel: 8yalogsá8, lova§ság, trlzéí§é8,, lé8ierók, páncéI jáíműve§ c§apat, múszaki csapatok
é§ folyameíók.

E ról a kérdésról b5vebben: Tóth sándor szds,: A Horthy-hadseíe8 szerve zP-le (1920-|944>
L rész Hadtörténelmi Közlemények.
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nem rendelkezett vasúti alakulattal, a vegyes dandároknak pedig nem
volt seregvonatjuk.9

A sercgvonatok feladata a hadműveleti terűleten az utánszállítás
végrehajtása, a szolgálati ágak szállítási szükségletének kielégítése, a vo-
nat személyzet és lovak pótlása, a lovak gyógykezelése, valamint a vonat_
anyag jaűtása és pótlása volt. A veryes dandárok állományába csak 1-1
vonatosztagot és autóosztagot szerveztek, amelyek feladata békében a
kiképzési feladatok végrehajtására korlátozódott.

A SZKEB t927-es távozasáig a Magyar Királyi Honvédség engedé-
lyezett legénységi létszámát toborzás útján gyakorlatilag nem tudták fel-
tölteni azengedé\ezett mértékre sem. A toborzási felhívások nem érték
el a kívánt célt, nem volt annyi jelentkező, amennyivel a krónikussá váló
létszámgondokat meg lehetett volna oldani.'" A katonai vezetés látva a
probléma (a hadsereg létét fenyegető) sűlyát, a kiegészítést az ellenőrzés
kijátszásával ún. "kényszertoborzott" legénység (a továbbiakban: "K' le-
génység) két évre történő bevonultatásával igyekezett megoldani. Az
1920-as évek közepén a "K' toborzás sem jelenthetett igazi megoldást,
mivel gátat szabott neki az ellenőrzés, és az ország gazdasági-pénzügyi
stabilitásána k megterem tését szolgáló 7924 -ben elfo gadott szanálási
program." A védkötelezettség eltörlése miatt mozgósítható tarta-
lékosok száma 300.ffi0 fővel csökkent, mivel az 1902-1907 között szü[e-
tettek kiképzése szinte teljesen kimaradt, ami a tartalékképzés szem-
pontjából jelentós kiesést eredményezett. A kiegészítés nehézségei miatt
az 1920-as évekvégére az elöregedés miatt évente 2&30.000 fővel csök-
kent a Magyar Kiráyi Honvédég igénybevehető "Fr!'létszáma.Iz

9 HL, \xF. l9l 9-1 929. sz,vl,/1.o. Jelentós.

l0 Dombrádi Lóránd-Tóü sándor im, 3l - 32,o,

l l Az or§á8 péízü8yi stabilitá§a me8teremtésének éídekében elfo8adotl pro8íam kerelében a hon-
védelmi tárca költsé8vetés€ 14 M.Aranykoronával csökkent. Ma8yar Törvén ,tár ....lc.1924.

l2 HL. vKF. l s 19- l92g,§z.vI,/ 1.o. Jelentés.
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A kiképzés hatékonyságfua lézve gondotj€lentett a hadsereg zsol-
dos jellege és a mozgósítási előkészűletek tilalma, mivel az 7924-ben
kiadott Harcászati Szabályzat szellemében csak rendkívül kevés katona
lett kiképezve, a korábban kiképzett évfolyamok átképzése pedig egyál-
talán nem történt meg.

A kiegészítési és kiképzési rendszer működésének javítása érdeké-
ben 1925-ben egy "szervezési bizottságot" hoztak létre, annak ellenére,
hogy 1925 augusztusától az "Fr." felvételét célzó szervezési, tervezési te-
vékenységet 1929 decemberéig szüneteltették, mert egy ellenőrzés során
kipattant botránykönnyen a SZKEB távozását cé|zó tárgyalások beszün-
tetését eredményezte volna. A"szervezési bbottsá§' kido|gozta a "vegles
kie4észítési rendszert" a mozgósííási tartalék elöregedésének és csökke-
nésének lassítása érdekében. A tervek szerint a hadsereg béke létszámá-
nak 63 Vo-áí a tényleges toborzottakból, a fennmaradó 37 /o-át a "K'
toborzottak öt havi kiképzése utáni váltás útján kellett kiegészíteni.

A SZKEB távozása után a politikai és a katonai vezetés elérkezett-
nek látta az időt egr burkolt hadseregfejlesztési program m€valósítá-
sára. A három év alatt, három ütemben végrehajtandó programot az
1927 decemberi és az 1928 áprilisi Korona Tanácsi ülésen fogadták el. A
program megvalósítása keretében javítani kívántak a feg5rvernemek egy-
más közti arányán, és a békeszerződésben tiltott fegyvernemek alapjai
lerakás mellett kiemelt célként jelölték meg a sorozás útján történő ki-
egészítés bevezetését. l 3

A kiképzóst a fejlesztés minőségi tényezőjének fogták fel, eryszer-
smind a mennfségi tényezők oldaláról is kiemelten kezelték, Iliszerl az
"Fr," alakulatok megduplázásának alapvető feltételévé vált a kiképzett
emberi tartalék biztosítása. A már említett korona Tanácsi üléseken a
fejlesztési program teljesítése érdekében meghatározták a kiképzés terü-
letén végrehajtandó feladatokat, úgmint:

- a védköteles kort elértek katonai kiképzését "K' toborzás útján
behívottak szolgálati idejének egy évre emelésével;

13 DombíádiTóth..im.58.o.
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- az 1924-ben kiadott Harcászati Szabályzat előírásainak megfelelő
átképzés beütemezését az 1925 előtt kiképzést nyert évfolyamoknál;

- a hadseregen kívüli előképzés általánossá tételét és értékének fo-
kozását;

- a fegyvergyakorlatok újbóli általánossá tételével a tartalékos utó-
képzés rendszeresítését;

- a kiképzó keret létszámának emelésével párhuzamosan javítani az
anyagi, szociális és szolgálati kórülményeiken is.la

Magyarországon a szanáIási progran eredményes teljesítése után
az 1927 -28-ban végbement gazdasági növekedés a gazdasági világválság
hatására megtorpant, majd regresszióba ment át. Igy a hadsereg képzé-
sének fejlesztésére nem maradt el égíedezet, ezértlemondtak a fent em-
lített feladatok teljesítésének ery részéről.

