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Tóth Lószló, Pózrruindi Imrel

A Magyar Honvédség termékazonosítási rendszere megújítására
tett javaslatok többek között e folyóirat hasábjain és az Uj Honvédségi
Szemle korábban megielent számaiban már publikálásra kerültek (lásd:
Irodalomjegzék). A jelenlegi ismereteink és a javaslatokban megfogal-
mazottak alapján a rendszer megújítása sokáig nár nem halogatható.
E cikkben a javaslatok összefoglalásával és a lehetséges NATO szellemi
kompatibilitás elérése érdekeben teendő lépésektől kívónunk szólni.

A jelenlegi helyzetben a termékazonosítási terület megújításáért két
alapvetó feladat végrehajúása feltétlenül szükséges:

1,) A Magyar Honvédség termékazonosítási rendszerének a logisz-
tikai rendszerrel együtt történó teljes megváltoztatása

Ezen belül:

- a termékazonosító képzés rendszerének integrálása a logisztikai
rendszer beszerzési, rendszeresítési folyamatába;,

- a termékazonosító képzés és használat folyamatainak teljes lo-
gikai elkülönítése;

- a jelenlegi termék-besorolási és kódszámrendszer megújítása;

- a termékazonosító használat tartalmának és módszereinek meg-
határozásai

1Tórhlá§zlómk.órna8y,MHAnyaai-TechnikaiínformalikaiKözpontlermékazonosítóosztály-
vezetó, Pázmándi lmre mk. sázado§, MH Anya8i-Technikai Infoímalikai Központ számítá§-
technikai o§ztály §z€rvezó f őLiszí, (osúál']yezeló helyettes).
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- a termékazonosításhoz szükséges adatok, adattartalmak gazdál-
kodási szintenkénti megfogalmazása (termékazonosító paramé-
tersor);

- a rendszert alkotó szervezeti elemek megteremtése, személl és
tárgyi teltételek biztosítása.

2.) A NATO megfeleló szervezeteivel a kapcsolat kialakítá§a

Ezen belül:

- a NATO kompatibilis termékazonosítási fogalomrendszer kidol-
gozása, a kompatibilis rendszer alapjainak megteremtése;

- a NATO termékazonosítási szervezetével a kapcsolat felvétele,
a NATO termékazonosítási rendszerhez történó csatlakozási fo-
lyamat megkezdése.

A fentiek alapján az alábbi következtetések vonhatók Ie:

- A fejlesztésre irányuló lépáeket haladéktalanul meg kell kez-
deni, mivel a pénzüryi források beszűkülése és a haderőreform
mára már csak hírmondó szinten ha gyta meg az ezzel a területtel
hivatásszerűen foglalkozó szerveÁ személyi állományát. Így a
további késlekedés egy igen jelentós, pótolhatatlan szellemi eró-
forrás teljes elvesztését jelentené. A "nulláról" történő fejlesztés
pedig ezen a terűleten sok éves kiképzési idót jelentene.

- Mivel a NATO termékazonosítási szervezetéhez történó csatla-
kozásnak nem előfeltétele az ííIető otszág NATO tagsága és a
Magyar Honvédség termékazonosítási rendszerének megújítása
elkerülhetetlen, egy lépésben kellene megoldani a két feladatot
olyképpen, hory a NATO termékazonosítási §zervezethez tör-
ténő csatlakozással eryidóben a NATO elvek alapján megújíta-
nánk a Magyar Honvédség termékazonosítási rendszerét is. Ig5l

megfelelnénk a NATO követelményeknek is és az MH rend-
szere is egy korszerűbbre cserélhető lenne.
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E két következtetésünket az 1995-ben megrendezett NATo termé-
kazonosítási konferencián történt részvétel és az ott tapasztaltak is je-
lentós mértékben megerősítették.

A konzultációval, munkaértekezlettel egybekötöít konferencia
1995. július10-16. közötti időben a Bundeswehr Hamburgi Logisztikai
Iskolájában (LOGISTIKSCHULE DER BUNDESWEHR HAM-
BURG) került megrendezésre.

A konferencia célja volt a NATO Termékazono§ítási Rendszer idő-
szerű kérdéseinek áttekintése, illetve annak bemutatása, a csatlakozás
feltételeinek meghatározása a Békepartnerség jelenlévő tagországai ré-
szére- Ez a konferencia volt a NATO Termékazonosítási Rendszer éle-
tében az elsó, melyen részt vettek a Békepartnerség tagországai is.