Az elmaradt évfolyamok kiképzését átütemezték háború esetére, az
új szabályzatok szerinti átképzést pedig bizonytalan időre elhalasztották
a feg5rvergyakorlatok általánossá tételével egjüIt. Á ?azdasá§ válság mi-
att a hadserey felszerelési szül<ségletét nem tudták a hadrendi táblázatok-
ban megállapított mértékben kielégíteni A hiány olyan méreteket öltött,
hogy az már a békekiképzés hatékonyságát veszélyeztette.'' 1932-tő| a
"K' toborzott újoncokat minden év október 1-én vonultatták be 18 hó-
napos szolgálati időre, de 12 hónap után tartósan szabadságolták őket.

l 4 HL.\xF. l91 9-1929, §z.vI./ 1,o. Jelen!é§.

l5 HL. vKF. l 9l9,1929 sz, VI./ l .o. Jelentés.
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Alétszámüszonyokon sikerültjavítani, 1935-ben a hadseregbéke létszá_
ma 67.900 fő volt, 1938-ra a "glői program" meghírdetésének idószaká-
ban 85,200 főre nőtt.lo A tartalékosok továbbképzését rejtve kezdték
meg különböZó jogcímeken 4 hetes kiképzésekkel.' ' Az általános had-
kötelezettség jogi szabályzására csak Magyarország fegyverkezési e5len-
jogúságának elismerése után kerülhetettsor. Az Orsz ággyűlés 1939. mfu-
cius 11-én fogadta el az 1939- evi a honvédelemról .áló , t"-t.'8 Az
1939. éü II. tc. rendes és póttartaléki szolgálatot különböZtetett meg. A
rendes szolgálatot ténylege§ és tartaléki szolgálatra bontották. A rendes
szolgálati idót3 évben állapítottákmeg, a |égierőt kivéve. A Honvédelmi
Miniszter 2 év eltelte után a legénységet tartósan szabadságolta, szükség
esetén a rniniszter jogában állt újra szolgálatba állítani őket. A tarta-
lékosokat, póttartalékosokat fegyvergyakorlatra, lövésZkoteleZettségre
és ellenőrzési szemlékre kötelezhették.''

A kényszerűségből elmaradi intézkedések a II. világháborúban és az
azt köZvetlenül mege|őző idószakban érezteíték hatásukat, amikor az
19OL-I907 közöLt születettek kiképzését olyan kórülmények között kel-
lett végrehajtani amelyek között már egy alapos katonai képzésre alapo-
zott fegyvergyakorlatra á átképzésre nem nyílt lehetőség.

A kiképzés iránftása a Magyar Királyi Honvédségben

A kiképzés központi irányítása az összes kiképzési ágra kiterjedóen
- kivéve a vezérkar és a szolgálati ágak csapatainak hadműveleti szakkép-

l6 Dombrády Lóránd,Tólh sándor .,. im, 98-o.

l ? Dombrády Lóránd-Tóth sándor ,.. im. 99. o,

18 Ma8yarorszá8 fe8yverkezési e8yenjo8úsátát a kisantant államok l9 38, auB. 29 -én i§merték el a
,iu8,o§zláviai Bl€dbeí a|áírt szerzódéssel,

l9 l939. éü.,,. tc.2l, §, Magyar Törvénytáí l939.
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zéséí ̂ a Honvédség Főparancsnokának feladata volt.2o A Honvédelmi
Miniszter és a Vezérkari Főnök átiratban közölték a Honvédség Főpa-
rancsnokával a kiképzéssel kapcsolatos Kvánalmaikat az ezzel kapcsola-
tos éves rendelete kiadása előtt. Az éves kiképzési rendeletben szabá-
lyozták az együttműködési feladatokat, a tárgyév súlyponti feladatait, a
főbb idópontokat és a felhasználható anyagmennyiséget. A csapatok fel-
adatainak végrehajtását a Magyar Királyi Honvédség részére kiadott Ki-
képzési Utasítás és a már említett éves rendelet alapján a kiképzést ve-
zető parancsnokságok (vegyes dandár-, lovas hadosztályparancsnok, Lég-
ügyi Hivatal vezető) irányították. E parancsnokságok szabályozták a te-
rületi együttműködát, a különleges feladatokat, valamint a kiadott szemle
Utasítás alapján ellenőrizték a végrehajtást.

Akiképzési intézkedés vonatkozó részleteit a vonatosztagokra (me-
lyek elnevezése 1935-től fogato|t vonatosztál;ra vá|tozoti a Szervezési
Intézkedés értelmében; megjegyzés tólem H.A.) szakmai szempontból a
vonatszemlótő do lgozta fel,z I

Avonatszemlélőnek az éves értékelések és irányelvek megfogalma-
zásakor véleményezési és javaslattételi joga volt. Hatáskörébe tartozott
a vonatosztagok és a csapatvonatok vonatszaki kiképzésének felűgyelete
(az ezred, zászlóalj, osztály ellátására hivatott szervezetek) a tüzérség
kivételével.

A vonat alakulatok kiképzését a vonato§ztag parancsnokok irányí-
Lották a szabá|yzatok, utasítások és rendeletek adta kereteken belűl,

20 A Ma8yar Kiráyi Honvédsé8 iriányílása hármas ta8ozódá§ú volt, A vezetés feladatai a llonvédel-
mi Miniszler, Vez&kar Fónök és a Honvédsé8 Fópaíancsnoka közöti oszlottak me8. Effól a kér-
désról bóvebben: vaígyai Gyrla i A hadsere8 politikai funkciói Ma8yarorszá8on a harmincas
években,Akadémiai Kjadó Budapest 1983. 24-31,o.

2 l A honvédsé8 fóparancsnoksá8,ra (hfp) gyalog§á8,i, lova§§ági, tüzéísé8i, lé8védelmi, müszaki, fo-
lyamórsé8i, híradó, 8épkocsi, vonat, tisztképzési, nevelésü8yi és levenle szemlóló voh beo§ztva
az |936-os szeívezésil évben. HL. HM 6000/eln, l 936 Hr.sz. Rendelet.
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önállóan. Az elöljárók a képzés folyamatába csak akkor avatkozhattak
be, ha az említett előírásoktól eltéréSt tapasztaltak. Az előírt ellenőr_
zéseik időpontját és szempontjait külön szabályozták."

Az 1930-as évek végére felmerült a hármas ágozódá§ú kato[ai ye-

zetés racionalizálása a honvédség fópoaranc§nokságának a megszűnte-
tésével. A csökkenést a kérdés felvetói (legtöbbször vezérkar különbözó
osztályainak tisztjei, megiegyzés tőlem H.A.) az 1938-as őszi C]sehszlová-
kiai bevonulás negatív tapasztalataival és a hadseregfejlesztési-program
tiszti szükéglettel (főleg a hadsereg-parancsnokágok és a gyorshadtest-
parancsnokság felállítása miatt) int]okolták."

1939. augusztusában László Dezsó tábomok avezérkar 1, osztály ve-
zetóje már felveti a jog és hatásköri, valamint intézkedési jogkör megol-
datlan kérdései tisztázásának a szikségességét, javasolva a Vezérkar Fő-
nöki és a Honvéd Fóparancsnoki szolgálati állás egyesítését, Javaslatát
többek között azzal indokolta, hogy egy kézbe kerúljön a hadsereg há-
borús alkalmazásáért (vkf.) és békefelkészíté§éért (hfp.) viselt felelősség
súlya.2a

Még az említett javaslatot megelőzően, a központi katonai vezetés
átszervezésének jegyében, 1938. februárjában meg§zűntették a vonat-
szemlélői beosztást és a szemlélóség feladgtait egy fogatolt vonat csapat-
beli ezredesi rendfokozatú fótiszt vette át.Z) A kétségtelen tekintéllvesz-
té§ mellett, e leszervezéssel elsősorban a vonatcsapatok kiképzésének
irányítása szenvedett csorbát. A tüzérszemléló feládatkore túhágosan
bonyolulttá vált, a saját szemlólői, valamint a mérnökkari fónöki teendók

22 Az elle^óízésekvóErehajtá§át az "Utasítás a csapat8yakoflatok §ámára" c. §zabályzatban ha!á-
rozták me8. Gyakorlati szabáIyzat avo atcsapat számáía.v l:y.sz.\ 1926.

23 Az első béc§i dóntést követócn ( l 9 38, nov. 2,) a honvédség nov. 5- 10. közötr hajrotla végre a Fel-
vidék déIi részének a me8sálIását,

24 HL.\ryF.47 49 sz. lelnw/ í .o. LászlőDezsó !ábomok javaslata a kö zPonLiyezelés áíszervezésé-
rc.

25 tIL.WF.4004 sz. /eln, VI/ l ,o, Iíányelvek a közPoí|tivezelés ílszerrezé§re.
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ellátása mellett. Megfeleló törzskari szervezet átadása nélkül pedig kép-
telen volt jó szinten ellátni a vonatszemléló tevékenységet. De a tüzér-
szemlélő mellé beosztott ezredesre háíult aziíallározási, a nyilvántartási
és a vonat tiszti személyügyi t'eladatainak végrehajtása is, amelyet az át,
szervezés előtt a segédtiszt végzett.'"

Az űj szem|é|ő szervezetben a beosztott ezredest kiképzési szem-
pontból a hfp. kiképzési osztályának rendelték aLá, mint vonatügti előa,

áű. Feladata vo]lt a vonatszaki irányítás a tiszti, altiszti, és a legénységi

kiképzés során. Részt vett az állategészségűgyi kiképzést érintő vonat-
szaki ügyek terve zésében, szewezésében a patkolókovácsok összevoná-

sakor, valamint a lópótlással összefüggó kiképzési feladatok koordinálá-
sában a méneskaroknál és a csikótelepeknél.

Az előírt szemléket csak formálisan tudta végrehajtani, mivel az el-
lenőrzések során nem rendelkezett sem segéd, sem beosztott tiszttel,

ezért a szemlékkel kapcsolatos feladatokat - azok tervezésétől az előírt
jelentések elkészítéséig - egyedül vé gezte. Az 1938. ószén e posztot be-

iöltő b.o.rtott ezredes munkája gyakorlatilag az "Fr." elrendelése után
felállított alakulatok szervezésére, irányítására és ellenórzésére korláto-
zódott. A nagyságrend érzékeltetésére: a már említett szolgálati köze.g

irányításával 1938. őszén232íogatolt vonatot és intézetet állítottak fel,''

1939. őszén avezérkari főnök utasít ására avezérkar 4. osztálya meg-

kezdeíe az álszervezés előkészítését a jog és hatáskörök átvételének a
kidolgozásávaI.28 A tervezetet 7940 első napjaiban fogadták el, majd ja-

nuár i7-én kiadták a Honvédelmi Miniszter szervezési rendeletét, me[y-

ben a Honvéd Főparancsnokságot megszűntette.2g Akiképzés irányítás-

nak a feladatait a rendelet a beosztást tekintve újonnan létrehozott Ki-

26 uo

27 uo.

28 HL.\|KF.4660 sz. teln. vl/ l ,o. Központive zelés átszeílezé*.

29 HL,HM.300/etn.-lla, - l940.sz. Rendelet
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képzé§i Csoportfőnökre ruházta át, azzal a különbséggel, hogy az elü
jelentőségű ügyekben a döntési jogkört vezérkari főnöki hatáskörbe
utalta.

A fogatolt vonatok kiképzésének tagozódása a Magyar Királyi
Honvédsógben

A vonatc§apatok kikópzését négy fó ágazatía osztottákíe|, úgmint:

- általános katonai,

- vonatszolgálati,
t lovaglási,hajtásimálhásállawezetési,
- vonatanyagismeretikiképzésre.

Az általános kiképzés keretében sajátították el és gyakorolták be a
vonatkatonák a minden fegyver- és csapatnemre megállapított gyalogsági
(alaki), lókiképzési, harctéri szolgálati, gázvédelmi, légvédelmi és műsza-
ki ismereteket. Ezen ágazathoz soroltákbe a testnevelési, sport, valamint
közelharc foglalkozásokat. Az általános kiképzés ery-egy elemének je-
lentóségét (elsósorban a sport és a gyalogsági lőkiképzés ágét) a két ü-
lágháború közótt időszakonként felnagyított ák.'u Az arányelolódás el-
sősorban a hadsereg szűkös anyagi helyzetére és a kiképzés végrehajtá-
sára befolvást wakorló tábomokok és főtisztek nézeteire vezethetó üsz-
aru-3l

A vonatalakulatok kiképzési tevékenységének legfontosabb részét
a vonatszolgálati ág képezte, amely a biztosító és jelentő szolgálatban,
oszlopszolgálatban és a gyalogharcban a fogatolt utánszállító lépcsők,
málhásállat lépcsők alkalmazásához szükséges ismeretek oktatására és

begyakoroltatására irányult. Ezen kiképzési ág egyes elemeit a vonatosz-
tagok egymástól elkülönítve, de párhuzamosan gyakorolták egyénen-
ként és kis kötelékekben. Az elemenkénti ryakorlást addig folytatták

30 Tólh sándor ómagy: A Hoíthy-hadsere8 helyzet€ a szovjetunió elleni háborúba lépés idején.

Hadtörténelmi Közlemények l 96 l .