A meghívólevél hosszas bolyongás után (HM, MHP-ság, MH AT-
FCSF-ség), kissé megkésve került az MH Anyagi-Technikai Informatikai
Központhoz (MH ATIK). Az MH ATIK jelenleg az MH egletlen olyan
Szervezele amely a termékazonosítási rendszer fejlesztésével kapcsola-
tos feladatait a Szervezeti és Múködési Szabályzata alapján hajtja végre.
Következtetés: a HM és az MHP-ság szeweztében nincs megfelelő szin-
tű képviselóje a termékazonosítási területnek.

A konferenciára az MH ATIK két, a termékazonosítás területén nem
járatos, de az angol nyelvet beszélő (mivel ez követelmény volt) szervezó
fótisztje vett részt. Az elöljárók részéről akét részívevő szakmai eligazí-
tást nem kapott, azt a saját hatáskörünkben mi végeztük el.

Akonferencia fő szervezője azí:n. ACil35 csoport, a NATO Termé-
kazonosítási Rendszert használó NATO és nem NATO országok bizott-
sága, illetve az ACl135 képviseletét is ellátó NAMSA (NATO Mainte-
nance and Supply Agency), NATO Anyagi Ellátó Hivatal, Luxemburg
volt. A konferencia lebonyolítását a Német Nemzeti Termékazonosítási
Iroda vállalta magára, a résztvevők ennek a szervezetnek a vendégei vol-
tak. A konferencián és a konzultációkon 25 ország 70 szakembere vett
részt. Minden ország a saját nemzeti termékazonosítási szervezetének
legfelsőbb szintű vezetőivel képviselte magát (minisztóriumi szint).
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A konferencia fő témái a következők voltalc

- a termékazonosítás szükségszerfisége (a francia delegáció előa-
dósa):

. a termékazonosítás, mint a logisztikai biaosítás alapja;

. a termékazonosítás, mint a nemzetközi szintű egyeztetés
eszköze (interoperabilitás) ;

. a termékazonosítás szükségszerűsége és előnyei.

- a NATO Termékazonosítási Rendszer alapelvei és íolyamata
(a belga delegáció előaüsa):

o a NATO Termékazonosítási Rendszer filozófiája és alap-
elvei (a NATO, a NATO-n kívüli, az ENSZ és a nem NA-
TO tagországok tekintetében) ;

. a termékazonosítás folyamata (az egyed azonosítása, osztá-
lyozása, NATO kód NATO StÖck Niumber = NSN!.

* a NATO Termékazonosítrási Rendszer keretei (a knnadai dele-
gáció előadása):

o az ACl735 bizottság és a NATO;
o mi is az az ACll 35 bizottság;

. helye és szerepe a NATO egészében;

o az ACl135 feladatai.

- a nemzeii termékazonosító szervek (NCB) (a bit delegóció elő-
adása):

. milyen nemzeti termékazonosító szervek létezhetnek;

. a termékazonosítási tevékenp ég szervezése, implementá-
lása a különbözó NATO tagállamokban.
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- a NATO termékazonosítás adat- és információ cseréje (a
NA MSA v ezetőj éne k e lőadó s a ) :

o a NAMSA szerepe a NATO Termékazonosítási Rend-
szerben;

o az adatcsere lehetőségei, folyamata;

o a NATo termékazonosítási elektronikus levelezési rend-
szere (Mail Box System), MBS;

o kapcsolat a Békepartnerség országaival.

- a nemzetközi adatcsere bemu tatása (az olasz d,elegicű előadá-
sa):

- NATO termékazonositási kiadványok (a NAMSA holland kép,
v is előj ének e ló adá s a ) :

o az ACodP-l - a NATO Termékazonosítási Rendszer "a/_

fája és ómegáj a", alapdokumentuma;

. a CodSP - az ACl735 csoportba tömörült nemzeti termé-
kazonosító szervezetek működési elvei (Codification Sup-
port Publications), NAMSA kiadvány;

o az N-MCRL - a NATO kódrendszeren alapuló, az ósszes
NATO ország azonosító, referencia és gyártási adatait tar-
talmazó utalások jegyzéke (The NATO Master Cross Re-
ference List).