31 Uo.
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amíg az egyes vonatkatonák az előírt feladatokat önállóan, oszlopköte-
lékben képesek voltak végrehajtani.

A vonatok alkalmazásáná| hangsúlyt fektettek az utánszállitó Iép-
csők és más kötelékek önálló alkalmazhatóságára. Az ehhez szükséges
felderítő (ez esetben elsősorban terep és útfelderítést kell alatta érteni -
kiemelés tólem H.A.), biztosító, járór jelentőszolgálati ismereteket sajá-

tították el a biztosító és jelentószolgálati kiképzésen belül. E terület je-

lentősége 1933. augusztus 1-tól nőtt, amikor szakítottak az ellátási szin-
tek láncszerű összekapcsolódásával. Az utánpótlást a központilag végre-
hajtott utánszállítással tervezték megoldani." A változtatást elsősorban
az tette szükségessé, hogy a seregvonatokat csökkentették a seregtestek-
nél, a mozgékonyság javítása érdekében. Az ellátás súlypontja a hadosz-
tályról a hads_ereg tagozatra tevődött át, ezáltal megnövekedett a szállí-
tási távolság.JJ Az utánsátlító lépcsők a megváltozott körülmények kö-
zött csak akkor tudták szállítási feladataikat sikerrel megoldani, ha az

ismeretlen terepen a felderítést, és a biztosítást az állandó összeköttetés
fenntartása rnellett képesek voltak megszervezni. A felderítés területén
elsősorban nem az ellenségról történó adatszerzést tartották kiemelt fel-
adatnak. Az e feladatokra kiképzett altiszteknek és tiszteseknek főként
az utánszállítási vonalak műzaki felderítését kellett önállóan végrehaj-
tani,

A ryalogharcban történó kiképzé§ során elsósorban a fogatolt után-

szállító és málhásállat lépcsők közvetlen biztosításának fogásait gako-
roltatták be a vonatkatonákkal menetek és szállások alatt. E területen
kiemelt fontosságúnak tartották a csapatlégvédelemmel összefüggő fel
adatokat, különösen a tevékenységek rejtését minden körülmények kö-

-1A7otl-' '

32 HL.yl.s.'l2.1 l |2 sz]elr.,ylJ 6 §.Harcászali szabályzat IIr. rész l€tár8yalá§a vezetó,sé8i éíle-
kezleten.

33 Uo.

34 Azl, ho8y a íejtésnek milyen fontossá8ot tulájdonltottak az 1924-ben kiado(t Haícászáti sza-
báyzat l 49o. pontjának egy kiragadott elóírá§ával szemlélletem: 'fia a felvételezó állomásokat

§okái8 kell hasátálni, fi8yelni kell arra is, ho8y a me8lévó utakon ne keletkezze[ek feltúnó kerék-
nyomok."
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A vonatszolgálati ismeretek oktatásának az volt a célja, hogy a vo-
natalakulatokat felkészítsék harcszerű vonatgyakolaton való részvételre,
amelyet a vonatcsapatok alkalmazhatóságának szempontjából alapvető-
nek tartottak. Ennek eg5rik alappillére volt az oszlopszolgálat feladatai-
nak a begyakorlása, amit a már említett ágak részenkénti begyakorlásá-
ban sajátítottak el.

A Magyar Királyi Honvédségben majd minden fegyvernemnél és

csapatnemnél rendkívül fontosnak tartották a lóval való helyes bánás-

mód megtanítását, a ló szeretetérevaló nevelést, nem csak a lovaglásban,
de a hajtásban és málhásállat-szolgálatban való kiképzés során is. Ezt
a már-már legendássá váló szeretetet gyakran használták fel - többek
között - azl945.utáni idószakban a Horthy-korszak hadseregének poli-
tikai lejáratására (nem a történelmet művelő szakma köréből; meglegy-
zés tőlem H.A.). Annélkül, hog5l értelmetlen ütába bocsátkoznék bárki-
vel is, a visszaemlékezések állomány-kategóriától függetlenül a lovak
"hadiszolgílhtáf' hálával említik meg, elismewe a gépesítés hiányát. E
kiképzgq során a lóápolókat, hajtókat és lovasokat anyagilag is érdekeltté
tették-J)

A vonatalakulatoknál a vonatanyagismeretben való kiképzés során
elsősorban ryakorlati módszerekkel tanultákmeg a lovagló, hám- és mál-

hásállat-felszerelés, valamint a fogatolt járművek (elsősorban az országos
járművek) karbantartását. javítását.Jo

A fogatolt vonatalakutatok kiképzése vQrehajtásínak álíaláros jellenzői

A már tárgyalt korlátozások és a kiképzést befolyásoló politikai és

gazdasági körülmények nem tették lehetővé a két ülágháború közott
megfelelő számú vonatkatona, megfelelő szintű kiképzésést a fogatolt
osztagoknál (osztályoknál), A szűkös lehetőségek miatt az 1920-as évek-
ben az önkéntes és "K' toborzott állomány döntő többségét tisztesi fel_

adatok ellátására is kiképezték. Ennek keretében elvileg az altisztek fel-

35 E-9 Gyakorlati szabáyzat A vonatcsapat sz áínfu^ l926.85.p.

36 Uo.

259



adatát képező részlegparancsnoki feladatokat is el kellett sajátítani,
Ugyanakkor nem volt lehetőség nagyobb kótelékkel végrehajtott harc-
szerű vonatgyakorlat végrehajtására annak ellenére, hory a vonatkato-
nával szembeni követelmények megfogalmazásánál kiemelten kezelték
a fegyvernemekkel való együttműködésre való képességet. Talán nem
tú|zás az a megállapítás, hogy a gyakorlatok területén a többi - az első
világháborút kóvetően politikailag és katonailag - megbüntetett ország-
hoz képest is rosszul álltunk. A német Reichswehr 1929. nyarán képes
volt nagy erőkre támaszkodó hadosztály vonatgyakorlatot végrehajtani,
amelyról a részletes, és helyenként kritikus hangvételt megütő jelen-
tésben a kiküldöttmagyar megfigyelő részóről szinte mindvégíg kiütközik
a hozzáértő, de eszközök nélküli katonai ve_zető 'iigtsége'a látott fegy-
verzelet, felszerelést és fegyelmet illetően.J / Ezen az említett gyakorla-
ton a németek a seregvonat szinte valamennf elemét tudták gyakorol_

tatni. A Magyar Királyi Honvédségben az 1930-as éveket tekintve első-

sorbi.n a kiképzés személyi feltételeiben történt számottevő előrelépés,
a kiképzett emléklapos tisztek és vonatkatonák létszámának nóvelésé-
vel. A tiszte§ szük§églet csökkenése azzal a nyilvánvaló eredménnyeljárt,
hory az egyes vonatkatonát alaposabb ismeretekkel lehetett felvértezni.

A tárgyi feltételeket vizsgálva sajnálatos módon már nem állapítha,
tunk meg hasonlóan kedvező változásokat. 1932-ben a fogatolt vonatok-
nál a rendelkezésre álló lovak és járművek csek§ly száma miatt megtil-
tották a bérfuvarozásban való igénybevételüket. JÓ

A rendetkezésre át|ó eszközök hiánya okozta anomáliák felsorolá-
sakor a korszak kutatói szinte valamennf fegyvernem esetében a bőség
zavarába eshetnek, rnivel annyi forrás említi meg ezeket. Megelőzve a

túlzásokba esés hibáját végezetül csak egyetlen jellemző példát említek
meg. 1938-ban, tebát a"gtői prograr??" megvalósítása idószakában, a szol-
gálati ágak csapatainak együttes szakgyakorlataira is csak 60 db országos

37 IlL:r'(jF. |36.964, sz, /eln, \'I"/3.o. Barabás EmiI vkzt. ezJedes jelentése német 8yakorlaton
való részvételról,

38 HL. HM, l 10.000,e|n.lI^.-I932.
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járműtérbevételét engedélyezték, és azt sem a gyakorlat teljes időtarta-
mára.'" Ebben az időszakban egy utánszállító lépcső 75 db országos jár-
műból állt.

Az 1930-as évek végén, az inLenzív hadseregfejlesztés során sem le-
hetett a kiképzés negatívjelenségeit (szemléletbeli és tárgyi eredetűeket
egyaránt) felszámolni. A feltételek sem kedveztek a kiképzés színvona-
lának ugrásszerú javításához. A hadsereg folyamatos átfegyverzá és át-
szervezés alatt állt a diszlokációs változásokat is beleértve. A területi r€-
vízió végrehajtásakor (Felvidék és Kárpátalja) pedig a kiéleződó ma_
gyar-román viszony miatt a hadsereg több seregtestét és Fóvezérség köz_
vetlen alakulatát hadiállományra kellett emelni. Megítélésem szerint,
ilyen kórülmények között nem lehetett hatékony kiképzést végrehajtani.
Jelen tanulmányommal egl naglon kis szeletet kívántam kiragadni abból
az okozati rendszerből, amely szükségképpen eredményezte a Magrur Kí-
rályi Honvédség utánszállítási rendszerének akadozását a második világ-
háboniban.
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2.) Dombrády Lóránd-Tóth Sándor: A Magyar Kjrályi Honvédség
I9I9-I945. Zrínyi Katonai könyv- és lapkiadó Bp. 1987.

3.) E-9 Utasítás. Gyakorlati Szabályzat a Vonatcsapat S zámára 7926.

4.) Szemleészrevételek az 7927 D8. kiképzési évről. 1928.

5.) E-17 Vonatut asítás. Teíveze| !927.

6.) Magyar Törvénytár 1927.

39 HL, HM, 33.000/eln.Hfp- l938.
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7.) Maryar Tówénytár 1939.

8.) Vargai Gyula; A hadsereg politikai funkciói a harmincas évek-
ben. Akadémiai Kiadó 1983.

9.) Tóth Sóndor őrg.: A Horthy hadsereg helyzete a Szovjetunió
elleni háborrlba lépés idején. Hadtörténelrqi
Közlemények 7961. 2. sz.
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rÁr Érozranó-INrronN,L(ctó

rNronuÁoó

A HvKEURO-ATLANTI rNrBcnÁoós MUNKACsopoRT
o.szÁuú I]oclszTlKAl-pgrztjcyt szexgzonsecÁN,c,K

rÁrÉ,xozr'q.róle1

A Maryar Honvédség és a NATO közötti e§.üttműködés kérdései-
nek - a már megkötött szerződések és ery esetleges csatlakozá§ katona-
szakmai szemponijainak - vizsgálatíra a HVKF 1995. október 15-én lét-
tehozta az akkor IIVK Ideiglenes Munkacsoport névre keresztelt, majd
1996. január 1-től IIVK Eüro-Atlanti Integrációs Munkacsoport meg-

nev ezésű szew ezeti elemet.

A Munkacsopor! az irányitő testűl€t, és a helyi szakbizottságok
állományát, 7995. október 27-ig jelöhék ki az illetékes elöljárók. Eddig
az időpontig kérték fel az együttműködő szeíyezÉtet a munkában való
részvételre és ezen a napon tartotta elsó - a Munkacsoport alapvetó cél-
jait kijelölő - eligaztását a Munkacsoport vezetóje.

Az ATFCSF-ség állományából néry fő került - eredeti beosztásuk
meghagyása mellett - ideiglenesen vezénylésre a Munkacsoport 6.sz. In-
gisztikai Szakbizottságának az állományába. A Munkacsopoít összeté-
telét és kapcsolódási pontjait az 1. sz. ábra mlúatja.

Az e|ígazítás alapj án egyértelmúvé vált, hogy a 6. sz. Szakbizottság-
nak kell képviselnie a pénzüryi és számüteli ágazatot is, olyan megol-
dással, hogy nem vezényelnek szakembert a Szakbizottság állományába.

A Munkacsoport vezetőjének eliga zítása és az egyéb rendelkezésre
álló információk alapjan első feladatként jelentkezett a szakbizottság kóz-
vetlen és távolabbi céljainak meghatározása.

l Dr. Gyórfi sándor mk. alezredes, HVK Euró-atlanti Inte8rációs munkacsopoít,Iogisztikai-pénz-
0gyi szakbizott§ágánakvezetóJe
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Kéi oldalró| közeütettük meg a problémát:

- Alapvetónek tekintettük a Munkacsoport vezetőjének feladatsza-
brását;

- Elemeaük a NATO által 1995. szeptember 28-án átadott"Tanul-
mány a NATO Mvítésérőr címú dokumentumot.

A Munkacsoport vezetője az alapveíő feladatokat az alóbbiakban
haűroaameg

A Munkacsoport fó feladatát a hatályos szerződések teljesítésének
á az esetleges NATO csatlakoá§ katonai-szakmai vonatkozásainak vizs-
gálata képezi. Mindkét területen alapvető a kompatibilitás megteremté_
sének elókésátése. Ebben az értelemben három féle kompatibilitósról
beszélhetijnk:

a.) Szellerni kompatibilitásról;

b.) Strukturális kompatibilitásról;

c.) Alkalmazásikompatibilitásról.