- a termékazonositás eszközei, folyarnata (az EgesüIt Államok
dele gá cioj ának előadá s a ) :

o az ACodP-2- a NATO raktári kódban használt termékosz-
tályok és termékcsoportok listája (a|apdokumentum);

o az ACodP-3 - a NATO - ban használatos cikkjegyzék lis-
tája (standard elnevezések);

r a FIIG - a NATO cikkjegyák leírói;

r az Átalános Dekódoló (GDT).
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- a NATO Ternékazonosííási Rendszerrel történő kapcsolat
megteremtésének lehetőségei (a Cseh Köztársaság delegációjá-
nak előadása az ez irányban végzett munka tapasztalatairól).

- a NATO Termékazonositási Rendszerbe való betépés fettételei,
lehetőségei (a német delegáció előadása):

. a közeledés alapfeltételei;

. szponzorálásieljárások, lehetőségek;

. előreláthatóköltségek.

- a termékazonosítási rendszer eszközeinek interaktiv bernuta-
ása az olau és a német delegáció számítógépes rendszere alapján.

A konferencián résztvevők beosztása és maga a program már sugall-
ta, hogy nag;r horderejű, minden ország (NATO és nem NATO, Béke-
partnerség országai) számára aktuális stratégiai kérdésekről szól a ía-
lálkozó.

A téma komolys ágát talán legjobban a bevezető előadás szlogenje
emeli ki: "A termelő világ része akarunk lenni ? Akkor be kell kapcso-
lódni a ternékazonositási rendszerbe !"

Ezt a felhívást a s zewezőkés résztvevők még egy nagyon fontos üze-
nettel egészítették ki a Békepartnerség tagállamai felé: "A NATO csat_
lakozás teljesen értelmét veszti, ha az adottország képtelen kapc§olatot
teremteni a NATO 'lermékazonosítísi Rendszerrel !"

A konferencián résztvevő maylar csoport tagjai uemélyes beszélge-
téseket, konzultációkat folyattak a NATO Tetmékazonosítási Rendszer
szeryezeleinek vezetőivel, illetve a Békepartnerség tagállamainak delegá-
cióival a rendszer jobb megismerése, az esetleges magyar csatlakozás le-
hetőségeinek vizsgálata céljából.

A konferencián megfogalmazódou, hogy a NATO csaLlakozás alap-
fe ltéte le a N NT O Termékazonosítási Rendszerhez való csatlakozás alap_
köveinek lerakása, illetve az MH termékazonosítási rendszer olvanmér-
vű átalaKtá§a, hogy a csatlakozás feltételei adottak legyenek.
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Az előadások, illetve a folyamatos konzultációk alapján érthetővé
válr a NATO Termékazonosítási Rendszer lényege, annak elónyei, mű-
ködési mechanizmusa, a csatlakozás feltételei, módja és megerósítést
nyert annak elengedhetetlen szűkégessége.

A küldöttség, hazaérkezése után elkészítette az előírásos útíjelen-
tést, amelyben a téma horderejének megfelelő javaslatokat is tett. Az
elöljáró részére a NATO termékazonosítási rendszerhez való csatlako_
zásra feladat és ütemtervet terjesztettünk fel. A felterjesztett javaslatok-
ra válasz nem érkezettés ismereteink, valamint információnk szerint még
nem történt lépés ezen a területen.

A javaslatok amelyek napjainkban is érvényese\ habár kissé ak-
tualitásukat vesztetté\ összefoglalva a következőket tartalmazák;

- Úgy u NATO, mint a Békepartnersé g azon országaí részéről,
melyek már alapvetó lépéseket tettek ebben az irányban, a ma-

ryar fél közeledése iránt maximális a támogatás.

- A rendszerhez való csatlakozás alapvetően szervezési, konzultá_
ciós lópésekkel kell hogy kezdődjön. Fel kell mérni a csatlakozás
lehetőségeit, módját, fel kell tárni a lehetséges partnereket a ma_
gyar csatlakozás elősegítése érdekében. A csatlakozás egy
hosszú folyamat, melynek kezdeti lépései nem igényelnekjelen-
tősebb kiadásokat azMH részérő|.