1.) A szellemi kompatibilittás tartalma

Nyelvi-kommunikációs készség, az eryüttműködés csatlakozó felü-
leteinek és formáinak megteremtése, a hadászati, hadműveleti, harcásza-
ti alapelvek, eljárások, a tewezés, elhatározás-meghozatali rendszerek
összehangoliása, szervezési, felkészítési, alkalmaási elvelc, rendszerek adap-
álása.

2.) Strnkíunális kompatibilitás taríalma

A haderók szervezeti összehangolása, beleértve a felépítést, szerve_
Zetet, felszerelést, felkészítést, kiképzést, a jog- és hatásköröket, a ma-
gasabb törzsek összetételét.

3.) Alkalmaási kompatibiliúás tartalma

A szakmai infrastruktúra kialakítása, logisztikai, pén zügyi, szállííási,
híradó, informatikai, fegyverzeti rendszerek bizonyos mértékű összehan-
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golása. Akkor valósítható meg, ha a szellemi és struktúráli§ kompatibili-
tás feltételei már legalább részben teljesültek.

A fentiek alapján az eljárási harmonizációizsgá|ata képezi a Mun-
kacsoport alapvetó feladatát, amelynek keretében végre kell hajíani:

a.) A rendelkezésre álló NATO dokumentumok (szövetségi kiadvá-
nyok, szabványok, stb,) összegyíjtését, rendszerezését, fordítását, adap-
tálásra való előkészítését.

b,) Az alapvető eljárási dokumentumokbeszerzését, rendszerezését,
fordítását és elemzését.

c.) A rendelkezésre álló anyagokból egy továbbképzési rendszer te-
matikájának összeál|ítását, háttér anyagainak bizto§ítását é§ a foglalko-
zásvezetók felkészítését.

d.) A NATO törzsek, szervezetek felépítésének elemzése és múkö-
désük összehasonlítása a megfeleló maglar szervezetekével.

e. ) A békepartnerségi gyakorlatok és a NATO törxvezetési gyakor-
latok anyagainak összegzése, értékelése.

f.) A külföldi attasékkal való kapcsolattaítás.

A NATO tanulmány alapján a következők fogalmazhatók meg:

Megközelítesük szerint a csatlakozás három fő politileni-katonai szem-
pontja:

A.) A NATO a stabilitást és a biztonságot a politika, a gazdaság és a
védelem egységeként érte|mezi. A problémákat az elóbbieknek megfe-
|elően "tági' értelmezésben kell üzsgálni,

B.) A NATO a szövetség bővít ését két okból tartja előnyösnek:

- Olyan lépésként értékeli, amely növeli az Euro-Atlanti térség va-
lamennf országának stabilitását és biztonságát,

- A közös védelem és integráció biztosítja az új tagok további de-
mokratikus fejlődését.
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C.) Ery esetleges csatlakozás menetrendje ma még nem tiszíázott,
de a csatlakozás egyes kritériumait már definiálják, amelyek az alábbiak:

A hivatalos felkérés előtti időszak

A NATO még nem dolgozta ki az előkészületek mértékét, azonban
n é h ány köv et e lm ényt me §oga lm a zt a k :

- Képesség a közös védelemre;

- A NATO stratégia elfogadása - hatékony és minimális költségigé-
nyű védelem a soknemzetiség és a rugalmasság kihaszná|ásáva|;

- Szabványosítás - elsősorban hadműveleti, igazgatási és anyagi-tech-
nikai területen (elvek és eljárások azonossága; vezetési- irányítási-, kom-
munikációs és a főbb feg5rverrendszerek közös alkalmazhatősága; |ősze-
rek és alapvetó hadfelszerelések csereszabatossága), különös tekintettel
a híradó á információs rendszerekre, valamint a megerősítő rendszabá-
lyokra;

- Megfelelés több mint LZOO egyezmélynek és előírásnak;

- "Alapló" egységek kiválasztása;

- a PíP fontos szerepe az új tagok felkészítésében (feglveres erők
feletti demokratikus kontroll, védelmi tervezés és költségvetés átlátha-
tósága, interoperabilitás, békefenntartó missziók).

csatlakozás uüíni időszak

ÁIapvető követelmény: a közös biztonság, a kollektív védelem érde-
kében olyan kötelezettségvállalrás, amelyet a Stratégiai Tew testesít meg.

Jelenleg a NATO tagiai három formában járulnak hozzá a véde-
lemhez:

7.) "Teljes részvétel" az íntegrált katonai szervezetben és az egyesített
védelmi tervezési folyamatban;

2.) " Nem tagsági stáasz" az íntegrált katonai szervezetben, de teljes
részvétel az egesített védelmi tervezési folyamatban;
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3.) "Nem részvétel" azintegrált katonai szervezetben és az egyesített
védelmi tervezési folyamatban, de eryüttműködás az integrált katonai
struktúrával több korlátozott területen.

A dokrrmentumban az alábbi fontos elváná§okat fogalmanákmeg

- Az új tagoknak a Washingtoni Szerzódés 5. cikkelyének megfele-
lően hozzá kell járulniuk a kollektív védelemhez, amelynek fontosabb
jellemzői:

- közös haderó és hadmúveleti tervezá;

- több nemzetiségű csapatok, honi területen kívüli állomásoztatás;

- válságkezelési és megerósítő intézkedósek;

- közös szabványok - anyagok-eszközök, kiképzés, logisztika;

- egyesített és koalíciós ryakorlatok;

- együttműködés-infrastruktúra, fe gy.veízel, logisztika.

- A vezetési rendszer vonatkozásában az új tagoknak be kell tago-
zódniuk a NATO parancsno}ságokba és területiikön valószínűleg új NA-
TO parancsnokságokat kell létrehozniuk. Képviseltetni kell magukat az
adott főparancsnokságon, kiszolgálóöiztosító alakulatoknál, aNATO ügy-
nókségeken és a Nemzetkózi Katonai Vezérkarnál (állandó képviselet a
NATO fóparancsnokágon, megfelelő képüselet a SHAPE/SACI-ANT-
nál, személyi állomány a nemzetközi alakulatokba).

- A ha5lományos erők oldalánól az új tagoknak t'el kell készülniük
a Szövetséghez tartozó haderó saját területre való belépteté§ére, az ott
történő tevékenységre és a befogadó nemzeti támogatásra. Készen kell
állniuk a nemzetközi gyakorlatok és kiképzés fogadására.

- Az új tagoknnk hozzá kell járulniuk a NATO nukleáris tervezésé-
hez, alkalmasnak kell lenniük a NATO Nukleáris Tervezó Csoporthoz
való csatlakozásra és részt kell venniük a válsághe|yzetekben, gyakorla-
tok idején folyó nukleáris konzültációkban.
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- A hadeI6struktúra a többnemzetiségű alapelvet követve megkö-
veteli a mozgékonyságot, a rugalmasságot, a haderónemek közötti, vala_
mint a többnemzetiségű interoperabilitást.

- Az új tagoknak képesnek kell lenniük felderítési feladatok cseré-
jére valamint a NATO információk megőrzésére.

- Az új tagok - annak tudatában, hogyjelentős pénzügyi kötelezett-
ségeket kell váIlalnilka" képesség szeinti faetés elve" alapján - kezdettől
fogva járuljanak hozzá valamennyi új tevékenységhez.

A Szakbizottság feladatrendszerének meghatározásánál a fentieken
kívül figyelembe vettünk néhány olyan sajátosságot amely a feladatok
végrehajtását megítélésünk szerint jelentósen beíolyásolhatj a:

- A Szakbizottság által képviselendő területen múködő szervezetek
nagy száma (más oldalról közelítve: a természet-, műszaki- társada-
lomtudományok szinte teljes skálája). A §zervezetek listáját a 2. sz. ábra
mutatja.

- A Szakbizottságban megtestesülő kapacitás csak a delegáló szerve-
zetek teljes támogatásával alkalmas a megjelenítendő problémák szak-
mailag hiteles képüseletére.

- Szükséges az MH-n kívüli kapcsolódási pontok kialakítása az or-
szágmozgósítás és a gazdaságmozgósítás kérdéseinek kezelésére.

A Szakbizottság feladatainak körülhatlírolása

Elemzéseink alapján meg tudtuk fogalmazni nriért, mií és hogyan?

Két okbóI szükséges a NATO-val v aIó eglüttmúködés lehetőségeinek
tanulmányozdsa, módszereinek kialakítása :

1.) A jelenleg énényes szerződésekből adódóan

a-) Részvétel az IFOR kontingensben;

b.) Megfelelés a PfP-ben résztvevő országok számára a PARP-ban
megfogalmazott követelményeknek;
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c.) Nemzetközi gyakorlatokon való részvétel;

d.)ENsZ közvetlen mandátum alatt, " NATO kömyezetben" végre-
hajtott missziók.

2.) Az eset|eges NATO-hoz va!ó csatlakozás katona-szaknai kérdé-
seinek vizsgálata

Az etóbbiek alapján kijelölhetők voltak a §zlkbizott§ág

céljai:

a,)A szellemi kompatibilitáshoz Szükséges anyagok gyűjtése, a NA-
To logisztikai szervezetei struktúráinak feltárása; maximum két-három
kiválasztott nemzeti logisztikai rendszer tanulmányozásának megkezdé-
se;

b.)Az IFOR-ban résztvevő MMK tevékenységének támogatása;

c.) A PfP programban felajánlott csapatok felkészítésének támoga-
tása;

d.) A kétnormás oktatás bevezetésének segítése;

e.), A hazai nyelvi képzés segítése;

t'.) A katonai vezetési struktúrák logisztikai vonatkozásainak kuta-
tása;

és kijelöIhetők az ezeket megvalósító

tevékenységek:

- prioritási listák clsszeállítása a rendelkezésre álló NATO és nemzeti
dokumentumok, valamint a STANAG jegyzékek alapján;

- A helyi szakbizottság, a szolgálat- á csoportfőnökégek bevonásá-
val a szellemi kompatibilitáshoz szükséges alapvető témák, dokumentu-
mok jegyzékének összeáIlítása, szakanyagok kutatása és gyűjtése;

- Az 7996. évi NATO orientációs parancsnoki továbbképzés tema-
tikájára es rendszerére javaslat kidolgozása;
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- A foglalkozásvezetők felkészítése, foglalkozási teweinek elkészí-
tése;

- A vizsgálandó "modelf' országok kiválasztásának logisztikai krité-
riumaii

- A haderőreformA.{ATO logisztikai következményei;

- Harcászati, hadműveleti, (hadrászati?) logisztikai szervezetek, eljá-
rások, döntéshozatali (elhatározásmeghozatali) módszerek vizsgálata a
kiválasztott "modell" országok rendszerében, ezek ö§szevetése a Hon-
védség jelenlegi rendszerével (szakasz, század, zászlóalj, ezred, dandár,
hadosztály, hadtest);

- Logisztikai felső szintű szervezet és kapcsolódó szervezetei/felüle_
tei a Honvédség felsóvezetésében valamint a honvédelem - civil szféra
határterúleten;

- Az ATFCSF-ség csoport- és szolgálatfőriökégeinek, valamint a
PUSZCSF-ség szervezetenkénti összevetése a NATO komformitás kö-
vetelményeivel:

- A védelmi költségvetés átláthatóságának és a Honvédség logiszti-
kai/pénzügyi tervezésének összefüggései;

- A logisztikaiipénzűgyi tervezés átláthatóságának. polgári kontroll-
jának NATO kritóriumai;

- A Honvédség számbavételi rendszerének reformja az átlátbatóság
és a szakmai igények egyidejű kiszolgálására;

Cél-forrás/forrás,cél tervezési eljárás honvédségoldali követelmé-

- A politika által meghatározott honvédelmi célok
logisztikai megfo galmazís a;

- Forráskorlát esetén az elhagyott célok logisztikai-
védelmi következményei.

nyei:
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- A hatályos szerződések és a NATO csatlakozás által a NATO szer-
vezeteibe vezénylendó logisztikai tisztek helyének, szerepének és az irán-
tuk támasztott követelmónyeknek a meghatározása;

- STANAG-ek felhasználása a polgári szférában;

- A PfP tagság logisztikai kóvetkezményei és a NATO-hoz való gsat-

lakozás összclüggései;

- A bókefenntartás logisztikai követelményrendszere;

- A kutató-mentő tevékenységek logisztikai i'eladatai;

- A humanitárius segítségnyújtás logisztikai kérdósei;

- A végrehajtott P[? gyakorlatok tapasztalatainak logisztikai elem-
zése;

- A MMK és az IFoR feladat logisztikai tapasztalatainak elemzése;

- A NATO eszkózők előretolt raktározásának logisztikai követelmé-
nyei;

- A NATO erők tartós állomásoztatásának logisztikai követelmé-
nyei;

- A NATO nukleáris stratégiájának logisztikai követelményei;

- A NATO parancsnokságok telepítésének, műkódtetésének logisz-
tikai kóvetelményei;

- A PARP feladat költségvetósi hátterének tervezése, logisztikai biz-
tosítása;

- A logisztikai biztosítás titokvédelmi kérdései.
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l.sz. ábra

A l lVK EURo-ATLANTI INTEGRÁclÓs MLINKACSoPoRT

Helyi sz.a,kbizotl§igok

Palnncsadás

Tájékoaalis és
felü§.eler

Jelma!},anizá!:

/ezerkar |ón
l_ h.