- A delegáció részletes beszámolója, illetve személyes meghallga-
tása után a lehető legrövidebb idó alatt létre kell hozni egy szak-
értói csoportot, amely rendelkezik a megfelelő ismeretekkel,
kapcsolatokkal és döntésképességgel, hogy minél előbb megkez-
dődhessenek a mag5lar csatlakozás feltételeit megteremtő kon-
zultációk a NATO, illetve a Békepartnerség (lrngyelország,
Csehország, Szlovákia) országaival.

A NATO termékazonosítr{si rendszerhez való csatlakoá§ javásolt
feladat és ütemt€rve a következő volt:
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Hazán\ illetve a Magtar Honvédség törekvéseit tekintve ez a kon-
ferencia mérföldkőnek tekinthető, a megállapítások óriási súllyal bírnak.
Bár a résztvevók beosztását, illetve hatáskórét tekintve hazánk részvéte-
le a konzultáción nem volt mérvadó, a szervezők és az AC/135 csoportba
tömörült nemzeti termékazonosítási szervez,etek, valamint a Békepart-
nerség tagállamai részéről maximális komolyságot konstrukiivitást, se-
gítókészséget - é§ bármily meglepő sz€retet€t, aggódást, egJ.fajta prio-
ritási szándékot tapasztaltunk. Ezért is érthetetlen számunkra az MH
vezetésének eddigi passzív magatartása a témát illetóen.

Megállapítható, hogy a fogadóké§zség úgy a NATO, mint a Béke-
partnerség országai részéről megvan az esetleges magyar csatlakozás
iránt, a NATO országok, de kifejezetten a NAMSA részéről ez nem csak
készség, de kifejezett ajánlás, €|vátás I Ezidáig azonban maryar részről
-számunkra ismeretlen okokból - semmilyen lépés nem töítént a NATO
Termékazonosítási Rendszerhez való csatlakozás ügyében vagy ezek a
lépések nem a megfelelő vezetési szinten és nem az érdekelt szervezetek
között történtek.

A Magyar Honvédség, amennyiben a NATO csatlakozás valóban ki-
emelt cél, a NATO Termékazonosítási Rendszerhez történő csatlakozás
alapjainak megteremtését tekintve a huszonnegyedik órában jár,

A visegrádi országok hadseregei a NATO rendszerhez való csatla-
kozás tekintetében már több lényeges kérdésben évekkel előttünk jár-
nak, megfelelő tapasztalatokkal, konkrét gyakorlati eredményekkel ren-
delkeznek, melyeket - kétoldalú eryüttműködés keretében - hajlandók
feltárni, megosztani a magyar féllel a csatlakozás hatékonyságának nö-
velése érdekében,

Teljesen egyértelmű, hogy a Magyar Honvédség NATO csatlakozá-
sának - kimondva vagy kimondatlanul - alapfeltétele az eglséges kód_
rendszer, a NATO Termékazonosítási Rendszerhez való csatlakozás
vagy az azzal tőrtÉnő interaktiv adatcsere. Ez egy hosszú-hosszú és fá-
radságos folyamat, melyet legfőbb ideje elkezdeni ( a NATO rendszer
alapköveit 1957-ben rakták le, jelenleg a világ közel60 országa használ-
ju)-

Az alapok lerakását elsősorban a Magyar }lonvédség struktúrájá-
ban kell elkezdeni - felmérve a hasonló országokban végzett tevékeny-
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séget, átvéve az ottani tapasztalatokat - meg kell teremteni a leendó hon-
védségi termékazonosítási szervezet jogi, siemélyi és gazdasági bázisát.

EZt a folyamatot az általunk feltárt kommunikációs csatornákon ha-
ladéktalanul el lehet és e| kell kezdeni: Ismerve az érdekelt felek maga-
tartását, illetve a NAMSA szponzorálási rendszerét, a csatlakozás alip-
feltételeinek megteremtése semmilyen vagy elenyésző költségkihatásűl
bír, a jelenlegi termékazonosítási rendszeit nem érinti, a nliántartási
és gazdálkodási folyamatokban nem okoz mérvadó változási vagy fenn-
akadást.

_ A jelenleg használatos termékazonosítási rendszer megQítását, átala-
Htását korábbi javaslataink ueint úgt kell végezni, hogl7'rend,elkezésre
álló világszabvónyba (NÁTO Termékazonosíúsi Rendíe) illeszthető Ie-
glen, vele a kapcsolatot íel fudja venni.
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