ők

.---J \ lrányiló Te§tülel

l"lunkacsopori

Admiíisárativ
törzs

szakmai iÉnyiló
töi25

Szalibizottságok:
l vczérkar
r Kalonni és pol8ári úg]-ek és hrrmán

5zoIgálrl
l Tanindzeti
l saijázlöldi csaparok
l RepüIó és légvédelem
r Logisaika
l központi rcndeltedsü csapalok
l Fordító
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2.sz. ábra
A ó.sz. Szakbbottság elsődleges kapcsolatrend,szere

MH ANYAGI-TECHNIKAI FŐCSOPORTFÓNÖK§IÉG

Hadmúveleti és Kiképzési Osztály
Szervezési és Hadkiegészítési Osztály
Pénzüryi és Számüteli Osztály
Jogi Osztály

HTCSF-ség

FI§ZF-ség
PCGTSZF-ség
RMSZF-ség
ESZF-ség
MUTSZF-ség
WTSZF-ség
MTSZF-ség

HCSF-ség

üszr_ség
ESZF-ség
RSZF-ség

GCSF-ség

ECSF-ség

EÜc§F-§ég

KSZF_ség

MH PÜszCsF-§ég

HM Vedelmi Hivatal - országmozgósítás

Gazdasági ügyeket felüryelő helyettes államtitkár - gazdaságmoz-
gósítás
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INFORMÁCIÓ

A Hadtörténeti Intezet és Múzeum Levél-
tárának a )(X. századi katonai eseményelaől
hiárryos trásos gnljteménye varq ezért kiegésá-
tésre szorul. Különösen igaz ez az eglének sze-
m é Iy e s é lm ény eine k do hlm e nt á I á s ár a. F ont o s
Ienne az intézmény gújteményét kiegészíteni
az eseményekról (" alulnézetből",' ahog "az
egén me4élte" ). Tehát lényegében egl szemé-
lyes visszaanlékezést a katona életről, az alah+
latró| a kiilönNoző beosaásokkal kapcsolatos
éIményelaől lár memoár szerú hosszabb, rövi-
debb írásos anyagot a hadtörténelemmel íoqlal-
kozó inténnmy, a közzétett, "felhívá§' alapján.

Szerkesztőség

A IIADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS UÚZBUlt FBLIIÍVÁSA

TISZTELT OLVASÓK!

A MH tagjai javarészt olyan kortársaink, akik önnön "meqélt törté-
nelmük" vagy családj uk sorsa folytán az eltelt évtizedek tevékeny részesei
voltak. A családi legendárium és saját életük olyan élményekben bóvel-
kedik, amelyek nagy részét az elmúlt évtizedekben az iskolákban nem
tanították. Számos eseményről a szakirodalom is ellentmondásosan vé-
lekedik.

Mindezért felbecsülhetetlen értékú mindaz az írotlvagy tátgyi, sze|-

lemi emlék, amelyet mi hagyhatunk az utókorra. Legyen mindez legenda
helyett dokumentum, az utódokra örökíthetó történelmi levéltári anyag.

Iflkiismeretünk és kötelességtudatunk, a jövő iránt érzett felelős-
ségünk tudatában múltunkat, a tizenkilencedik-huszadik század törté-
netét adjuk a jövónek!
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Tisztelt Olvasók! Mindenlajta kötöttség nélkül írják meg visszaem_
lékezéseiket, emlékirataikat és ezen történeti beszámolókat juttassák el
a Hadtörténelmi Irvéltárba (tárgyi anyag esetén a Hadtörténeti Múze_
umba) a tájékoztatóban szereplő törvényes előírásoknak megfelelően.

Segítségüket é3 íáradozásukat előre is köuönjúk

Ixvélíári ügrintéző:

Koppány József
ny, mk. alezredes

Hadtörténeti Intézet
és

Múzeum
Parancsno\ főigazgató:

Dr. Korsós lászló
dandárnóbornok

TÁJÉKoZTATó l mmönrÉruELMI LEvIÉLTÁR
nnszÉnB Árvnrr szEFlZő| ANYAGoK TÖRVÉNYES

KEZELÉ§ RBNDJÉRÓL

Az átvettkézir atokat, naplókat, viss zaemlékezéseket és egyéb írásos
vagy tárgyi dokumentumokat rendszeresen átadja a Hadtörténelmi Le-
véltárnak, ahol a fenti anyagokat a"TanulmányoN visnaemlékezések" c.
gyű_iteményben helyezik el.

Itt kapnak helyet a hadtörténelrni vonatkozású események erykori
résztvevőinek naplói, visszaemlékezései, melyek szubjektív történelmi
fonásként jelentős mértékben hozzájárulnak Magyarország hadtörténel-
mének feltárásához.

A levéltárban a beadott műveket a szerzők neve, illetve témakörök
alapján tartják nyilván. Afelhasználókat kötelezik, ho5l egyes történelmi
munkáknál a felhasznált anyagok szerzőjének nevét, illetve a mú címét
feldolgozásuk hivatkozási apparátusában feltúntessék.

Az áíadók a művek átadásakor feltételek€t szabhatnal amelyb€n
korlátozhatják amn személyek köré! akik munkájukbá b€tekinthetnek
vagl meghatározbatják azt az iilő intervallumot, ameddig művűk nem
használható fel kutatási célokra.
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Az átadás a szerző jogait nem érinti. Szabadon rendelkezve kiadhat-
ja, megfilmesítheti, átadhatja más levéItáraknak is.

Irhetóség van arra, hogy a levéltárnak átadott anyag továbbra is az
átadó tulajdonában maradjon, a levéltár csupán annak őrzését biztosítja.
Ennek feltételeit a Hadtörténelmi Irvéltárral kötendő szerződés szabá- -
lyozza.

A szerző az átadoít anyagokról a levéltártól - postai levél útján -
áwételi igazolást kap, rnely a mű egyértelmű azonosítását, a felhasznál-
hatóság meghatá rozását tarta|mazza.

Ennek értelmében szükséges a mű el§ő lapján feltüntetni a szerző
nevé! éleíkorá! képzettségét, foglalkozását pontos címé| telefonszá-
mát és a fethasználással kapcsolatos e§etleg€s f€ltét€leit,

Dr. Bonhardt Aítila
igazgató helyettes

Hadtörténelmi lrvéltár
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